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Cientistas da agência espacial norte
americana, a Nasa, acreditam que o saio
de Marte possui nutrientes suficientes
para propiciar o desenvolvimento de
vida. Uma análise preliminar da terra
do planeta, feita pela sonda Phoenix,
descobriu que o solo é mais alcalino
do que se esperava e contém traços de
magnésio, sódio e potássio. Os cientistas
afirmaram que ainda sõo necessários
mais testes, mas que já se determinou
que não há nada tóxico no solo.

Fonte: BBC Brosil

Troca no gol do
Molwee em 2009
Franklin foi apresentado ontem pela
diretoria. Tiago não renovou, mas

,

, cumprirá contrato até o fim do ano.
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Guisado de camarõo
e o frango da dinda
E ainda, na Página de Gastronomia, um delicioso
bolo de chocolate com frutas.
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Neblina e sensaçõo
de chuva até quinta
Para quem gosta do tempo firme, a boa notícia
fica para o final da semana.
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LElA HOJE Definidos candidatos
a prefeito de Jaraguá

NO DIVÃ
Amira Hijaz
Fialho dos
Santos
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LULA
,� NEOLIBERAL?

PrótiGos

você paja 1

ê baba 10.

Disponível no Posto Matriz (WalterMarquardt). 3 (WEG), 5 (Koh!bach), 6 (Caraguá), 7 (Reinoldo), 13 (Schroeder), 16 (Blumenau) e 19 (Jornville)

Depois de muita especulação e con- confirmados. Moacir Bertoldi (PMDB),
versas -sigilosas, somente ontem os par- Ivo Konell (DEM), Dionei da Silva (PT),
tidos políticos bateram o martelo. Em Dieter Janssen (PP) e Luis Carlos An
Jaraguá do Sul cinco candidatos foram drade (PTC).
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EDITORIAL

CHARGE

GUIDO & HELMUT

PONTO DE VISTA

Quem tem medo?

PABLO VARELA

BRANCO, PROFESSOR

sabe que não vai conseguir. Não por
causa da Coréia do Norte, ou do Irã,
nem mesmo pela nova sensação da
mídia internacional, o ditador Robert

Mugabe do Zimbábue. Seu problema
é o medo dos mortos. Na casa onde já
moraram tantos deles, ele se péla de
medo de um resolver tomar uma ati
tude. Afinal, fantasmas sabem que ele
tem sido mau menino, que não escova

os dentes, provoca guerras e ainda por
cima mentiu sobre as armas químicas
de destruição em massa no Iraque.

E já pensou se o fantasma do Sa
ddam andasse por ali? O homem era

tinhoso, faria muito mal a uma po
bre alma como a do Bush, coitado,
com tanta culpa no cartório. Além do
mais, ele como bom texano jamais po-

George W. Bush olha para o relógio.
Quase dez horas. Dá mais uma olhada
no jornal on-line e calça suas pantu
fas de rinoceronte para ir pra cama.

Atravessa dois cômodos e chega ao

quarto. Pensa em fazer uma leitura,
mas acha um saco ler. Sempre gostou
mais de falar do que de ler. Mas' está
sozinho hoje, a esposa foi visitar pa
rentes distantes.

Ele pensa em dormir cedo, pois
tem mil coisas pra fazer amanhã. Mas

DO LEITOR

A educação científica
na sociedade atual

Alfabetização científica é um elemento essencial para
educação? Sim. Com certeza tem grande relevância para
a formação do estudante, infelizmente esta não é apre
sentada de forma interessante. Quando se fala do estudo
cientifico há certa tendência à visualízação de algo dis
tante, abrangente apenas a uma pequena parcela da so

ciedade, um estudo da iniciativa privada de destaque na

sociedade.
-

A criação de um currículo científico básico, visando o

movimento de alfabetização científica, e seu emprego nas

escolas convencionais seria interessante, talvez não como

disciplina obrigatória, mas corno.forma de opção para aque
les que tivessem interesse em se aprofundar em tal estudo.
A iniciação científica poderia ser inclusa na disciplina de
ciências naturais, servindo de estímulo para o aluno que
realmente mostrasse interesse pela disciplina buscar um co

nhecimento mais profundo na área que mais lhe adequasse.
"Os futuros cidadãos desenvolver-se-âomelhor seadquirirem
umabase de conhecimentos científicos".Apartirdaapropria
ção deste certamente nem todos serão futuros cientistas, po
rém com certeza se abrirá um novo leque para a visão e com

preensão dos elementos que faz parte do cotidiano do aluno.
A sociedade atual está fazendo o regresso na arte do pen
sar, são meros seguidores de doutrinas prontas e isto pode
ser notado até dentro das escolas, a construção do saber
está cada vez mais industrializada. Outrora a detenção
do conhecimento era privilégio de poucos por que a

massa não tinha acesso aos recursos tecnológicos, hoje,
estes alienam a sociedade, estudantes fazem da internet o
seu mundo pensante.

Há muitas coisas, existente no mundo, que a ci
ência até hoje não conseguiu explicar, por exem

plo: como o cérebro organiza a nossa memória. Esta
mos vivendo problemas ambientais diversos, alguns
até irreversíveis,. já não podemos conceber um ve

ículo automotor que destrói a camada de ozônio.
Por esses e outros motivos é que não podemos mais
conceber uma sociedade sem alfabetização cientifica,
os frutos obtido desta beneficiará muitas vidas além de
formar cidadãos.

OSCAR LUIZ MABA, ANAliSTA DE SISTEMAS

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 2,000 caracteres e podem ser

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

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

' telefone (' não serão publicados).

deria sair correndo pelos corredores
se acontecesse alguma coisa.

Pegou uma pistola, acendeu as

luzes e resolveu ficar acordado até
o corpo não agüentar mais. Quando
adormeceu, lá pelas quatro da manhã,
sonhou com toda sorte de coisas tris

tes, sua mãe brigando por ter roubado
na eleição, o pônei preferido fugindo
do rancho, as filhas se apaixonan
do por imigrantes brasileiros ilegais.
Coitado, que noite terrível! Ninguém
merece.

No dia seguinte, morto de sono,
foi a uma reunião de cúpula decidir
o futuro da humanidade. É claro que
mandou invadir e matar. Muito, o

máximo possível. Também, pobre ho
mem; com uma noite dessas ...

TEM QUE ANALISAR BEM, HELMUT.
VOCÊ COMPRARIA UM CARRO
SEM OLHAR MOTOR FREIOS,

POR ONDE ANDOU. ..
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----------pOLíTICA

FALA Aí!

"O PT e aliados

"Tudo que se

faz no trônsito tem

conseqüência."
GILDO DE ANDRADE, CAPITÃO
DA PM, alertando motoristas sobre
o necessário prudência 00 volante.

" Havia gente
. convicta do

impeachment do
presidente lula."

GilBERTO CARVALHO, chefe de
gabinete do presidente da República

em entrevisto à Revisto Vejo,
sobre o crise no governo
por conto do mensalão.

UWári�!!!ipi�s .���ro�������ilonl�
poderão ter uma alternativo 00 atendimento desumano oferecido por meio
de centrais de atendimento telefônico nutemntízndns ou terminais de com

putadores, diz o senador Antônio Carlos Valadares (PSB-SE) Ele apresentou
projeto de lei justamente paro obrigar as concessionários de serviços
a manterem postos nos quais os cidadãos possam resolver problemas
e sanar dúvidas com atendentes de "carne e osso", como ele mesmo

definiu. A proposto determino a obrigatoriedade de funcionainento de
pelo menos um posto de atendimento pessoal ao' usuário, autorizando
postos conjuntos, como medido de economia. O atendimento pessoal já
foi objeto de outro projeto de autoria do então senador Benício Sampaio,
mos acabou arquivado nesta legislatura.

NA CARA DURA
Aqui pertinho, em Pomerode, PMOB, PR
e PT vão abraçados para a componha
eleitoral majoritário. Um pouco mais
à frente, em Timbó, nenhum constran

gimento entre demoerntese petistas,
unidos na disputo pelo prefeitura. E
ainda querem que us campanhas te
nham financiamento público, ou seja,
pagas com o nosso dinheiro quando,
no verdade, o que interesso, mesmo, é
o poder. Com bons empregos, é cloro.

SEM CONSENSO
estão querendo Parte do PDT de Guaramirim votou pelo

d d" apoio ao candidato Nilson Bylaardt, dotomar conta e tu O. PMDB, outra parte optou pelo nome de
FERNANDO HENRIOUE Evaldo João Junkes, do PT. No PSOB,

CÁRDOSO (PSDB), ex-presidente alguns não gostaram do apoio for-
do República. mal de trinta membros do diretório

à candidatura do petista. Nos dois
casos, ficam claras os dissidências
internos quanto à disputa majoritá
rio à sucessão do prefeito Mário Sér
gio Peixer (OEM).

O QUE É?
No BR-280, em Guaramirim, uma
placa de sinalização não padro
nizada nos moldes do Onit, indi
ca aos motoristas que chegam à
região que Jaraguá do Sul está.
o dois quilômetros de distôncia.
Ilustrado com desenho de um

carro de boi e os respectivos o

_ ele atrelados. Alguém pode di
� zer o que aquilo significo, já que
� este veículo de tração animal não
� é tradição por aqui?

.

O CORREIO DO POVODTERÇA-FEIRA, 1 DE JULHO DE 200ã

ELEICÕES 1 .

.

Cerca de 15 mil candidaturas o preteito e vereador devem ser inscritos
até o dia 5 nos 103 zonas eleitorais do Estado. O número não deve
sotrer grandes alterações em relação às eleições de 2004, com. pouco
variação no número �e lnscrlteg.que se mantém estável des�e,l996. O
TRE estimo ainda que o percentuallegal de mulheres candidatos, que
deve ser no mínimo de 30%, novamente fique aquém do esperado.

ELEiÇÕES 2 ".
De acordo com a Coordenadoria de Registros e Informações Processu
ais do TRESC, nos últimos eleições municipais (2004) menos de mil
inscrições para vereadores e prefeitos não se converterqm elll condi-

e

datums, quando 14.702 can os se inscreveram e 13.868 efetiva-
mente concorreram.

.

, QUEM TE VIU! /}

Exceção de Florianópolise Vhória (ES), em todos os outras capitais "

o PT e aliados ignoraram o correlação de forças entre o presiden-
te Lula do Silvo e os três maiores partidos de oposição no plano
federal- OEM, PSDB e PPS ...Até domingo, o PT havia c�nfirmado
�coligação majoritário com estes partidos em Aracaju, Mo�aus,
P.orto Vel�o e João Pessoa. ois é, mudam os tempos, mudam as

'ftteologias', não é mes

A �ólícia Militar e os Conselhq� d.e Segurança apóiam o pr"f
vendo e consumo de bebidos ttleoólicas em ruas e praças de Jaraguá,
conforme projeto do vereadora Maristela Menel (PT dQ B). A pro-
posto abre exceções para eventos do prefeitura, como o Stammti
ch, porém excluídos em emendo do vereador Terrys do Silvo (PTB).
Protocolado no Câmara em fevereiro, o projeto é alvo de audiência

pj.blica marcada para dia

RIOíZIO
O governador Luiz Henrique ...

ilveira (PMOB) entrou em fé[ia� on

tem. O vice Leonel Pavon está tio furo.pa. O presidente da Assembléia
Legislativa, deputaao Júlio Garcia (DEM) não quis assumir. Assim� des
de ontem e por quinze dias, o governador do Estado é o presidente do
Tribunal de Justiça, desembargador Francisco de Oliveira Neto_

U.S$ 400 MIL
Nésta. quinto-feira
êltm executivos.ido

'0;:0

empresa pretende
sivelmente em Araquari,
p(oduçôo de 800 mil ton sLano e 500 empregos dir
dos problemas é o deman a de energia, hoje insuficiente paraiem
preendimentos deste porte. AI�!is, um dos motivos paro que lilllD-

. qicípiO tenho sido descartado longo dos anos por montodoÊQs de
veículos motorizados.

.."

p o I �t i c a @ o c o r r e i o d o P o v o . c om. b r
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POLíTICA�---------

Depois de muito mistério, a· decisão
Foram confirmados namajoritária Bertoldi, Dionei, Konell, Dieter e Andrade
JARAGUÁ DO SUL

O tabuleiro do xadrez está

completo, ou pelo menos qua
se. Os reis já sâo conhecidos
e o embate eleitoral entra no

primeiro round. Até o dia cin
co de outubro os cinco candi
datos a prefeito de Jaraguá do
Sul vão protagonizar uma ver

dadeira batalha para ver quem
conquista mais eleitores.

O primeiro candidato ofi
cializado no município foi Luis
Carlos Andrade do PTC, que
concorre em chapa pura e tem
Erondina Pereira como vice.

Já no domingo 'aconteceu
a convenção do PMDB, no

Acaraí. Como esperado, Mo
acir Bertoldi foi indicado por
unanimidade para concorrer

à reeleição. O nome do vice
foi mantido em sigilo até o

encerramento desta edição.

Porém. todas as informações
apontavam para o vereador
Pedro Garcia (PMDB). Estão
confirmados na coligação com

o PMDB, o PSB, PR, PV; PC do
B, PMN e PT do B.

Bertoldi entra em férias na

próxima semana e em agos
to deve pedir licença. 'A. lei
eleitoral não me obriga, mas

acredito que esta seja a me

lhor maneira de conduzir o
processo. Isto também é resul
tado do bom relacionamento
que tenho com a vice-prefeita,
Rose Vasel, com quem sempre
trabalhei em equipe", disse.

Os cerca de 350 militantes
que participaram da conven

ção, grande parte formada por
pessoas que ocupam cargos de
confiança da Prefeitura, viram
um 'candidato preparado para
enfrentar a maratona desgas-

DEM aposta em Ivo Konell
e confirma Irineu como vice
A convenção do DEM, re

alizada na noite de ontem, na
Sociedade dos Canaricultores
confirmou o que todo mundo

esperava. Depois de uma exten
sa briga na Justiça, Ivo Konell
.foi lançado candidato à Pre-
feitura. O lançamento contou

com a participação do senador
Raimundo Colombo, do ex-go
vernador Jorge Konder Bor
nhausen e do deputado federal
Paulo Bornhausen.

Colombo descartou a possi
bilidade de algum adversário
contestar a decisão e conse

guir impugnar a candidatura
dos democratas. 'A. liminar
será confirmada, é uma coisa
absolutamente segura e bem
feita. É irreversível. Tenho cer

teza de que é para valer".
Na semana passada Ivo Ko-

. nell conseguiu reaver os direi
tos políticos perdidos em 2002,
quando foi condenado por im

probidade administrativa.
Foram confirmados na coliga

ção aDEM, PTB e PSDB que tem
como candidato a vice o também

ex-prefeito Irineu Pasold. '1\ es
colha foi boa. Estávamos entre o

Dieter (Janssen) e o Irineu, mas
como o PP não aceitou a coliga
ção fechamos com o PSDB".

Konell quer voltar à Prefeitura

Sobre a motivação para
voltar a admínístrar Jaraguá,
Konell disse que responde a

um apelo da sociedade. "De

pois de 16 anos fora do gover
no, quando uma ação politi
queira foi movida contra mim,
ainda lidero as pesquisas (en
comendadas pelo partido)". A
coligação pretende lançar 20

candidatos a vereador.

tante que é uma eleição. "Nos
so projeto é construir. Todas
as dificuldades, barreiras e

provocações que passei nes

ses últimos anos foram ultra
passadas. Este é um projeto
que se identifica com o povo
trabalhador. Nem que sejamos
o último dos moicanos, nos

vamos vencer esta batalha",
afirmou Bertoldi para uma en

tusiasmada platéia.
Para o deputado estadual,

Carlos Chiodini a aliança com

outros seis partidos' é uma de
monstração de força do atual

governo. O nome de Chiodini

chegou a circular como prová
vel candidato a vice de Bertol
di, fato que ele desmentiu já
no domingo. "Não existe a me

nor possibilidade", afirmou.

PATRICIA MORAES Moacir Bertoldi conto com o apoio do PMDB e de outros seis partidos

PT confirma Dionei e o PP vai de Dieter
.

Convenção dos progressistas foi o destaque da noite, petistas esperavam apoio
Em convenção realizada

'pelo PT no Síticom, Dionei
Walter da Silva foi oficializa
do com postulante ao cargo
maior do Poder Executivo. O

partido lançou 15 candidatos
à Câmara de Vereadores e vai
contar com apoio do PPS. Só
um mistério teimava em atra

sar o fim da reunião petísta.
Do outro lado da cidade, no

Noviciado Nossa Senhora de
Fátima, o PP reunia 08 filiados

para definir os rumos do parti
do. Depois das 22h, o decreto:
os progressistas aprovaram a

indicação Dieter Janssen para
concorrer à Prefeitura. Dionei

esperava ansioso a decisão
com a esperança de conseguir

.

apoio do PP. Depois da respos
ta: negativa, o PT tentava achar
no PPS um nome para vice.

Sobre concorrer pela
quarta vez, Dionei disse que
agora a história é diferente.
''A população brasi+eira já ex

perimentou como é ter o PT
no governo e viu a melhoria

que podemos fazer".
Os olhos de todos os ou

tros partidos estavam vol
tados para a convenção dos

pepistas, os grandes prota
gonistas da conturbada noite

Dieter Janssen aceitou do desafio
e é o novidade desta eleição

de ontem. Depois de ser dis

putado por Moacir Bertoldi,
.

Dionei Walter da Silva e Ivo
Konell para figurar como vice
nestas eleições, Dieter Janssen
aceitou o desafio do partido

Dionei concorre pelo quarta vez e

acredita no forço do governo Lula

e aclamado pelos dirigentes
partidários decidiu concor

rer a prefeito em chapa pura.
Dieter terá o professor Elson
Quil Cardozo como candidato
a vice.
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Felipe Voigt vai à reeleição

Konell será o único adversário

PSOL. contra
todas as siglas
SCHROEDER

O presidente da sigla, Osníl
do Konell, e o militante Adão
Cordeiro foram confirmados os

candidatos a prefeito e vice do
PSOL para a primeira partíci
pação do partido em uma elei
ção no município. Konell será
o único adversário do prefeito
Felipe Voigt (PP), que concor

rerá à reeleição em aliança
que inclui todos os demais
partidos instituídos na cidade,
à exceção do PSOL.

.

Schroeder foi o primeiro
município no Vale do Itapocu a

ter o quadro eleitoral deste ano
definido, diferente das outras

, cidades da região, marcadas
.

pela imprecisão sobre as can

didaturas e composições para a

disputa. das Prefeituras: Voigt
foi escolhido pelo PP em con

venção realizada no último
dia 21, e terá o atual vice
prefeito, Luís Aparício Ribas
(PMDB), novamente como

candidato à vaga. A aliança
"Unidos par Schroeder" in

clui, além do PP e PMDB, o
DEM, PSDB, PT e PV:

O PSOL realizou sua con

venção no último domingo,
quando também foram escolhi
dos dez nomes para concorrer

a vereador. O candidato a pre
feito em 2004, João Reis Filho,
então pelo PT, brigará por uma
das nove vagas na Câmara. Do
outro lado, a coligação do pre
feito deve lançar cerca de 1:0
candidatos à proporcional.

Como único adversário,
o partido espera contar com

os votos dos eleitores que não

aprovam a atual adminístra

ção. O slogan de campanha
será "Schroeder quer mais",
segundo Konell, mills saúde,
educação e qualidade de vida.

DEFINIDOS

O CORREIO DO POVO IITERÇA-FEIRA, 1 DE JULHO DE 2008

Três candidatos a prefeito
Junckes, Bylaardt e Lauro Frohlich foram confirmados
.GUARAMIRIM

Mantendo a seqüência histó
rica, três candidatos disputarão
a Prefeitura nas eleições muni
cipais deste ano. Dois deles já
eram conhecidos: o vereador
Evaldo [unckes (PT) e o ex-ve

.

reador Nilson Bylaardt (PMDB).
A surpresa ficou por conta da
candidatura a prefeito do ex-

. vereador Lauro Frohlich, que
teve o nome homologado na

convenção do DEM realizada
ontem à noite, depois de um

dia de muita negociação entre

dirigentes partidários. Frohli
ch concorreu a prefeito em

1996 e foi secretário de Agri
cultura do governo de Mário

Sérgio Peixer (DEM).
O DEM confirmou a repeti

ção da aliança com o PP na dis
puta majoritária, firmada nas

duas últimas eleições. Os pro
gressístas, a quem caberia indi
car o cabeça de chapa conforme
acordo firmado em 2004, vol
tarn ficar com a vaga de vice. Na
convenção de ontem, definiram
o nome do vereador Adilson
André Araújo para concorrer

em dobradinha com Frohlich.
O PP aprovou cinco nomes para
a eleição proporcional, onde a

sigla também estará coligada
com o DEM, que deve lançar 11

Lauro Frohlich (DEM) junto com

PP de Adilson Araújo, poro vice

candidatos a vereador.
O PMDB também realizou

sua convenção .ontem, quando
confirmou a candidatura do ex

vereador Nilson Bylaardt, que
terá o ex-vereador Altair José
Aguiar como vice. Além do
PPS, o PDT integrará a aliança,
aprovada por maioria (sete con
tra cinco votos) na convenção
realizada domingo. Os dois par
tidos também estarão coligados
na eleição proporcional. Já o

PMDB não vai coligar na pro-

Evaldo Junckes (PT) em dobradinha
com luís Antônio Chiodini (PR)

porcional e terá 12 candidatos à
Câmara, dois deles à reeleição.

- O PT terá como candidato a

prefeito o vereador Evaldo João
Junckes, que concorrerá em do
bradinha com o vereador Luís
Antônio Chiodini (PR). O PSDB
também confirmou que vai in

tegrar a coligação, em votação
unânime, no domingo. Os tuca
nos também negociavam com o

Pp, mas, segundo o presidente
Victor Kleine, não houve acor

do. "Hoje eles (os progressistas)

Nilson Bylaardt (PMDB) terá Altair
José Aguiar (PPS) no vogo de vice

ainda não-sabem quem vai ser o

candidato", justificou Kleíne à
tarde, informando que o PSDB

lançará seis candí+atos a verea

dor, um àreeleição. .

A aliança inclui, ainda, O'

PTB e o PRB. Estes e mais o

PT e o PR realizaram suas con

venções no sábado, no mesmo

horário e local, uma vez que os

acordos para a coligação já esta
vam fechados.

CAROLINA TOMASELLI

Dois candidatos que já ocuparam o postO·
Müller (PP) concorre à reeleição contra o ex-prefeito Luiz Carlos Tamanini (PMDB)

Tamanini confirmou o PSDB de vice

V�ga no chapa de Müller é do PT

CORUPÁ
Dois candidatos com ex

periência em administração
pública. Estas serão as opções
do eleitor de Corupá, confir
madas as candidaturas do pre
feito Conrado Müller (PP) e do
ex-prefeito Luiz Carlos Tama
nini (PMDB) nas convenções
partidárias realizadas' neste
final de semana.

A dúvida girava em tor
no do PSDB, dividido entre

uma coligação com o Pp, go
verno ao qual ajudou a eleger
em 2004, ou com o PMDB. A

convenção mostrou isso. Uma

parte dos tucanos defendeu
apoio formal aos progressis
tas, incluindo o presidente da
sigla, Sandro Schulze, que se

lançou pré-candidato a vice

de Müller. Foi voto vencido.
A maioria optou pela coli

gação com o PMDB, em alian

ça que também inclui o PPS e

o PSB. Os tucanos devem lan
çar o ex-secretário de Saúde,
Marcelo Ferreira Gonçalves,
para a vaga de vice. Onterri,
o presidente do PSDB não foi
localizado para confirmar o

nome, que cabe à executiva do

partido indicar,
-

Na eleição proporcional,
estarão coligados PMDB e

PSB, com respectivos 14
e dois candidatos, e PPS e

PSDB, que também devem
somar 16 nomes.

Já o PP terá apoio formal do
DEM e do PT, que teve o pro
fessor Elísio Wedderhoff con
firmado pelos progressistas

para ser candidato a vice na

chapa. Para o presidente João
Gottardi, resultado do traba
lho desenvolvido pelo partido
frente à Divisão Municipal de
Esportes, e pelos recursos do

governo federal da ordem de
R$ 1 milhão 'liberados recen

temente para o município.
O PT lançará dois candi

datos a vereador em aliança
com o Pp, que terá 12 nomes

na disputa. Já o DEM concorre

sozinho na eleição .proporcío
nal, com 11 candidatos.

MASSARANDUBA
O resultado das conven

ções, todas ocorridas na noite
de ontem a exceção do DEM,
será divulgado na edição de
amanhã de OCP.
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Inquérito é encaminhado ao Fórum
'Ifator que lançou pedra em Gilson Engelmann, 15, veio adaptado de fábrica

r-

JARAGUÁ DO SUL

A Polícia Civil encaminhou
ontem ao Fórum o inquérito so

bre a morte do adolescente Gil
son Engelmann, 15 anos. Ele foi
atingido por uma pedra lançada
acidentalmente por um trator
da Prefeitura no dia 30 de maio,
na Rua JoséMartins, Bairro Três
Rios do Norte. O delegado Uriel
Ribeiro informou que o laudo
pericial ainda não ficou pronto
e que ele será anexado ao pro
cesso assim que for finalizado,
nos próximos dias.

Segundo Ribeiro, o docu
mento vai confirmar a distân
cia exata em que a pedra foi
lançada e se o terreno, por ser
acidentado, contribuiu para o

acidente. O laudo também vai

apontar se a máquina não ofe
recia a segurança adequada.
"Possivelmente deveria haver
uma outra proteção além da

quela existente nas laterais",
adiantou.

O delegado disse que a nota
fiscal do veículo, entregue pela
Prefeitura, mostra que o trator
veio de fábrica adaptado com a

roçadeira e que nenhum aces-

sório foi modificado posterior
mente. Conforme Ribeiro, caso
a família abra processo e obte
nha deferimento, a Prefeit.ura
será responsabilizada a pagar a

indenização requerida.
De acordo com o laudo cada

vérico, Gilsonmorreu ao ter o co

ração perfurado pela parte pon
tiaguda da pedra. Orapaz estava
a cerca de 50 metros de distância
da máquina. O motorista R.B.S.,
31 anos, vai responder por homi
cídio culposo (sem intenção de
matar) em liberdade.

No último dia 9, Massaran
duba também foi palco de um

acidente envolvendo um cami
nhão da Prefeitura. Margarida
Catafesta, '40, foi atingida pelo
rodado traseiro que se despren
deu do veículo, na Rua Tomaz
Radwanski, Bairro Guarani-Mi
rim, enquanto andava na calça
da. Ela morreu cinco dias de

pois do acidente. O funcionário
da Prefeitura de Massaranduba,
O.D., 59 anos, que conduzia o

'caminhão, também está res

pondendo processo.

DAIANE ZANGHELINI Ribeiro diz que laudo vai apontar se máquina deveria ter outra proteçõo

PM apreende
droga no Centro

A PM apreendeu com um adolescente de 17 anos, na
noite de sábado, na Rua Marina Frutuoso, um torrão de
maconha e uma pedra de crack, que serviria para produ
zir cerca de 40 pedras para o comércio. A proprietária da
'droga seria uma mulher, cujo nome não foi divulgado pela
polícia.

Homemé

esfaqueado
Márcio Viergutz. 31 anos, foi esfaqueado nas costas e em uma

das costelas por volta das 23h de domingo, numa coso noturna do
Bairro Água Verde. Ele foi levado ao Hospital São José e liberado
no manhã de ontem. Segundo o PM, o foto teria acontecido du
rante uma brigo. À tarde, Viergutz registrou boletim de ocorrência,
mos o Polícia Civil não informou se há suspeitos pelo agressão.

Sistema Federação das Indústrias
do Estado de Santa Catarina

PROFESSO PARA EDUCAÇÃO
CONTINUADA -

FOCO EM INFORMATICA
Jaraguá do Sul

RECRUTA CANDIDATOS

www.sesisc.org.br

(link:Trabalhe conosco)

Curso técnico completo relacionado
à área de atuação.

SESlsc

Até o dia 05107
pelo site

Em dez meses, mais de 400

caça-níqueis são apreendidos
JARAGUÁ DO SUL

Desde agosto de 2007, a

Polícia Militar apreendeu 426

máquinas caça-níqueis no

município, a maioria por cau
sa de denúncias anônimas. De
acordo com o subcomandante
do 14° Batalhão de Jaraguá do
Sul, Amarildo de Assis Alves,
a intensificação do combate
aos jogos de azar é resultado
da aplicação do termo circuns
tanciado pela PM, que antes
era lavrado exclusivamente

pela PolíciaCivil. Ele é aplica
do quando o crime tem pena
de até dois anos de prisão e o

acusado responde pelo crime
em liberdade.

'

Segundo o promotor He
lio Sell Júnior, é possível que
os equipamentos passem a ser

transformados em computado
res a partir do próximo mês,
beneficiando principalmente
estudantes de escolas carentes.

Sell informa que no momento

ocorre o fechamento dos con

vênios com órgãos públicos e

universidades que participarão
do programa.

O
. promotor acredita que

"praticamente 100%" das má

quinas possam ser reaproveita
das. De acordo com ele, o cus

to para a utilização dos novos

computadores será "mínimo",
já que as instituições de ensino

parceiras deverão reconfigurar
o software dos equipamentos.

Iniciativa-do Ministério Pú

blico, o programa de inclusão

digital conta com a parceria da
UFSC (Universidade Federal
de Santa Catarina), Acafe (As
sociação Catarinense das Fun

dações Educacionais), Ampesc
(Associação de Mantenedoras
Particulares de Educação Supe
rior de Santa Catarina), Unerj,
Prefeitura e SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional).
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SEM COMUNICAÇÃO

Moradores criticam
telefonia fixa rural
Linhas foram pagas, mas não instaladas
SCHROEDER

Moradores do Bairro Braço
do Sul, em Schroeder, estão

indignados por conta do pro
jeto de instalação da telefonia
fixa rural, lançado em feverei
ro de 2007, e que ainda não
está concluído.

Segundo o agricultor Va
léria Strelow, a telefonia
fixa é uma reivindicação
antiga da comunidade, além
de uma necessidade 'que
ainda não foi suprida. Va
léria alega que a Prefeitura
realizou projeto e cadastro
dos interessados com pre
visão de conclusão da obra
com prazo de 90 dias. "Após
o pagamento da linha, que
era de R$ 1,2 mil por par
te de todos os cadastrados,
a concessionária contratada
deveria concluir a obra em

90 dias. Este prazo encer

rava em agosto de 2007, já
estamos em julho de 2008 e

nada", disse.
O secretário de Agricultu

ra, Arildo Konell, afirma que
a instalação completa será
realizada em 30 dias e que a

empresa contratada está con

. cluindo a central telefônica.
"O contrato determinava um

mínimo de 150 inscritos no

programa e havia apenas 101,
por isto foi preciso mais tem-

Família Strelow reclama da demora e diz que telefone é uma "necessidade"

po para buscar novos interes
sados. Além do mais, os valores
arrecadados foram depositados
em uma conta da Associação
de Moradores de Duas Mamas
e somente serão repassados à

empresa após o término das
obras", alegou. A concessioná
ria contratada é a Compuline
Telecom, de Porto Alegre.

OSNIALVES

Morador critica atendimento nos póstos
[ovino Júnior levou a mãe aos dois Pamas ontem, mas não havia médicos
o eletricista Jovino Júnior,

30 anos, morador do Bairro

Jaraguá 99, está indignado
com o atendimento nos pos
tos de saúde de Jaraguá do
Sul. Ontem pela manhã,' ele
levou a mãe ao Pama II, na

Barra do Rio Cerro, para con

sulta, já que ela sentia fortes
dores. Ao chegar ao local, Jú
nior foi informado de que a

unidade estava sem médico.
"Me falaram que um estava
de férias e o outro doente.

Mas isso é um descaso com

a população. Tinham que
providenciar um substituto",
argumenta.

O eletricista procurou o

Pama I, no Czerniewicz, onde
permaneceu das 13h até às
15h para conseguir a consul
ta. Ele relata que precisou do
Pama da Barra em outras si

tuações e também ficou sem

atendimento pela ausência
de profissionais.
A coordenadora de Aten-

ção Básica dos Postos de Saú
de, Mariani Falhares, explica
que o Pama II conta com dois
médicos. Um deles entrou
em férias ontem e ficará afas
tado por dez dias e o outro
está de atestado desde a últi
ma quinta-feira por causa de
uma conjuntivite. "Não con

seguimos outro médico para
substituir. Desmarcamos as

consultas agendadas e ama

nh'ã (hoje) o atendimento
volta ao normal", afirma.

O CORREIO DO POVOOTERÇA-FEIRA. 1 DE JULHO DE 2008

Viajar de ônibus está 6,39% mais caro
o reajuste de 6,39% no preço das passagens autorizado pela ANTI (Agência

Nacional de Transportes Terrestres) passa a valer a partir de hoje. O aumento é
aplicado para empresas de transporte rodoviário interestadual e internacional.
Porém, a medida nõo inclui viagens entre cidades de Estados diferentes com

distância menor que 75 quilômetros. Sendo assim, o preço de uma passagem de
Jaraguá para Curitiba, por exemplo, que antes custava RS 20,28, agora é de RS
21,57. De acordo com a ANTI, o cálculo centempln a variação geral dos preços de
ltens.cemo combustível, lubrificantes e outros. O aumento' ficou acima do IPCA,
que deve ficar em 5,9% nos últimos 12 meses. Em 2007, o reajuste foi de 4,8%.

EDITAL

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

na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se

acham neste Tabelionato para protesto de Títulos contra:

DEVEDOR
DEVEDOR

ESPECIE NUMERO

DOCUMENTO CREDOR
DOCUMENTO CREDOR

VENCIMENTO VALOR SACADOR

ADRIANA MICHELI MEDEIROS 037.567.099-81 INFOWARE INFORMATICA lTDA
I 3120!UM 10/06/2008 120,00 O MESMO

ALEXANDRE MARCARINI 038.311.709-75 MECANICA E RETIFICA DlESELSUl LTDA EPP
I 3537003 14/06/2008 639,25 ° MESMO

ALTAIR JOSE BONFATI DE LIMA 925.664.809-15 AYMORE CREDlTO.FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
CF 2001.2801348 A VISTA 40.167,61 O MESMO

ANDERSON STOLFI JUNIOR 024.608.099-05 COMERCIO 2001 lTDA ME
I 06/2008 17/06/2008 279,00 O MESMO

ANDRE ARNALDO MODRO 005.551.769-24 REFRIGERACAO TEX FRIO LTDA
I 12857 10/06/2008 225,00 O MESMO

ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO fERTEIS 00.886.257;0009-40 HSBC BANK BRASil S/A BANCO MUlTIPlO
I VB1834/00 10/06/2008 586,00 VIA BRASIL COMERCIO E REPAROS DE LONAS L

BV GUINDASTES lTDA ME 07.208.190/0001-86 COM IND BREITHAUPT SA
I 0000191930 07/06/2008. 341,22 O MESMO

BV GUINDASTES LTDA ME 07.208.190/0001-86 COM IND BREITHAUPT SA
I 0000189900 10/06/2008 716.53 O MESMO

CH COMERCIO E REPRESENTACOES l 02.572.791/0001-50 EXPRESSO ESTRELA CATARINENSE LTDA
I 0242039 30/05/2008 253,82 O MESMO

CLEBER DUARTE RODRIGUES 256.011.708-86 TEEN COMERCIO DE CELULARES LTDA ME
I 003286 15/06/2008 64,80 O MESMO

CONfECCOES AQUARELA LTDA 81.378.549/0001-16 HSBC BANK BRASIL Sil< 3ANCO MULTIPLO
I 1475/1 13/06/2008 1.850,50 CONFECCOES GARCIA LTDA ME

CRISTOFER ROBERTO ZASTROW 056.954.899-38 AUTO POSTO CORUPA
I 15219 07/06/2008 197,65 O MESMO

DI lUPARl1 COM ART MALHAS LT 83.151.910/0001-00 CONFECCOES GARCIA LTDA ME
I 1244/1 12/06/2008 1.377,00 O MESMO

.

DILUPARII COM ART MALHAS LT 83.151.910/0001-00 CONFECCOES GARCIA LTDA ME
I 1243/1 12/06/2008 1.377,00 O MESMO

DI LUPARIIND COM ART. DE MALHAS LTDA 83.151.910f0001-00 HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO
I 1464)1 16/06/2008 1.698,60 CONFECCOES GARCIA lTDA ME

DUFFY MALHAS lTDA . 73.321.820/0001-59 CONFECCOES GARCIA LTDA
I 150S/1 13/06/2008 1.449,00 O MESMO

EDMAR NEGHERBON 590.027.789-53 MONTEIRO AUTO CENTER LTDA
CH 000361-1 A VISTA 398.00 O MESMO

EDMAR NEGHERBON 590.027.789-53 MONTEIRO AUTO CENTER lTDA
CH 000359-0 A VISTA 398,00 O MESMO

FABIO RODRIGO MICUANSKI 033.855.869-17 WALDOMIRO MALINSKI
CH 900002-0 A VISTA 250,00 O MESMO

GILMAR THEODORO DA SILVA ME 02.533.196/0001-05 HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO
I 1477/1 13/06/2008 1.741,50 CONFECCOES GARCIA lTDA ME

GRillO REFORMAS DE EO INDUSTRIAIS ME 04.459.802/0001-15 AYMORE CREDITO,FINANCIAMENTO E
-

INVESTIMENTO S/A
CF 008/20011666457 25/01/2008 12.952,69 O MESMO

JONECIR CUNHA 515.327.199-49 SICODB-SC BlUCREDI COOP ECON E CREDITO
I 22/48 07/06/2008 395.92 ARCEPOM

JOSLAINE LEMES PADILHA 035.602.209-98 VlSAO COMERCIO DE VEICULOS lTDA
L 437905(7120) A VISTA 248,12 O MESMO

LUIZ CARLOS ZAPPA 733.720.219-91 DJO IMOVEIS LTDA
I SALA13/MAlO 10/06/2008 1.185,00 O MESMO

MARIA DE LOUROES RODRIGUES 460.478.169-91 FACHINI VEICULaS lTDA
N SIN 05/07/2007 1.149,24 O MESMO

DEVEDOR
ESPECIE NUMERO

Pag.02

DOCUMENTO CREDOR
VENCIMENTO VALOR SACADOR

MASKE & RODERMEl LTDA ME 95.790.481/0001-92 HSBC BANK BRASil S/A BANCO MUlTiPlO
I 1468/1 16/06/2008 1.555,06 CONFECCOES GARCIA LTDA ME·

MONK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS lTDA ME 06.928.372/0001-69 MALDONADO SANCHES
COMERCIO E REPRESENTACOES lTDA

I 0206467/01 18/06/2008 299,46 O MESMO
NATALIA SALETE GROBER BATISTA 399.S04.809-04 OESA COMERCIO E REPRES.lTDA

I 4020066U 04/06,12008 146,31 O MESMO
NIVALDO GIESE 487.638.969-15 ABS EMPREENDIMENTO MERCANTIL lTDA

l 55S052 (6/36) A VISTA 199,62 O MESMO
OSCAR lEANDRO LlNZMEYER 034.771.359-97 AUTO POSTa CORUPA

I 1" 1776 07/06/200S 246,70 O MESMO
RCD-COMERCIO DE ARTIGOS OTIC 04.243.097/0001-14 VERSOL COMERCIO DE OCUlOS LTDA

I 0006024/01 13/06/2008 363,67 O MESMO
RENE PAULO SIQUEIRA 298.536.219-91 POSTO PEROlA 00 VALE LTDA

I 8897 10/06/2008 115,34 O MESMO
RENE PAULO SIQUEIRA 298.536.219-91 POSTO PEROlA DO VALE LTDA

I 8804 10/06/200S 559,27 O MESMO
SIRlEI PEREIRA DE SOUZA 902.792.479-15 LAURITA ZASTROW

C SIN A VISTA 7.496.00 O MESMO
TANIA MARA DA SilVA LEIER 60S.973.6S9-91 WERNER MARQUARDT

I 608674-S A VISTA 952,00 O MESMO
WilSON DREFAHl 248.157.489-34 ORBHES ESPUMAS E COlCHOES LTOA

I 0012333027 19/06/2008 1.212,50 O MESMO

E, como os ditos devedores nao foram encomrados ou se recusaram a aceitar a devida intlmacao, faz por
intermedio do presente Edital, para Que os mesmos comparecam neste Tabelionato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr
1589, no prazo da lei, a fim de liquidar o seu debito, ou entao, dar razao por que nao o faz, sob a pena de serem os
referidos protestados na forma da Lei, etc.

Jaragua do sul, 30 de Junho de 2008
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Acias faz 13 anos

de associativismo
Entidade tem 30% do empresariado presente
SCHROEDER

Amanhã é dia de comemo

ração para a o empresariado de
Schroeder. É que a Acias (As
sociação Empresarial) comple
ta 13 anos de existência em 3

de julho, mas a solenidade do
aniversário acontece na noite
desta quarta-feira, na sede da
entidade.

O evento conta uma pa
lestra de Guido Bretzke, pre
siderite da Acijs, de Jaraguá
do SuL Ele fala sobre gestão
e associativismo, a partir das
19h30, no auditório da ins

tituição, na Rua Blumenau,
242, Centro. Depois, sócios e

convidados participam de um

coquetel festivo no mesmo lo
caL A taxa é de R$ 10.

Atualmente a Acias tem

125 integrantes, o que re

presenta cerca de 30% dos
cadastros da Prefeitura. Se

gundo o executivo Francis

co Schiochet, este número
transforma a associação em

referência para muitas outras
cidades catarinenses. "Itajaí,
por exemplo, possui apenas
18%", explica.

Conforme o presidente Is
mário Bauer, a parceria exis

tente com o poder público,
junto à credibilidade conquís
tada desde a fundação, é um
dos principais pilares dessa

adesão, considerada massiva.
Desde 2007, o foco de trabalho
foi direcionado ao treinamen
to dos empresários. "Precisa
mos dar condições para que
eles conheçam o associatívis-

mo", destaca Bauer.
Nessa linha, a Acias colo- s

cou em prática um projeto de

capacitação. O próximo cur

so, de corte e química capi
lar, acontece em 14 de julho.
Além desse, a entidade já ofe
receu aulas de liderança, ven
das e oratória. Ao todo, no pri
meiro semestre de 2008, mais
mil pessoas participaram dos
eventos realizados pela Asso

ciação EmpresariaL
Desde o ano passado, os

integrantes também se en

contram periodicamente. As
reuniões plenárias ocorrem

sempre na segunda quinzena
de cada mês. A próxima está
marcada para o dia 22.

KELLY ERDMANN

que juntos construiremos
III futUro para s�ps filhos.

Inauguração:
10/7ct2008, 19h.
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GUARAMIRIM

Secretaria da Saúde
tem novo endereço

A Secretario Municipal de Saúde comunico que está atendendo em novo endereço desde

ontem, dia 30 de junho, no Ruo 28 de Agosto, 1.255, antigo sede do Apae e onde atual
mente funciono o Clube Feliz Idade. A secretario vai ocupar todo o espaço do segundo piso
do prédio, centralizando diversos serviços e oferecendo mais conforto para os usuários.
De acordo COm o secretário Gerson Peixer, no local continuará em funcionamento o

programo de fisioterapia e serão centralizados os programas de vigilância sanitário,
ambiental e epidemiológico. O telefone de atendimento do secretario é o 3373 4121.

CORUPÁ

Festival de rock
em nova edição

A secretario de Educação de Corupá in
formo que devido 00 sucesso do evento
"Corupá In Rock", haverá uma novo

edição programado poro o aniversário
do cidade. A primeiro apresentação
será dia 4 de julho, com show do ban
do Kravan no Seminário de Corupá.

GUARAMIRIM

Jogos da Amvali no
sábado e domingo

A Amvoli (Associação dos Municípios do Vale do Itapocu) realizo o 10 Jogos de Integração
do Amvali que viso integrar os servidores públicos municipais dos sete municípios do mi
crorregião. O evento acontecerá nos dias 4 e 5 de julho, no Ginásio Municipal Rodolfo John,
em Guaramirim. Serão duas modalidades, futsol masculino e voleibol feminino. Foram
inscritos sete times de futsol e três times de voleibol. Cada equipe terá em tomo de 18

integrantes. A premiaçóo será feito através do entrego de troféus e medalhas do primeiro
00 terceiro lugar de cada categoria.
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Ao chegar à sua 15a edi
ção, o Prêmio Multishow de
música nem de longe lembra
sua primeira versão, na reali
dade apenas uma promoção
para celebrar o primeiro ano

do canal. Nada de artistas

premiados, platéia de VIPs,
Teatro Municipal ou coisa do
tipo. Era apenas a atriz Cis
sa Guimarães, diante de uma

mesa, atendendo telefonemas
ao vivo e premiando os assi
nantes que acertavam o vide

oclipe exibido no programa
"TVZ", o mais antigo do canal.
Por sinal, TVZ era o nome da

premiação até o quinto ano,'

quando recebeu a denomina

ção atual. Essas e outras histó
rias serão lembradas na noite
de hoje, às 21h30m, no Muni
cipal, com novidades como o

ator Lázaro Ramos estreando
como apresentador das .dez
categorias e um destaque es

pecial para as revelações da
música brasileira.

:_ Este ano os convidados e o

público do Prêmio Multishow
vão sentir logo na abertura o

clima especial da festa. Os

grupos Titãs e Os Paralamas
do Sucesso vão abrir a pre
miação.Eles tocarão juntos
os hits "Selvagem" e "Polí
cia" para esquentar a platéia.
Andreas Kisser, do Sepultu
ra, também participará do
número musical.

Com o tema '� música

pode ser o que você quiser", o
Prêmio Multishow comemora

sua 15a edição. '� nossa ex

pectativa é que seja o maior
evento pelo fato de ser a festa
de aniversário", disse Rodrigo
Carelli, diretor da premiação.

Este ano, segundo Carelli, o
foco é explorar a nova música.

MULTISHOW

A. ,

PREMIO DA MUSICA
"Queremos mostrar as novas

formas de fazer e divulgar a

música, os estilos diferentes",
disse ele acrescentando que o

Teatro Municipal ganhará um

cenário futurista.
Para isso os organizadores

do evento convidaram a ado
lescente Malu Magalhães. A
menina, de 15 anos, nasceu ..

junto com o prêmio Mul
tishow. "Malu é um fenômeno
criado pela internet com sua

página no "My Space". Ela só
canta em inglês e na premia
ção cantará pela primeira vez

em português. Ela representa
o que a música pode significar
nos próximos 15 anos", afir
mou Rodrigo destacando que
Malu apresentará "Música Ur
bana" de Renato Russo.

Esta edição também conta

com Pitty, que subirá ao pal
co com a banda NX Zero, e

Vanessa da Matta, lançando
sua nova canção "Vermelho".
"Um outro destaque deste
ano é que todos os indicados
da categoria revelação canta
rão juntos", conta o diretor.
No final, a premiação home

nageará um grande nome do
cenário musical brasileiro.
"É surpresa, não posso falar

quem é", completou Rodri
go.O Prêmio Multishow terá
transmissão ao vivo para
todo o país.

R. 8orão do Rio Branco. 168 - Sala4
F<lne; (47) 3055-0442 • 8846-8058

E-mai; sintonla,pracm@h<ltmail.com

Titãs e Os Para lamas do Sucesso vão abrir a premiação, eles tocarão juntos os hits "Selvagem" e "Polícia

ALGUNS INDICADOS:
MElHOR MÚSICA:
• "Tá perdoado" - Maria Rita
• "Pela última vez" - NX Zero-
• "Exttravasa" - Babado Novo
• "Boa sorte/Good luck" - Vanessa do Mota
• "Não precisa mudar" - Ivete Sangalo e Saulo Fernandes

MElHORDVD
• Multishow ao Vivo - "Ivete no Maracanã"
• Pitty - "(Des}concerto ao Vivo"
• Zélia Duncan - "Pré Pós Tudo Bossa. Band"
• Cidade do Samba - "Vários"
• Para lamas do Sucesso - "Ao Vivo Rock in Rio I" (1985)

Os melhores serão homenageados hoje no Teatro Municipal

MElHOR CD
• CPM 22 - "Cidade Cinza"
• Maria Rita - "Samba Meu"
• Capitallnicial - "Eu nunca disse adeus"
• Vanessa da Mata - "SIM"
• Pitty - "(Des}concerto ao Vivo"

MElHOR CANTORA
• Ana Carolina
• Claudia leite
• Ivete Sangalo
• Maria Rita
• Vanessa do Mota

MElHOR ClIPE
• NX Zero - "Pela última vez"
• Pitty - "Pulsos"
• Capitallnicial - "Aqui"
• CPM 22 - "Nossa música"
• Charlie Bown Jr. - "Pontes indestrutíveis"

MElHOR CANTOR
• Di Ferrero (NX Zero)
• Samuel Rosa
• Caetano Veloso
• Dinho Ouro Preto (Capitallnicial)
• Chorão (Charlie Brown Jr.)
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Venha saborear um gostoso café espresso

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

CRÔNICA

ELIJANE JUNG, COLUNISTA

Dqces milagres.
Eu estava num momento "mulherzinha"

quando o cabelo parece ter passado pela cen

trífuga de roupas, as olheiras parecem beter
rabas brotando abaixo dos olhos, a pele do
rosto parece um maracujá de gaveta e o corpo
parece conter um balão que Infla a cada olha
da no espelho. Não bastasse tudo isso, meu
amor próprio e minha auto-estima caíram no

mundo de mãos dadas, esquecendo o cami
nho de volta. Com o abandono desses ingra
tos, me senti compelida a fazer as pazes com
alguém que eu renegara no dia anterior, quan
do então, me sentia maravilhosa. Com cari
nho peguei a caixa de bombons, abandonada
no armário. Com olhinhos culpados, mas não
menos cobiçosos, lhe pedi desculpas pelo de
samparo. Com o perdão pleno, abri a caixa de
bombons e escolhi de olhos fechados. Meu
bombom favorito dançou diante dos meus

olhos, como um espanhol dançando flamen
co, com a camisa semi aberta. Enchi a boca e

me senti flutuar. A transformação era notória.
De espelhinho em punho pude ver que meus

cabelos estavam mais sedosos. Mais um bom-
o bom, pelas olheiras enormes. No sorteio, apa
nhei um com recheio de amendoim que sus

surrava com voz rouca um "devora-me ou te
decifro". Não quis pagar pra ver e me deliciei.
Conferindo as olheiras, já não as encontrei.
Mais um bombom pela pele amassada. Dessa
vez, apareceu um docinho de coco, igualzinho
o Keanu Reeves em Matrix. Juro que ele deu
uma pirueta em câmera lenta e sem a capa
do Neo, digo, sem a embalagem, pulou para
aminha boca. Senti o gostinho açucarado no

momento em que senti também minha pele
do rosto esticar. Pronto. Só faltava extermi
nar o balão inflável do meu corpo. Dessa vez,
com os olhos bem abertos escolhi, delibera
damente, o menordos bombons. E podem
acreditar: Ele tinha a cara do Padre Quevedo.
E quando ele decifrou minhas paranóias e me

disse "Isso non ecxiste" ... Eu acreditei. Vesti
meu vestido vermelho, calcei um salto pode
roso, maquiei meu rosto perfeito e abandonei
amulherzinha. Pronta para uma noite esplên
dida, eu era agora um doce mulherão.

III elijanej@yahoo,com.br

VARIEDADES---------

JARA&OÁrDO SUt
.CineSbopping 1 i;.

�.WoII.E (Dub) (16h�9, 18h30; 20h�O - ,todos os diasf
(14h30:_ sex/sobldom/quo!qui)

.

ÍII Cine Shappiog 2
• Que �n�o (Leg!"
(19,h toaDS os digs)(16h50 - qual
• As crônicos de Nár.nio - PrlllClpe qispian (Dubl
(16h30 - sex/seg/ler/qui) (14hl0 - sob/dom/qual
• KungJu Pondo (Leg) (17h - sob/dom)

o cominho, de
Fronk Ledge

Conheça Frank Ledge, ex-stripper, péssi
mo ator, beberrão, arrogante, ele chegou
a tomar sêmen de pitbull para ter um

corpo sarado. Ledge foi uma estrela de •

filmes de ação e pancadaria como "Duro
de Agarrar". Ma's durante as filmagens
de "Jímbe" ele pirou de vez.

Um mergulho no

vido dos Beotles
Os rapazes de Liverpool que mudaram
a história e formaram a maior banda
de rock de todos os tempos. John, Paul,
George e Ringo protagonizaram uma

evolução de comportamento social e

musical jamais vista. George Martin,
o lendário produtor dos Beatles, es

creveu especialmente o prefácio deste
livro. Beatlemania é um passeio pela
carreira do grupo.

NOVELAS

CIRANDA DE PEDRA
Daniel diz que fará ludo poro proteger Louro.
Cícero diz o Natércio que Eduardo e Conrado
serõo responsáveis pelo metalúrgico em suo

ausência, Afonso finge se sentir culpado pelos
dívidas de Idalina. louro ajudo Bruno o pre
parar os últimos peças do enxoval. Seu Memé
aviso Urânio que tem direito de examinar os

contos do Grêmio. Margarido diz o Daniel que
desconfio que Faísco tenho problema de audi

çõo. Daniel conto a louro que Natércio ofereceu
dinheiro poro ela se trator nos Estados Unidos

BElEZA PURA
Joana aceito namorar Renato. Robson é preso.
Rakelli e Gaspar võo iI delegacia. Gaspar diz
o José Henrique e Sheila que eles deviam ter

vergonha de deixar Robson no prisõo. Sônia e

Olavo tentam encontrar os diamantes. Olavo
vai lembrando mais detalhes do mapa. íris diz
o Guilherme que o Beleza Pura preciso mais do

loçõo capilarNorma nõo convence o diretoria
o diminuir o preço do indenizaçõo. Mateus

aparece na cosa de Helena. Guilherme é con

denado o pagar a indenizoçõo. Sônia encontra
os diamantes

A FAVORITA
Átila fico abalado 00 ver Cida. Floro pede que
Silveirinha conte o lora sobre o presente que
Donatela deu ao Dr. Salvatore. Gonçalo afirmo
o Donatela que dará um jeito em Floro. Zé Bob •

pede o Alicia um fio de cabelo de Camila. Sil
veirinha mostro o lara uma escultura que Dona
tela deu de presente o Salvatore. Floro desmaio

depois de um lanche e é trancada pelos sequ
rançqs de Gonçalo. Floro se desespero 00 perce
ber onde está preso. lara pergunto a Donatelo

por que ela deu a esculturo o Salvatore.

,

OS MUTANTES
- CAMINHOS DO CORAÇÃO
Fredo Iico furioso 00 saber que os mutantes

fugiram do prédio do Depp.com. Ele vê Meduso
caído e Morto constata que ele morreu. Medu
so começa o se decompor e viro um esqueleto
no frente de Marta e Fredo. Joõo diz que Ier
so está rebelde e ele se irrito. Torso abraça
luna e os dois se teletransportam. Marcelo
e Valente se afastam do camping. No praia,
todos se cumprimentam. luna fico surpreso
00 saber que Valente também perdeu a me

mória. Rico aperto Gabriela, que grito e pede
poro Gaspar buscar ajuda.

AMOR E INTRIGAS
Petrônio encosto o armo em Débora e o monda
entrar no corro. Paulo diz poro Alexandra que o

ouviu falando o nome de Jurandir. Elo diz que
foi impressõo. Cris beijo Joõo. Petrônio leva De
bora o um motel. Jacira dit paro Valquíria que
conheceu um filho de bicheiro. Fabiola olha
Poco com Eugênio. Rafaela beijo Bruno. Janai·
no beija Rodrigo. Petrônio entro no motel com
Débora, aponta a armo e o mando tirar o roupa.
Petrônio atende o celular e Debora se recompõe
e escopo. Antonio e Pedro se beijam.
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MUNDO ARTISTICO

Loira rápida
no gatilho
Apesar de estarem saindo há menos

de um mês, a imprensa americana

suspeita que a atriz Cameron Diaz e
o modelo inglês Paul Sculfor, ex de
Jennifer Aniston, estão noivos. Esta
semana, Cameron deixou o Restauran
te Nobu, em Los Angeles, usando um

anel de noivado que ela fez questão
de mostrar. Segundo o site Social life,
uma testemunha disse que Cameron e

Paul parecem muito bem.

Atores conferem
estréia de filme
Lucia Mauro Filho e Juliana Paes
foram as estrelas da pré-estréia
especial do filme "Kung Fu Panda",
realizada neste domingo (29). Eles
se divertiram e Juliana chegou a

aprender os socos do Kung Fu com um

instrutor que estava no local, para
depois golpear de brincadeirinha o

colega. Na versão nacional do filme,
Lucia Mauro dubla o desajeitado
panda Po e Jú Paes a corajosa Tigresa.

SUDOKU
1 5

6 3
-�
'_

12 1
......

r- 4 6

7

SOBRE OJ060
É um jogo de lógico muito simples e vici011te. O objetivo
é preencher um quodrodo 9x9 com números de 1 o 9 sem

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

SOLUÇÃO
4175;9,,6632
6 ª' 8 2 4 1 9 7 5

945 3 ª 7 461

1 5 Iff 9 7 2. 3 8 I,g

792 8 6 3 51114

lia8 6l415�19 7

569 7'34 128

�1"58649
�6(29753

lSlt ÁRIES
(20/3 o 20/4)
Esta é uma fase de
revisão de tudo o

que passou para
construir conscientemente e se
abrir para tudo o que virá. Pre

pare-se poro mudanças impor
tantes em todos os setores de

suo vida. Você não está disposto
o carregar o que não é seu,

lOURO
(21/4 o 20/5)

.

Está mais do que no

boro de avaliar os
seus medos e tudo

o que impede você de arriscar.
Lembre-se que ser corajoso
não é não sentir medo, mos
enfrentá-los. Procure ousar mais
e caminhar corajosamente no
direção daquilo que desejo.

Kaykyem
Los Angeles
Vida de artista não é mesmo fácil.
Mal chegou de uma temporada de
férias na Europa, Kayky Brito já tem
nova viagem marcada, dessa vez a

trabalho para Los Angeles. Antes
disso, o ator já começou a gravar
algumas cenas de seu personagem em

Três Irmãs, próxima novela da Globo,
das 19h. Sobre as cenas de surf, ele
confessou que tem um dublê nas on

das maiores e a ajuda da tecnologia.

DIVIRTA-SE

o tombo
A professora escorrega e leva o

maior tombo na sola de aula.
Na queda, o seu vestido sobe até
a cabeça. Levanta-se imediata
mente, louca da vida, ajeita-se,
e interroga os alunos:
- Luisinho, você viu alguma
coisa?
- Só seus joelhos, professora.
- Uma semana de suspensão!
- E você Carlinhos?
- Suas coxas, professora.
- Um mês de suspensão.
- E você Joãozinho?
Joãozinho pega nos cadernos e

vai logo saindo da sala:
- Bom, galera, até o ano que vem.

,

l

CUC O CORREIO
o pássoro pousodo sobre
o estátua e o construção

em tijolinhos à visto,
fozem umo poisogem
diferente e especiol.

Clicado por
Piero Rogozzi.

PREVISÃO DO TEMPO ' Fonte: Ciram/Epagri

A massa de ar seco no Sul do Brasil mantém
o tempo estável com sol em quase todas as

regiões catarinenses. Temperatura amena na

madrugada e em elevação pela manhã.

� Jaraguá do Sul e Região

� Fases da lua

CHEIA MINGUANTENOVA CRESCENTE

HOJE 6Mí�: 160 C
MAX: 22°C
Sol com nuvens

)(
GÊMEOS
(21/5 o 20/6)
Você preciso apren
der que o vida não
é feito somente do

mundo mental. Há mais coisas

por trás do que pensamos. Que
tal abrir-se para o invisível?
Você conseguirá respostas
interessantes para perguntas
que tem feito em suo vida.

,

� �
CÂNCER

�........ (21/6 o 21/7)
;��f� Suo carreira está
: ; mais visível e

importante poro
você. Muito coisa em suo Vida
profissional pede por mudanças
que você tem odiado há tempos.
Faço o que deve ser feito sem

se preocupar com o opinião dos

outros. Sigo o seu coração.

QUARTA 6Mf�: 150 C
MAX: 230 C
Sol com nuvens

QUINTA

OMiN: 1r e
MÁX: 200 C I'" I

Chuvoso

l.� LEÃO

�.:> (22/7 a 22/8)
.:: ') Os amores

� \"f,..--; estão em alto, mos
também suo vida

espiritual. Use o energia poro
adquirir maiores conhecimentos.
Eles serão muito úteis no futuro.

P.ratique o meditação, faço
alimentações mais equilibrados
e naturais e cuide de seu corpo.

nr
VIRGEM
(23/8 o 22/9)
Você preciso deixar
de lodo os seus
medos e orriscor-

se.mois. Você preciso parar poro
reavaliar todo setor de suo vida,
seja o afetivo, o pessoal ou o

profissional. Novamente o vida

pede o você que mude tudo o

que não fQZ mais sentido.

#
LIBRA
(23/9 o 22/10)
Está mais do que
no hora de você
reavaliar seus re

lacionamentos. Você preciso de

paz e tranqüilidade nesse setor

de suo vida. Use o cabeça unida
o seu coração e pense honesta
mente se tudo está acontecendo

do maneiro que esperava.

ESCORPIÃO
(23/10 o 21/11)
Seu bem estar e
saúde física e emo
cionai estão meio

desequilibrados.
Cuide de suo saúde. Lembre-se

que corpo e mente são funcional
mente idênticos e que quando um
deles está desequilibrado, o outro
responde do mesmo maneira.

SEXTA

Mi�:14°C�
MAX: 200ex__)
Nublado
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SAGITÁRIO
(22/11 o 21/12)
Você onda mais

( obertoaos
romances e está

mais leve nos relacionamentos
afetivos. Felizmente os pessoas
são diferentes umas dos outras e
você sobe que Zeus, o deus mais
galanteodor do zodíaco dá alguns
sinais de vida em seu coração.

CAPRICÓRNIO
(22/12 o 20/1)

"..[. Você está passando
por uma fase com

grandes possibili
dades de realização e construção
no plano material. Agora você
sente que o energiawho o vibrar

em suo vida. Você está com sorte,
tudo está caminhando como espe
rava. Sigo adiante.

ANIVERSÁRIOS

30/6
Adelina Ap. M. de Freitas
Adilo Kanchen
Álido Krueger
Arnildo Carlini
Dagmllr Zanella
Elite F. Drews
Emerson Egon Mohr
Eudes Lucia F. Bianchini
Fobione Bu.tzke
Gabriela Barabas
Gislail1e Honemann
HideraldCl Colle
Jair Kanszewski

Kelly RebeUm Maciel
Kevin Kauã Hanemann
Lair M. Rombo
Leilo,",odrq
LeocQUo G:Wehrmeistêr
Leticia Nunes de Oliveira
Márcio Pereira
Marcia Luiz Kruger
Mario Nildo Petry de Lima
Paulo Hayrton Buchmann
Pedro Joao da Maio
Priscila Jensen
"Raul Horongoso
Rubens Alcoia
Sandro Ap. Szirkowski
Sivete J. Zipf
Valdino Roweder

Wolfgand Strelow

1/7
Adriano Wehrmeister
Alvino Pereira
Andriim Moder
Cassiane F. Martins
Clúuclio Siebert
Cleto Fronzner
&Iovl$ Vieiro do Cun o

Donovon Monteiro
EvanlrSevero

Felipe Schneider de Limo
Fernando Franzner
Fernando GiovaneUa
Gilberto Peters M

Inês Sdlwirkowsky
Jngo fielnert
Iraleio B. Hornburg
'Karla F. Grutzmacher
Lucas André Cioatto
Luciano Benedito Costa
Luís Alberto Guths
;Luiz�lipe tassolb
Maria Terennha Boling
.atheus Caomlho Milbardt
Rofaelo.Skinen
Rodrigo Freitas
larclsio O./Buzzi
Wilson Jeofti,6essner

AQUÁRIO
(21/1 o 18/2)
Reavalie o

maneira com que
tem levado o seu

dia o dia. Procure perceber que
muito do que tem esperado do
vida tem mais o ver com hábitos
e manias do que com o que foz
você feliz de verdade. Abro-se

poro novos formos de ver o vida.

PEIXES

... (19/2 019/3)
•• Você.an.da sensível,.....,� romantlca e .

recebendo o vida e

os pessoas demaneira empótica.
No entanto tem um lodo que você
não compartilho, nem mesmo com

.

quem mais amo. Se for o caso.
procure expressar seus sentimen
tos através dos artes.
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Jogue os búzios
Falto pouco para vermos nossos caixinhas de correio entulhadas de santinhos.
exaltando os qualidades dos candidatos às eleições desse ano. No frente, uma
foto, com uma camisa esporte (poro dor um tom jovial), ou então algo bem
sério como um paletó (para mostrar compromisso). No verso, um breve his
tórico de vida li uma "listinha" de promessas o serem cumprldes "se" ele for
eleito. E aí, nós temos que fazer um apanhado geral dos três itens (foto, vida e

promessas), assistir o alguns debates ou entrevistos, acompanhar os tradicio
nais picuinhas para ver quem se sai melhor e, enfim, jogar os búzios e votar. E
esperar que o relação de promessas impresso naquele santinho, saio do papel
e se torne realidade. Porque o gente só quer viver melhor. Não preciso fazer
milagres. Bastp trabalhar com afinco e dedicação, como eu, como você, como
qualquer cidadão de bem.

CADAUM
Muitos invenções históricas fizeram o d-iferença poro o humanidade.
Desde o telefone até o avião. Mos quantos invenções nós desco
nhecemos porque simplesmente não vingaram? Por exemplo: lá em

1891, William H. White patenteou uma campainha poro pessoas
enterrados vivos! Um outro maluco patenteou o invento do preset-

,
votivo musical. Obvio que o idéio não agradou. Era só o que faltava,
no hora do "bem bom", ouvir o hino do time dele. Sem chuncel

FESTERÊ
O arraiá de sexto-feira foi pro lá
de bom! A galera desse jornal
aproveitou, com direito o um

montão de coisinhas gostosos, .

músico boa e até casamento

caipira!!! Nessas horas o gente
percebe quem tem o dom artís
tico. Eu fui uma noivo muito fa
juto, mos o pai do noivo deu um

banho de apresentação. Papi,
acho que suo vida é no frente
dos câmeras. Eu boto fé!

Calçadão. 301
Getúlio Vargas, 45

3275.2910 • 3370. 8023

MULHER----------

QUEM É VOCÊ: filho de imigrantes libaneses, casado, 3 filhos, produtora cultural,
torcedora do Malwee, Manchester United e fã do Robbie Williams.
TRABALHO: fortalece o auto-estimo
FAMíLIA: Meu alicerce.
BELEZA: Mot montanhas e neve. Nos pessoas, o beleza está no caráter e nos atitudes.
QUALIDADE: Dedicação à família, 00 trabalho e aos animais (tenho 10 cachorros
e 11 gatos)
DEFEITO: o inquietude
PRAZER: trabalhar no produção dos peças de teatro
ESPECIAL: o nascimento dos meus três filhos (porto natural)
LIVRO: Se Houver Amanhã - Sidney Sheldon
FILME: Amor Além do Vida
PERFUME: Gabriela Sabatini
HOMEM: Meu marido e meu pai, que chegou 00 Brasil sem falar português e

conseguiu sustentar o família com honro e trabalho.
MULHER: Antropólogo Ruth Cardoso, exemplo de mulhet exemplo de primeira-domo.
SONHO: Morar um ano em Novo York, viajar durante um ano pelo Europa.
LUGAR (EM JARAGUÁ DO SUL): Teatro Scar (lugar maravilhoso).
POçÃO MÁGICA: "Aprendi que não posso exigir o amor de ninguém ...Posso apenas
dor boas razões poro que gostem de mim ... E ter paciência poro que a vida faço o

resto...
"

William Shakespeare

AMIGO INSEPARÁVEL
Em 1889 uma francesa cansado
dos incômodos do espartilho,

cortou-o 00 meio, criando assim
o primeiro sutiã. Depois uma
norte-americano patenteou o

idéio, porém sem sucesso. E foi
apenas quando o Worner Bros

comprou essa potente que
o novidade decolou. Lá em

1960, algumas feministas
queimaram o sutiã em praça
público, pois consideravam

símbolo do repressão masculino.
Ainda bem que ele sobreviveu.
O que seria de nós sem o sutiã

que não é apenas sustentador, mos
sedutor e tentador?

�
ROUPAS FEMININAS'ACÉsSÓRIOS

Marechal Deodoro, 739, loja 04

Defronte ao colégio Bom Jesus

4730550878

DELíCIAS
Coda vez mais os indústrias de cosméticos apostam
nos frutos como compQnente principal dos seus

produtos. Mango, limão, kiwi, laranja, framboesa,
meião... Desde o antiguidade os frutos estão asso

ciados 00 mágico, 00 sagrado e à luxúria. Nos ritos.
africonos e coribenhos, por exemplo, os frutos são ofe
recidos aos deuses. A aceitação dessa tendência
"frutal" denuncio o desejo de experimentar produ
tos com cheiros e sabores naturais e conhecidos.

BISCOITO DA SORTE

• Se tem um lugar gostoso no

minha cosa é o meu quarto, onde
(quase) tudo acontece. Além dos
livros, do televisão, do computador
e de uma como enorme, é aqui
que se empoleira todo mundo que
chego no minha coso. Minha como

"enorme" vira um divã comunitá
rio. Às vezes eu fico assim, meio de
saco cheio e com ciúmes do meu

edredon (que suporto múltiplos
bumbuns empilhados). Mos no ge
rai é gostoso ver que meus amigos

.

sentem-se bem no meu continho.
Sem abuso ok?

• Algumas coisas duram muito

pouco, mos acontecem com uma

intensidade assustadora. Outras
coisas duram muito, mos são mor

nos e possíveis de esquecimento
sem muito esforço. Podemos lem
brar pelo resto de nossas vidas
de alguém que conhecemos por
apenas 5 minutos, mos que disse
ou fez algo que ninguém jornais
disse ou forá. E podemos esquecer
anos de convivência com alguém
que nunco disse, nem fez nado de
inesquecível nos nossas vidas.

• Diz uma lendo que dois anjos
muito desastrados receberam de
Deus, tabuleiros repletos de seres

humanos que só tinham uma asa.

E só existi0 uma outra asa que for
mayo o por perfeito. Tudo estavo
arrumadinho, com os pores exatos.
Porém osanjinhos distraídos deixa
ram os tabuleiros coi[ Isso fez com
que os pores ficossem tracodos,
distantes do metade perfeito. E até
hoje o gente pracura nossa outra
050. Ah! Esses anjinhos...

• Todo mundo deveria lançar
mão de uma massagem de vez

em quando. Relaxante, estimu
lante, para dores musculares ou

poro fins estéticos. Massagem é
sempre bem vindo. Um profis
sional capacitado é fundamental
poro resultados satisfatórios.
� no intimidade, está liberado
aquela massagem suave poro
agradar seu "love". Mos, nado de
empolgantes golpes de karatê.
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Avenida Prefeito
Waldemar Grubba,

trecho urbano
da BR-2S0, na
década de SO

BR-280 e o regime militar
Construção da r6dQvia está liga:cta: ao

ill ,�

período do "milagre econômico"

JARAGUÁ DO SUL
A história da BR-280 co

meçou durante o Regime Mi
litar (1964-1985) e a sua cons
trução está interligada com o

período do chamado "milagre
econômico", de 1968 a 1974.

A disponibilidade externa de

capital e a determinação dos

governos militares de fazer do
Brasil uma "potência emer

gente" viabilizam pesados
investimentos em infra-estru
tura (rodovias, ferrovias, tele
comunicações, portos, usinas
hidrelétricas, usinas nuclea

res), indústria e a agroindús
tria. No início da década de

70, a economia apresentou re
sultados excepcionais, com o

PIB crescendo a 12%, e o setor
industrial a 18% ao ano.

Foi nesse contexto histórico
de pujança que ocorreu o sur

gimento da rodovia, segundo o

historiador Ademir pfiffer, do
Arquivo Histórico de Jaraguá
do Sul. De acordo com ele, a

construção e asfaltamento da
SC-301 (atual BR-280) na re

gião começaram no início da
década de 1970. "O regime mi
litar abriu as portas para as em

presas transnacionais, como

montadoras e auto-peças. A
partir daí, as estradas de ferro

começaram a ser substituídas
pelas rodovias", explica.

Pfiffer pontua que o cresci
mento acelerado do transpor
te rodoviário foi conseqüên
cia da política expansionista
criada durante o· Governo
Militar. Estados e municípios
passaram a debater políticas
públicas relacionadas ao pla
no de expansão das rodovias.
"Uma das exigências das em

presas transnacionais era o

fomento desse novo modelo
desenvolvimentista. Resulta
do: o capital estrangeiro deu
as cartas e o governo foi o fa
cilitador", resume.
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BR-280
PRIORIDADE

LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA,
Governador do Estado

Eleito governador de São
Paulo em 1920, com o lema
"Governar é abrir estradas",
Washington Luís ganhou
renome nacional como em

preendedor e levou suas

propostas de rodoviarismo

para o resto do País quando
se elegeu presidente da Re

pública, em 1926.

o::
Decorridos 88 anos, aque

� le velho slogan já deveria
8 estar esquecido, relegado à

� História, pois a dinâmica dos

� novos tempos fez com que
:s as definições de boa gestãoCY

� pública evoluíssem. Depois
do "Governar é estabelecer

prioridades", hoje, cada vez

mais, "Governar é antever as

posteridades" .

No entanto, como ainda
temos muitos paranhos her
dados de décadas passadas,
entravando o nosso desenvol
vimento e amarrando-nos ao

século passado, o antigo lema
continua fazendo sentido.

Ao ouvir a ministra Dilma
Roussef confirmar que a du

plicação da BR-280, ligando
Jaraguá do Sul a São Fran
cisco do Sul, será licitada no

segundo semestre deste ano e

inaugurada em 2010, flagrei
me repetindo o velho mantra

desenvolvimentista: "Gover
nar é abrir estradas".

Junto com a alegria, uma
ponta de tristeza. Alegria, por
estar presenciando o pontapé
inicial de uma obra tão ansia
da pelos catarinenses, como
se a pedra rolante de Sísifo
houvesse, finalmente, atin

gido a superfície, encerran

do um longo ciclo de espera
e frustrações. Tristeza, por
constatar que ainda temos

prioridades típicas da década
de 20 do século passado.

Como poucos souberam

antever as posteridades, mo
numentos à imprevidência,
verdadeiros gargalos para
escoamento da produção da

região, ceifadores de vidas e

sonhos, permanecem aí a de
safiar nossa paciência.

Cientes de que a exporta
ção é hoje a marca da região
norte de Santa Catarina e de

que nossas indústrias se sen- .

tem prejudicadas pela difi
culdade do envio de cargas
que dependem deste trajeto
para escoamento da carga
no porto de São Francisco
do Sul, fizemos o que era da
nossa alçada: entregamos os

19,5 quilômetros da SC-474,
entre Massaranduba e São

[oão do Itaperiú; entregamos
os 23,2 quilômetros da Rodo
via do Arroz (SC-413), que
liga o bairro Vila Nova, em

Joinville, ao município de
Guaramirim.

Faltava a BR-280.
Tudo indica que acabou

a falação, terminou o treino,
encerraram os ensaios. Ago
ra, é colocar as máquinas
para funcionar.

.
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Caraguá Auto Elite
Uma relaçõo de confiança.

A década da prosperidade
No ano de 1968, Jaraguá

do Sul vivia um momento

de grandes transformações,
acompanhando o ciclo de
grande prosperidade econô
mica que o país atravessaria
ao longo dos dez anos se

guintes, e que permaneceram
como os anos do "milagre
econômico". O ano de 1968

seria marcado, ainda, por
grande turbulência interna

cional, com os estudantes

promovendo grandes passea
tas e protestos nas principais
capitais do mundo.

O regime autoritário co

mandado pelos generais
enfrentava, então, duro mo

mento de contestação, o que
forçou a decretação do Ato
Institucional nO 5, na noite
de 13 de dezembro de 1968.
Com o AI-5, o Governo Mi
litar estabelecia a censura

prévia à imprensa, suspendia
direitos políticos e promovia
nova onda de cassação de
mandatos de parlamentares,
determínando, inclusive, o

fechamento' temporário do

Congresso Nacional.
Na década de 1960, tanto

o setor têxtil quanto o metal
mecânico cresceram de forma

espetacular, acompanhando o

ritmo da economia nos anos

do "milagre econômico". Na
área têxtil, despontaram os

names da Cyrus, Marquardt,
e são fundadas as atuais Mari
sol e Malwee. No metal-mecâ
nico, além daWeg, despontam
Wiest, Menegotti, Kohlbach,
Trapp e Indumak. A indústria
do município cresceu mais de
200% na década e respondia
pelo recolhimento de 80%
dos impostos no município.

Em 1970, a população
somava apenas 30 mil habi
tantes. No final dos anos 80,
o censo do IBGE assinalaria,
então, o crescimento da po
pulação para 76.994 pessoas.
Jaraguá do Sul, naquele mo

mento, ao completar seus pri
meiros 100 anos, em 1976, vi
via um bom momento de sua

história. Hoje, o município
conta com aproximadamente
129 mil habitantes, segundo
o IBGE/2007.

Fonte: Livro Acijs 70 anos,
de Apolinário Temes

Criada em 1956 por João da Costa, Indústria Têxtil Jarita, no
João Pessoa, ampliou rede de clientes com Milagre Econômico

. CRESCIMENTO JARAGUÁ DO SUL

Auge e. declínio
O período entre 1969 e

â 1973 foi o de maior cresci
êi menta da história da econo

� mia brasileira. Entre 1968 e

ê 1973 a taxa média de cresci
� menta do PIB foi de 11,2%.
ª Os índices de expansão da

� atividade industrial variaram,
� conforme o setor, entre 12 e

� 18%. No campo financeiro, o
g Brasil iniciou um processo de

� crescente endividamento ex

Q terno. A partir de 1973 o cres

Passeata de estudantes em 4 de julho de 1968, no Rio de Janeiro cimento econômico começou

a declinar. No final da déca
da de 70 a inflação chegou a

94,7% ao ano. Em 1980 ba
teu em 110% e, em 1983, em
200%. O Brasil mergulhou
em nova recessão, gerando o

desemprego e a conseqüen
te queda dos indicadores de

qualidade de vida.

Fonte: Enciclopédia Brasi
leira (http://br.geocities.com/vi-
nicrashbr/historia/brasil/indus
trializacaobrasileira.htm)

'.�.

I� Acijs tem como foco
lutar pelo desenvol
vimento de um bom

ambiente de negócios,
e como tal entende-se

uma boa infra-estrutu-
ra logística que passa

por estradas modernas
e seguras. A BR-280 é

fundamental para este

processo, preclsamos es

UJ
coar nossa produção com

o

� mais eficiência e menores

custos. Precisamos tam-
bém que todas as pes

soas que trabalham nas

indústrias e comércios
de nossa região tenham

qualidade de vida e segu
rança em sua mobilida

de. Acreditamos que esta

obra é fundamental para
que consigamos atingir

estes objetivos If.

GUIDO J. BRElZKE,
presidente da Acijs (Assoçiação
Empresarial de Jaraguá do súí)

APEVI

ASSOCiAçAOOASMICROE�I'EQUEIIAS EMPRESAS 00
VALEDOITAPOCIJ

.
.
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"Para falar sobre
a importâncià dá
duplicação da BR-

280,. vou citar o ex
governadorAntônio
Carlos Konder Réis,
que dizia que 'o
desenvolvimento era

construído através
de escolas e estradas'.
E isto é fato: sem
educação e infra
estrutura, não existe
crescimento. Cabe
a toda sociedade
cobrar ações firmes do

gove�no, para que esta

obra tão necessária

seja realmente
executada ".

EDGAR MALUTTA, presidente
da Aciag (Associação
Empresarial de Guaramirim)

(47)

Com data para
sair do papel

VALE DO ITAPOCU

Dezenas de reuniões, de
comitivas à Brasília e de
promessas que não se con

cretizaram. Inúmeros plei
tos enviados ao governo
para reivindicar melhorias.
Centenas de empresas que

.

dependem do trajeto para
escoar seus produtos e fazer
a região crescer. Milhares de

pessoas que, perigosamente,
enfrentam o trecho todos os

dias, E incontáveis lágrimas
derramadas pelos acidentes
e pelas vidas que se foram. É
assim que podemos resumir
um pouco dos 13 anos de
luta pela duplicação da BR-
280, no trecho de 65 quilô
metros entre Jaraguá do Sul
e São Francisco do Sul.

Palco de alegrias e tris
tezas, um antigo sonho da
éomunidade do Vale do Ita

pocu agora tem data para
sair do papel: início de 2009.
A rodovia está diretamente
atrelada ao desenvolvimen
to da região, pois liga o Vale
ao porto de São Francisco
do Sul, escoando os produ
tos aqui produzidos para o

mundo.
E o mais preocupante: o

trecho entre Jaraguá do Sul e
São Francisco do Sul recebe

MOVIMENTO INTENSO

,,'

tª,\go�e o:g�ante
@meçàem�20

fluxo de 12 mil veículos por
dia, segundo a Polícia Rodo
viária Federal. Mas, com o

desenvolvimento da região,
o tráfego piora a cada dia.
As revendas estimam que o

mercado automobilístico do
Vale do Itapocu cresce em

torno de 35% ao ano. Só a

frota de Jaraguá do Sul ga
nha cerca de cinco mil veí
culos por ano. Apesar desse
crescimento, a classe empre
sarial da região destaca que
a houve pouco investimen
to na rodovia desde que foi
inaugurada, na década de
1970.

O Ministério dos Trans

portes prevê investimento
de R$ 120 milhões para a du

plicação do trecho e a execu

ção do contorno rodoviário,
corn previsão de término no

segundo semestre de 2010.
O Dnit (Departamento Na
cional de Infra-Estrutura de
Transportes) afirma que os

recursos estão garantidos
pelo governo federal por in

tegrarem o PAC (Plano de
Aceleração do Crescimento).
A inclusão da verba no PAC,
segundo o órgão, traz como

garantia que, uma vez inicia
das as obras, elas não sofre
rão interrupção.

,�,' ,_,_-_... _-_"'<'C,' ',' �.. ..•. .' ,:,',',- .> ' .'
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• No trecho de lara�á7São P;ánci�to citculam
cerca de 12 mil veículos por dia

• O mercado automobilístico da região cresce em torn� de 35%)ao
• Jaragbá do Sul ganha cerca �e cinco mil veículos por ano

Investimento na rodovia é incompatível com o

crescimento da região nas últimas décadas

PRAZOS DA OBRA
• SETEMBRO - c�n�IUsão.dÔ projeto executivo e os

estudos d� impacto ambjental
• OUTUBRO - lançamentodó edital de licitação
• PREVISÃO DE INíCIO: janeiro de 2009,
• PREVISÃO·DETÉRMINO: segundo Semestre d� 2010

'"

Jangada
FACU LDADE
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Falta de acordo com os moradores que residem na faixa de domínio podem atrasar o processo de desapropriação às margens da rodovia

Desapropriações podem dificultar

ESTADO
Em visita a Santa Catarina

no mês de maio, a ministra
chefe da Casa Civil, Dilma
Roussef, disse que o edital de
licitação para contratar a em

presa responsável pela obra
será lançado até outubro,
previsão mantida pelo Dnit.
O órgão garante que, até se

tembro, será concluído o pro
jeto executivo e os estudos de

impacto ambiental para ob

tenção da licença prévia. Por
enquanto, está concluído o

estudo de. viabilidade técnica
e econômica.

Apesar de o cronograma
prever o término em 2010,
o Dnit admite que as desa

propriações podem atrasar a

obra. "Em alguns casos, não
há acordo com o morador

que reside na faixa de domí
nio, o que acaba atrasando o

processo", explica o assessor

do órgão, Breno Maestri, que
não descarta a possibilidade
de a obra ser finalizada so

mente em 2011. Recentemen

te, o supervisor do Dnit para
a região norte, Antônio Bessa,
comentou que .obra poderia
sofrer um atraso em virtude

das desapropriações.
De acordo coin ele, os R$

120 milhões já incluem o va

lor das indenizações. O mon

tante necessário para fazer as

desapropriações, entretanto,
só deve ser confirmado com

o término do projeto executi

vo, cuja entrega está prevista
para setembro. "Os recursos

das desapropriações são or

çados e reservados' pelo Dnit.
Em caso de diferença, o valor
extra pode ser alocado do Mi
nistério dos Transportes, que
garante a verba", afirma.

.

Em relação às licenças am
bientais necessárias, o Dnit

garante que o licenciamento
não atrasará a execução da
obra. Sobre as medidas a se

rem tomadas para a preser
vação das reservas indígenas
de Guaramirim e Araquari,
localizadas próximas à rodo
via, o órgão garante que de
vem ser "menos impactadas
possíveis". "O projeto deverá,
posteriormente, ganhar con

dicionantes por conta do li
cenciamento ambiental, que
contempla a segurança e o

bem-estar da população indí
gena", salienta Maestri.

Dnit garante que projeto vai garantir a
segurança da população indígena

��_......0
O c:muUlI(1 ))0 I'OVO

Edição Especial
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Conquistas
históricas

O livro Acijs - 70 anos, escri
to pelo historiador e jornalista
Apolinário Ternes, traz passa
gens interessantes sobre o BR-
280, tonto em relação à luto do
classe empresarial do região
por melhorias quanto 00 his
tórico dos obras efetuados no

rodovia, em diferentes gestões.
Acompanhe alguns trechos:

.. 1914-1916 - A Associação
manteve singular presença no

fiscalização dos obras de pavi
mentação do est'itlda de acesso

à BR-101. A Associação criaria
uma comissão especial de fis

calização, orientado o acom

panhar os trabalhos o cada
semana. O governador (Antônio
Carlos Konder Reis) presidiria
o cerimônia de entrego do pa
vimentação do rodovia, o atual
BR-280, no trevo de Guarami
rim, pouco antes do início dos
festejos do primeiro centenário
de Jaraguá.

.. 1985-1981 - No mês de julho
de 1986, com o presença do
governador Esperidião Amin,
os empresários entregaram um

memorial de reivindicações. O
governador garantiu atendi
mento aos pleitos e anunciou
o asfaltamento do BR-280, no

trecho entre Corupá e São Ben
to do Sul.

• 1998-2000 - O trevo de quatro
alças no entroncamento do BR-
280 com o BR-101 foi outro dos
questões que demandaram tem

po, em substituição ao precário
e inadequado acesso instalado
no local. Graças à intervenção
dos entidades da região, sob a

liderança da Acijs, o situação
foi inteiramente alterado, esta
belecendo-se a melhoria acla
mada.
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IA não duplicação
da BR-280 é um
câncer para o

desenvolvimento
e a segurança da

região. Precisamos
focar nossos
esforços na busca de
uma solução que,
infelizmente, já oai

chegar tarde para
muitos".

. MAURO BRAMORSKI,
presidente da Aciam
(Associação Empresarial
de Massaranduba

Caraguá Auto Elite@
Uma reloçêo d, confiança. �
,4732746000

Via periférica vai melhorar trânsito
Contorno rodoviário desviará tráfego de caminhões de Jaraguá e Guaramirim

VALE DO ITAPOCU
Uma via periférica que vai

desviar o tráfego pesado do

perímetro urbano de [aragua
do Sul e Guaramirim. Esta
é a descrição do que será o

contorno rodoviário, um des
vio com 22 quilômetros de
extensão com início próximo
à Weg Química e término na

Tifa Monos. O contorno será
executado simultaneamente
à duplicação da BR-280 e fi
nalizado também em 2010.

O detalhamento da obra

depende da finalização do

projeto executivo, que está

em fase final de elaboração.
Resumidamente, o contorno

rodoviário terá pista dupla,
passará por trás de Guara
mirim e abrangerá parte de
Schroeder, João Pessoa, Tifa
Schubert e Tifa Monos. A via
deve incluir também a cons

trução de um túnel, que atra

vessará o morro que separa o

João Pessoa da Tifa Schubert.
A obra do contorno comple

tará a duplicação da rodovia.
De acordo com o Dnit, a dupli
cação iniciará no Km O (Porto
de São Francisco do Sul) até
o entroncamento com a BR-

101, prosseguindo até o Portal
de Jaraguá. Já a via periférica
começaria nas imediações da

Weg Química, em Guarami

rim, com término na Tifa Mo

nos, perto de Nereu Ramos.
O início das obras na BR-

280 deverá coincidir com o

fim da duplicação do trecho
sul da BR-101. "O prazo de
conclusão da BR-HJ1, excluin
do-se os três lotes - túneis no

Morro dos Cavalos, ponte so

bre o canal de Laranjeiras, em
Cabeçuda, e o túnel no Morro
do Formigão, em Tubarão - que
não estão na atual licitação, é

<'

-

Duplicação
BR 280 urgente!

Apoiamos

Preocupação antiga
A idéia de desviar o tráfego

pesado do trecho urbano de Ja

raguá do Sul e Guaramirim é dis
cutida há pelo menos 13 anos.

Em 1995, o então secretário de

êMeu (}Ej/((}Novo
o Portal de veiculas da BVFinanceira!

de 80% até o final deste ano,
.

e o restante até meados de
2009", explica o assessor do
Dnit, Breno Maestri.

No ano passado, assim que
foi anunciada a inclusão da
rodovia no PAC, a senadora
Ideli Salvatti (PT) disse que
a duplicação da rodovia só

começaria depois que fossem
concluídas as obras, também
de duplicação, no trecho sul
da BR-101. Em passagem por
[aragua do Sul no início des
te mês, Ideli afirmou que, por
conta da agilização do PAC,
"tudo mudou".

,.
.

Planejamento da Prefeitura de

Jaraguá do Sul, Otaviano Pam

plona, destacou que o problema
do intenso fluxo de veículos no

trecho precisava ser visto de

FINANCEIRA

Contorno terá início nas

imediações da Weg Química,
em Guaramirim

forma macrorregional. "Se não
for apresentada solução a cur

to e médio prazo, o sistema de

tráfego neste trecho estará no

caos", comentou na época.
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Sabores que valorizam marcas.

Projeto prevê duplicação de trecho
Melhoria
desviará a

rodovia do

traçado original

VALE DO ITAPOCU
Um outro projeto tam

bém deve possibilitar me
lhorias no tráfego na BR-
280 a partir do próximo
ano: o projeto "Melhoria
Operacional",

.

que nada
tem a ver com a duplica
ção da rodovia em toda a

sua extensão. Neste pro
jeto será construído um

contorno, que desviará
a rodovia do seu traçado
original, justamente no

trecho que também deve
ser duplicado.

Recentemente, o Mi
nistério dos Transportes
confirmou a liberação de
R$ 10 milhões, em janeiro
de 2009, para o início das
obras de duplicação no

trecho entre a ponte da di
visa de Iaraguá do Sul com
Guaramirim, até o trecho
de acesso à Rodovia do Ar
roz, somando cerca de sete'
mil metros.

Além da duplicação da

pista, o projeto prevê uma

nova ponte, ao lado da já
existente, na divisa entre

Jaraguá do Sul e Cuararni
rim. Também serão cons

truídos dois viadutos: um
sobre a via férrea e outro
no trevo da rodovia com a

SC-413, ambos em Guara
mirim.

As obras somam cerca

de R$ 30 milhões. A previ
são da entrega do projeto,
que está sendo elaborado

pelo Dnit, é novembro des
te ano.

Obras de frenagem no entroncamento da BR-280 com a 101, em junho de 2006

Duplicação na história
• Em julho de 2004, os diretores
técnicos do consórcio Iguatemi/
Sotepa, responsável pela exe

cução do projeto da duplicação,
garantiram a entrega do projeto
de duplicação da BR-280 (tre
cho de 37 quilômetros de Jara

guá até o trevo com a BR-1 01)
até o final de 2005, durante

plenária da Acijs. Diretores das

empresas ede Dnit garantiram
que recursos do Ministério dos
Transportes estavam assegura
dos para a elaboração do pro
jeto de duplicação. O início das
obras chegou a ser anunciado,
ainda que informalmente, para
o ano de 2006.

• Em meio de 2005, audiência

pública realizada na Fameg (Fa-

culdades Metropolitanas de Gua
ramirim) discutiu o processo de

duplicação da BR-280 e da 470.
Técnicos do Ministério dos Trans

portes apresentaram o projeto
de exploração de pedágio da ro

dovia. Os empresários decidiram

que a rodovia deveria permane
cer sob domínio da União, e não .

estadualizada, c()mo pretendia o

governo do Estado.

$ Em setembro de 2005. o minis
tro dos Transportes, Alfredo Nas
cimento, assinou o relatório final
do Grupo de Trabalho formado

para estudar a viabilidade das
concessões das rodovias federais
BR-280 e BR-470. O objetivo foi
estudar as propostas apresenta
das pela Organização SC Parce-

rias e pela Fetrnncesc (Federa
ção das Empresas de Transporte
de Cargas no Estado de Santa
Catarina). Ficou definido que ca

berá a União realizar o processo
de concessão das rodovias à ini
ciativa privada.

• Em [enelre de 20G1, a dupli
cação da BR-280 foi incluída no

PAC. O cronograma do Dnit pre
via que a licitação deveria ser

realizada até maio, com início
das obras em outubro e conclu
são em 2009. De acordo com o

Dnit, seriam investidos R$ 15
milhões na obra em 2007; R$
68 milhões em 2008, e R$ 65
milhões em 2009.

Fonte: Jornal O Correio do Povo

'}1 nossa região vem

crescendo fisicamente
mais de 10% ao ano

na ultima década..
Somos solidários

com a comunidade e

com os motoristas,
que não receberam

condições melhores
nas rodovias.

Esperamos realmente
que as autoridades se

conscieniizem para
agilizar a duplicação

de BR-280, que já nos

levou tantas vidas
e dificulta nosso

crescimento.
"

ISMÁRIO BAUER,
presidente Acias (Associação

Empresarial de Schroeder)

Apoio:

Câmarade
Dirigentes
Lojistas de
Jaraguá do Sul
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"A cada ano a situação
fica pior", diz Brandalise

Sete anos

de estrada
Sete anos trafegando to

dos os dias na BR-280. Esta é
a rotina do caminhoneiro Fer
nando Brandalise, 31 anos,

que transporta diariamente <'

cargas de leite e derivados
de Guaramirim a Araquari.
'� pior hora do dia é lá pe
las 18h, a gente perde muito

tempo parado", comenta.
Brandalise afirma que nun

casofreu nenhum acidente na
estrada, mas que já presenciou
vários. Por isso, acredita que a

duplicação melhoraria a vida
de todos os que trafegam na

rodovia. "Seria ótimo, porque
a cada ano a frota aumenta e

a situação fica pior", ressalta.
O motorista diz que costuma
fazer o percurso entre Guara
mirim e São Francisco do Sul
em uma hora e meia e acredi
ta que a duplicação poderá re
duzir o tempo de trajeto para
40,minutos ..

PRF calcula que duplicação vai reduzir
o número de acidentes em 50%

VALE DO ITAPOCU
231 acidentes - sendo

99 ocorrências com vítimas

(considerando feridos graves,
leves e fatais) - e cinco mor

tes. Estes são alguns números
registrados pela Polícia Ro
doviária Federal de janeiro a

maio deste ano na BR-280, en
tre Jaraguá do Sul e São Fran-.
cisco do SuL Em 2007, foram
539 acidentes no trecho - dos

quais 270 ocorrências com ví
timas e 21 mortes.

Diante de tantas estatísti
cas trágicas, uma boa notícia:
a PRF calcula que a duplica
ção e o . contorno previstos
para a rodovia devem reduzir
o número de acidentes em cer

ca de 50%. "Tomamos como

base a redução percebida após
a duplicação da BR-I01 norte,
que ficou próxima dessa por
centagem", explica o chefe de

comunicação social da Polícia
Rodoviária Federal de Santa
Catarina, Vilson Otávio Bos
sei. No entanto, ele acredita

que, inicialmente, pode haver
um aumento de aproximada
mente 7% dos acidentes mais

graves no trecho, já que os

OCORRÊNCIAS NO TRECHO'

A dor de quem ficou

Gerda perdeu o filho numa

colisão na rodovia

'Ainda lembro da alegria
dele quando soube que tinha

ganhado no consórcio. Ele de
cidiu pegar umamoto e foi com
ela que se acidentou". Há quase
dois anos e meio, a aposentada
Gerda Leitzke, 54 anos, per
deu o filho,Gabriel Leitzke, 20,
numa colisão entre automóvel e
motocicleta na BR-280, em fren
te ao Posto Guaramirim. Gabriel
: trabalhava como metalúrgico

.

e estava voltando do trabalho

quando aconteceu o acidente,
às 5h do dia 18 de agosto de
2006. "O carro invadiu a pista

contrária e acertou a moto em

cheio: Meu filho ficou quatro
dias internado, mas não resis

tiu", relembrou Gerda.
No dia 31 de março do ano

passado, a dona-de-casa Ana
Maria Costa, 40 anos, também

perdeu a irmã na BR-280, em
circunstâncias trágicas. O Uno
em que a também dona-de-casa
Adriana Aparecida Borba, 32,
estava com a filha de seis anos
se envolveu num acidente com
um Vectra, perto da Weg Quí
mica. A criança sobreviveu,
mas Adriana e o motorista do

motoristas ainda não estarão

adaptados à rodovia.
"Nos seis primeiros meses

de BR duplicada, a tendência
é que os motoristas queiram

.

experimentar a pista livre,
abusando da velocidade",

.

prevê. O maior gargalo do
trecho, segundo Bossei, está
no Porto de São Francisco do
SuL "Hoje os caminhões dis

putam espaço com os turis
tas. Com a duplicação, esse

problema certamente vai

amenizar", pontua.
O chefe de comunicação

social também alerta que a

melhoria na rodovia não exi
me o motorista da responsa
bilidade de dirigir defensi
vamente, respeitando os de
mais veículos. Segundo ele, a
maioria dos acidentes é pro
vocada pela imprudência do
condutor. "Entre as principais
causas estão não manter dis
tância segura do veículo da
frente, excesso de velocida
de, ultrapassagens indevidas,
embriaguez, entre outras",
cita, recomendando atenção
redobrada dos motoristas no

período de duplicação.

automâvel morreram na hora.
"Sinto saudades dela", lamen
tou.

Além dos acidentes que
marcaram para sempre suas

vidas, Gerda e Ana Maria tem

algo em comum: a esperança de

que a duplicação e o contorno

da BR-280 reduzam o número
de acidentes e evite com que
outras famílias sintam amesma

dor. ''Ninguém merece passar
por esse sofrimento. É muito
bom saber que essa duplicação
vai mesmo sair", comentou
Gerda.

Apoio:

IJS,
ASSOCIAÇÃO COME,RCIAL E
INDUSTRIAL DE JARAGUA DO SUL

ACIAC S01.v f�eM1(
M�cwtd«ba. ASSOCIAÇÃO Effl!'RESMt.;l bE (lUARAMIRlM

ACIAM

...
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Uma.relação de confiança.
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Motoristas sofrem com falta demanutenção da estrada e esperam que duplicação melhore a segurança ,entre Jaraguá e São Francisco

"Existe um sério problema de
acesso à região", ressalta Zipf

Fomento para a economia
'Enínres,áriG)�<.�am que duplicação

\rill rirelhorarà produtividade

VALE DO ITAPOCU

"Trafegar na BR-280 é cor
rer riscos incalculáveis. Se o

fluxo de produção é a mola

propulsora da economia na

cional, onde está a sensibi
lidade por parte dos gover
nantes em atender -esta rei

vindicação no que tange ao

que de mais precioso existe:
a vida de tantos seres huma
nos que são ceifados nestas

estradas?" .

Esta é a visão do vice

presidente para assuntos de
Indústria da Acijs, Leonardo
Fausto Zipf, sobre a impor
tância da duplicação do tre

cho entre Jaraguá do Sul e

São Francisco do Sul. O em

presário ressalta que, embora
a região disponha de mão-de
obra qualificada e empresas

que lideram em tecnologia e

produtividade, está distante
dos principais mercados na

cionais. Com a rodovia dupli
cada haverá maior agilidade
no fluxo de transporte, fator
fundamental para a sobrevi
vência econômica.

"Existe um sério proble
ma de acesso à nossa região,
que representa 40% do PIB
estadual. As empresas fazem
sua parte, tornando-se cada
vez mais competitivas. O que
não podemos é ser conside- '

rados ineficientes por situa

ções que não nos competem",
pontua. Zipf ressalta também
que a economia do país tam

bém depende de melhoria
nos portos, energia elétrica,
educação e saúde. "De que
adianta ser 'investment gra-

"
'

.de' se o básico para fomento
do crescimento econômico é

praticamente inexpressivo?",
questiona.

Além da duplicação da
BR-280, a Acijs também rei
vindica outras duas obras,
que melhorariam o aces

so a municípios vizinhos e

outras regiões do Estado: a

duplicação do trecho da ro

dovia na altura do Portal de

Jaraguá até a interseção com

a SC-413 (Rodovia do Ar

roz), somando cerca de sete

quilômetros; e a inclusão
no projeto de duplicação
do trecho de cerca de cinco

quilômetros da BR-280 em

Jaraguá do Sul até a locali
dade de Figueirinha, na al
tura da Rua Carlos Oechsler,
em Guaramirim.

4732746000

"Há urgência na dupli
cação da BR-280, em pri
meiro lugar por que esta
rodovia está, há muito,

sobrecarregada. Segundo
por que atravessa os cen

tros urbanos de ]araguá
do Sul e de Guaramirim,
hoje. intransitáveis por
conta do tráfego pesado

oriundo do planalto norte

e predominantemente
direcionado aos Portos

de São Francisco do Sul,
Itajaí, Navegantes e pro
ximamente, também de

Itapoá. A precariedade
das atuais vias de acesso

inibem o desenvolvimento

econômico, encarecem os

custos e fragilizam a se

gurança dos que por elas
transitam. Portanto, du
plicar a BR-280 é a prio-
ridade das prioridades ".

WANDÉRWEEGE, industrial
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IA. duplicação da

BR-280, no trecho que
liga laraguâ do Sul
a São Francisco do

Sul, é de fundamental
importância, pelo
valor que esta rodovia

representa para todo
o norte catarinense.
Ressalta-se este valor,
uma vez que toda a

produção industrial de
nossa cidade e região
necessita utilizar-se
desta rodovia para ser

escoada. Igualmente o

movimento comercial
e turístico da

região global ".

VICENTE DONINI, empresário

Duplicação
8R 280 urgente !'

Apoiamos

,

Apoio:

AelAS

"Todos dependem delà'

Para se ter uma idéia da
importância da duplicação
da rodovia para a logísti
ca da região, o Núcleo das
Transportadoras da Acijs
calcula que mais de 90% da
frota de caminhões que en

tram ou saem de Jaraguá do
Sul passe pela BR-280. "To
dos dependem dela, não so

mente o transportador, mas

quem carrega ou aguarda a

carga também", comenta o

consultor de núcleos seto

riais, Felipe Augusto Pellin.
Atualmente, o Núcleo das

Transportadoras conta com

a participação de 18 em

presas, mas a região conta
com "aproximadamente 100

transportadoras de todos os '

portes. Só as empresas que �

fazem parte do núcleo soma

ram 555 veículos em 2007.
'� 280 é considerada o gar
galo dos transportadores,
causando grande estresse

para os motoristas. Qualquer
acontecimento à beira da via
causa lentidão no trânsito,
provocando longos engarra
famentos", acrescenta.

O coordenador do Nú
cleo das Transportadoras,
Jonathan Garcia, calcula que
a duplicação deve reduzir
cerca de 40% do tempo de
escoamento da carga pela
BR-280. De acordo com ele,
cerca de 50% dos produtos
da região têm como destino
o Porto de São Francisco do
Sul e a BR-I01.

Entre os principais proble
mas enfrentados pelas trans

portadoras da região na rodo
via estão o desgaste dos cami
nhões, o consumo excessivo
de diesel e, principalmente, a
perda de tempo no transporte
da carga.

"Antecipação'. Esta deve
ser a preocupação dos admi
nistradores públicos diante
da aldeia global em que vi

vemos", opina o secretário
de Desenvolvimento Eco
nômico de Jaraguá do Sul,
Marcia da Silveira, um dos
defensores da necessidade
de duplicação urgente. Ele
destaca que a inauguração
da rodovia, em meados da
década de 70, foi fator de de
senvolvimento para o Vale
do, Itapocu, trazendo melho-

_

ria no bem-estar e na quali
� dade de vida.
o

,.__� "O desenvolvimento é cí-
-��___. ...1_.."I'Iõ'õlWil;jJ·iiIi:I;;;;;iiiiiii·.__fil... f5 clico e desde o fim da déca-

<l.
'

da passada, enfrentamos um
ciclo ainda maior de cresci
mento. A falta de antecipa
ção do investimento na du

plicação da rodovia pode ser.
fator de interrupção deste
ciclo", prevê, acrescentando
que a região deve estar pre
parada para investimentos
em novos empreendimentos,
"antecipando a necessidade
do mercado".

Silvei�� também ressalta a

necessidade de investimento
na ligação de Jaraguá a Na

vegantes via Luiz Alves, me
lhorando o acesso aos portos
e aeroportos da região. "São

fB menos de 15 quilômetros de

� asfalto que podem ligar toda
i a zona sul da cidade (zonea
(/)

menta industrial) aNavegan
g tes e Itajaí. Além de facilitar

� o escoamento da produção,
� esta ligação livrará a região
central do tráfego pesado",

Jonathan calcula que tempo de
escoamento deve reduzir em 40%

Mareio da Silveira afirma que a não

duplicação pode interromper crescimento

Desenvolvimento
vai ser facilitado

pontua.
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E preciso desobstruir

Caraguá Auto Elite
Uma relação deconfionço.

r 1 "

O presidente do Conselho de
Admínistração da Weg, Décio
da Silva, destaca a importância
da duplicação e do contorno ro
doviário para o desenvolvimen
to do Vale do Itapocu. Ressalta
que a melhoria das condições
da rodovia vai facilitar o cres

cimento e, principalmente, evi
tar os acidentes no trecho onde
milhares de pessoas trafegam
todos os dias. A Weg escoa em

média 700 caminhões por dia

pela 280. Grande parte da carga
tem como destino os portos'de
São Francisco do Sul e Itajaí.

Décio da Silva,
Presidente do Conselho de

Administração da Weg

OCP - A Weg é uma in
dústria que cresceu às mar

gens do trecho urbano dá
BR-280. Qual a importância
que a rodovia teve e ainda
tem para o crescimento da

empresa?
Décio da Silva - A rodovia

foi relevante no crescimen-

.to da empresa, mas agora se

tornou um gargalo porque a

limitação em termos de trá

fego está muito grande. Nos
horários de pico é um suplí
cio trafegar no trecho entre

Jaraguá e Guaramirim.

OCP - Qual a importân
cia da duplicação da BR-280

para a economia do Vale do

Itapocu?
Silva - Essa obra é de

grande relevância, pois é pre
ciso desobstruir esse gargalo.
Quando se faz uma estrada,
gera-se desenvolvimento. De

pois da duplicação, vai haver'
mais estrutura coniercial e de

serviços à beira da rodovia e

com certeza novas empresas
irão se instalar na região, ge
rando mais empregos.

OCP - A rodovia, no esta
do em que se encontrahoje,
tem dado prejuízo às empre
sas? Quais os principais pro
blemas?

Silva - O pior prejuízo que
se pode ter é o prejuízo de
vidas, que não dá para men
surar economicamente. A
estrada mal conservada dimi
nui o tempo de vida dos ca

minhões, mas o aspecto mais
crítico é o da segurança.,

OCP - O senhor acredita

que o investimento realizado
na rodovia não acompanhou
o crescimento da região nas

últimas décadas?
Silva - Jaraguá e região

têm crescido numa veloci
dade maior que a média do.
Estado e do país, mas temos

sido pouco recompensados
com infra-estrutura adequa-

da. Depois do asfaltamento
da rodovia, em 1976, nós ga- .

nhamos somente a Rodovia
do Arroz. Com o crescimento
intenso da frota e da própria
população, chegou-se a uma

situação insustentável.

OCP - O fato da duplica
ção nesse trecho ainda não
ter acontecido caracteriza
falta de atenção por parte do

governo?
Silva - Eu diria que a falta

de representatividade política
que Jaraguá tem enfrentado
nos últimos anos é o principal
entrave. Com isso, o governo é

pressionado por regiões que,
às vezes, têm projetos de me

nor relevância e impacto, mas
que acabam sendo beneficia
das por terem uma representa
tividade maior.

OCP - A não duplicação
da BR-280 por um período
maior poderia ocasionar
uma redução no desenvolvi-

mento da região?
Silva - Se esta obra não for

feita, vai haver um bloqueio
nó crescimento normal da

região. A preocupação com

o desenvolvimento também
inclui outros aspectos, como
energia elétrica, comunica

ção e água. Mas em Jaraguá,
o ponto mais crítico hoje é a

logística rodoviária. As estra
das estão muito limitadas.

OCP - O senhor acredita
que há possibilidade de as

obras não começarem no

prazo prometido pelo gover
no?

Silva - Eu quero ser oti
mista. A duplicação é tão re

levante que eu prefiro acredi
tar que não vai ocorrer atraso.
Também é fundamental que
aconteça a duplicação entre
o Portal de Jaraguá e a entra
da da Rodovia do Arroz, pois
vai desafogar o tráfego para o

centro de Guaramirim, Blu
menau e Massaranduba.

��'IIIIIIIiIIIIiiA.(D
O (:OltllFJO 110 I'OVO

Edição Especial
TERÇA·FEIRA. 1 DE JULHO DE 2008

"Para falar sobre
a importância da

duplicação da BR-

280, vou usar no

plural uma frase
que foi campeã do
concurso cultural

da rDL, eque
esta sendo usada
como nosso lema:

'Progresso se faz
com investimento,
as cidades merecem

e os comércios

agradecem If.

ELIAS DEAGUIAR SOBRINHO,
presidente da eDL de Barra
Velha e São João do llaperiú
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O tempo de espera
de promessas
já se esgotou.
As associações
empresariais do Vale
do Itapocu estão
unidas mais do que
nunca para que a

duplicação da BR-
280 saia do papel e
se torne realidade.

, Assim teremos

mais segurança e

desenvolvimento,
já que a obra vai
reduzir o número
de acidentes e

proporCIOnar a
entrada de novas
indústrias

. - "

na regzao

ARNO CELSO NEUBER,
presidente da Aciac

(Associação Empresarial
de Corupá)

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.

4732746000

Investimento x aumento da frota
"Há anos a rodovia não comporta o fluxo de veículos", diz empresário

JARAGUÁ DO SUL

O diretor-superintendente
da Menegotti Indústria Me

talúrgica, Eduardo Ferreira

Horn, também ex-presiden
te da Acijs, acompanhou de

perto a antiga luta da classe

empresarial pela duplicação
da BR-280. Ele foi presidente
do Conselho de Desenvolvi
mento do Eixo Joinville, [ara
guá e Microrregião, formado
em 1999. O objetivo era inte

grar lideranças, unificar plei
tos e buscar, junto às diferen
tes esferas do poder público,
que uma parcela maior dos

impostos arrecadados ficasse
na região.

,O Conselho de Desenvol
vimento, que existiu até 2003,
era composto por prefeitos, se
nador, deputados e empresá
rios de cada município. Entre

as principais obras reivindica
das estavam o trevo de quatro
alças na BR-101; a ligação de

Jaraguá do Sul a Guaramirim
via Ilha da Figueira, a Rodovia
do Arroz, a instalação do 14°
Batalhão de Polícia Militar de

Jaraguá do Sul e a duplicação
da BR-280.

"Todas as prioridades fo
ram conquistadas, com exce

ção da duplicação da 280. Na

época o projeto foi aprovado,
licitado e incluído no orça
mento. Passados dez anos, a

obra ainda não iniciou", co

mentou, acrescentando que
existem várias alternativas

que poderiam melhorar o

tráfego na rodovia, mas não
são feitas. Uma delas, segun
do ele, seria a criação da ter
ceira faixa em alguns trechos
daBR.

AUTOMAÇÃO INDUSTR!AL

Tel.: 47 3371-6g6g /1N1N1N.jart:ec.com.br

Na visão dele, o investi
mento em infra-estrutura viá
ria não acompanhou o cresci- .

mento da região nas últimas
décadas. "Há anos a rodovia
não comporta o fluxo de veí
culos. A região tem potencial
muito grande para gerar im

postos e alimentar os cofres

públicos, mas não existe con

trapartida e reconhecimento

pelo poder público", critica.
Horn destaca que a duplica
ção "melhorariamuito o aten

dimento ao cliente e propor
cionaria economia de frete".

Para se ter uma idéia da

importância da BR-280 para
o fluxo produtivo da região,
somente a Menegotti escoa

diariamente pela rodovia uma

média de 40 conteiners e cami

nhões, sem considerar trans

portadoras e fornecedores.

Duplicação vai agilizar
o fluxo de transporte,
fundamental para a

economia
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Horn acompanhou de perto
a luta pela duplicação

Duplicação da BR·280-
benefício para todos!

Fone (47) 3274-4000
www.ilhabela.ind.br

Apoio:
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FEIRA DE NEGÓCIOS DO VALE DO ITAPOCU

www.expo:WOS:com.br

GASTRONOMIA
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Atrações:

• Espaço Casa - produtos e
serviços voltados para a-casa;De 09 a 13 de Julho

Jaraguá do Sul- na Arena Jaraguá
Das 18h às 22h

..L/\
APEVI

M�MJl«IIIlt�PmIIt'W�OO
WEIIOIW'OI:V

••Dia do Sorvete;
m

ª

�. Exposição de Veículos; �. Espaço SESC,
� Atrações para as crianças;

Mais informações:
(47) 3275-7011 • Dia da Gelatina; �. Espaço infantil

� Turma do Miguelito.

l-Tempere os camarões com sal, pimenta e

limão. Reserve.
2- Aqueça metade do azeite de oliva e

doure a cebola e o alho.
3-Junte os camarões, e frite dos dois lados,

retire-os e reserve.

4- Acrescente o restante do azeite, os
tomates e o molho de tomates, tampe a

panela, abaixe o fogo e cozinhe durante
aproximadamente 30 minutos.

5- Corrija o sal, coloque a pimenta
vermelha, o leite de coco e a cebolinha.
Misture com cuidado e ferva mais um
pouco com a panela aberta.

6- Por último, coloque os camarões fritos,
misture bem e desligue o fogo. Sirva
bem quente.

• Um quilo de camarão

limpo;
• suco de dois limões;
• meia xícara de azeite de oliva;
• 3 cebolas grandes picadas;
• 5 dentes de alho fatiados;
• um quilo de tomate picado;

. Bolo de
chocolate

.

cem frutas

MASSA:
• 3 ovos
• 2 xícaras (chá) de açúcar
• 1 xícara (chá) de chocolate em pó
• 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
• 1 colher (sopa) de fermento em pó
• 1 colher (sopa) de manteiga

COBERTURA:
• 200 g de chocolate ao leite picado

.

• 1 frango médio cortado em pedaços;
• 2 dentes de alho amassados;
• 4 colheres (sopa) de azeite de oliva;
• 2 ncarns (chá) de caldo de carne;
• 10 batatas pequenas descascadas;
• 1 pimentão vermelho picado;
.. 1 pimentó'o verde picado;
• 1 xícara (chá) de vinho tinto seco;
• 1 xícara (chá) de cogumelos fatiados;
• 15 cebolas pequenas bem limpas;
• 1 colher (sopa) de páprica;
• sol e pimenta-do-reino a gosto.

• 1 xíc. (chá) de molho de
tomate;

• meia xícara (chá) de leite
de coco;

• 1 xícara (chá) de cebolinha
picada;

• sal e pimenta vermelha a gosto.

, .

--!, ...�...
,

RECHEIO:
• 1 caixinha de leite condensado
.. 2 gemas peneiradas
• 1 xícara (chá) de leite
• 2 colheres (sopa) de essência de baunilha
• 1 manga média descascada e picada
• 20 morangos médios limpos
• 2 kiwis médios cortados em rodelas

1- Bata na batedeira as gemas e o açúcar por 5
minutos, ou até formar um creme esbranquiçado.

2- Junte ao creme 1 xícara (chá) de água e bata por
mais 10 minutos. Bata na batedeira as claras em
ponto de neve, retire e reserve.

3- Ligue o forno à temperatura média.
4- Aos poucos, junte os ingredientes secos peneirados

à mistura de gemas e misture, sem bater, com
movimentos de baixo para cima. Por último,
incorpore delicadamente as claras em neve-.

5- Despeje a massa em uma fôrma com 25 cm de
diâmetro, untada com manteiga e enfarinhada.
leve ao forno por 45 minutos, ou até que enfiando
um palito ele saia limpo.

6- Retire do forno e desenforme o bolo com cuidado.

I

RECHEIO:
1- Em uma panela, coloque o leite condensado, as

gemas, o leite e a essência de baunilha.leve ao

fogo e cozinhe, sem parar de mexer, por 8 minutos,
ou até levantar bolhas grossas.

2- Retire do fogo e deixe esfriar.
3- Coloque o chocolate numa tigela refratária e leve

ao fogo em banho-mario por 5 minutos, ou até o

chocolate derreter.
4- Faça um círculo no centro do bolo com

10 cm de diâmetro e, com uma colher, retire
o miolo sem perfurar a parte inferior. Pincele
o chocolate na superfície do bolo de maneira
uniforme e despeje o recheio na cavidade.
Disponhô por cima frutas e leve à geladeira
por 2 horas.

1- Numa panela grande, doure rapidamente
o alho no azeite de oliva.

2- Junte o frango e doure-o. Acrescente o

caldo de carne, as batatas, os pimentões, o
vinho tinto, o sal e a pimenta.

3- Tampe a panela e cozinhe durante
20 minutos.

4- Adicione os cogumelos, as cebolas
e a páprica.

5� Cozinhe em fogo baixo por
mais 30 minutos.

\
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Dicasda
Língua Portuguesa

com o Professor MarrnetIJ

DaalRodas
Industrial
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MULHERES DA ACIJS
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Breithaupt é top
As Lojas Breithaupt mantêm o reconhecimento que já é tradição há 14 anos: o

prêmio Top Of Mind 2008 categoria "Loja de Material de Construção", na região
norte de Santa Catarina. O levantamento, organizado pelo Instituto Mapa, foi fei
to em 24 cidades catarinenses e ouviu 2.400 pessoas de diferentes faixas etárias,
profissões e classes sociais. "Qual a primeira marca que lhe vem à cabeça quan
do se fala em material de construção?". Esta pergunta motivou os consumidores
a citarem "Lojas Breithaupt".

Curso de oratório
,O curso "Oratória e Apresentações Efi·
cientes" inicia em 8 de julho e vai até o

dia 11. A apresentadora da 1V Record de
Santa Catarina, Lena Souza irá ministrar
o curso. O objetivo é orientar os ínteres
sodas em desenvolver habilidades no

campo pessoal e profissional. A iniciativa
é da Coordenação de Extensão do Centro
Universitário de Jaraguá do Sul. As va

gas são limitadas, com 20 participantes.
Outras informações pelo telefone {47}
3275-8253, ou através do e-mail exten
sao@unerj.br, au no site www.unerj.br.

Etiqueto
Profissional

O Setor de Conhecimento Empresarial,
da Acijs (Associação Empresarial. de Ja
raguá do Su!), promove o curso "Etiqueta
Profissional" nos dias 8 e 9 de julho. O
curso será ministradQ por Vanessa A. J.
Floriani, bacharel em Turismo e Hotela
ria e especialista em Gestão e Inovação
de Negócios. Os interessados devem
entrar em cOlltato. pelo telefone (47)
3275-7059 ou através do e-mail capaci
tacao@acijs.com.br.

A instrutora Maria Helena K. Spinelli ministrará um treinamento sobre práticas
cambiais nesta terça-feira (3), a partir das 8h30, no Centro Empresarial de Ja
raguá do Sul - com apoio' da Cambra (Câmara de Negócios Internacionais), do
Núcleo de Comércio Exterior da Acijs-Apevi e do Banco do Brasil. Os interessados
devem entrar em contato através do telefone (47) 3275-7059 ou pelo e-mail

.

capacitacao@acijs.com.br.

AMVALI

Curso de Gestão
A Escola de Governo da Microrregião
da Amvali e a ADH de Jaraguá do Sul
promovem curso de Gestão por Resul
tados nos dias 2, 9, 16, 23 e 30 de
julho, das 13h30 às 17 horas, no au

ditório da Amvali. O público-alvo é o
* servidor público municipal. O curso é

9ratuito e dividido em três módulos.

FALECIMENTOS

� Faleceu às 15h30 do dia 29/6, a Sm.
1

• Erica Becker I{reyssil19, com idade
de 75 anos, o sepultamento foi reali
zado dia 30/6, com saída do féretro da

, Igreja Evangélico Lutherana São Jara
guazinho, Estrada Garibaldi, seguin-

ij do para o cemitério Marthin Luther.

Faleceu às 9h45 do dia 29/6, o Sr.
l1{lI'ltui! Gertlldo, com idade de' 77
anos, o sepultamento foi realizado
dia 30/6, com saída do féretro da

Capela Mortuória da Vila Lenzi, se
guindo para o cemitério Municipal
da mesma localidade.

, Faleceu às 3h do dia 29/6, o Sr. Osni
frnndsttl, com idade de 72 anos, o se

pultamento foi realizado dia 29/6, com
saída do féretro da Capela Mortuória
da Vila Lenzi, seguindo para o cemité
rio Municipal da mesf!1a localidade.

Faleceu às 7h do dia 29/6, a Sl'tt
'

lm.ldeliml Augllstl:l Rmnos, com

idade de 64 anos, o sepultamento
foi realizado dia 30/6, com saída do
féretro da Capela Mortuória da Vila

, Lenzi, seguindo para o cemitério Mu
nicipal da mesma localidade.

LOTERIA

OONCURSO N° 982

08 -12 - 24 -- 40 - 43 - 49

CONCURSO N° 1919

04 - 39 -- 46 - 68 - 11

CONCURSO N° 669
Primeir� ��rtei�

16 � -- 30 -- 33 -- 42 q 43
Se;�md� sorteio

02 -12 - 34 -- 36 - 31 - 41

CONCURSO N° 04255
Prêmio
l°
2°
,50
4"
5"

Bilhete Prêmio iRSl
13.525 3l.HUIOO,CO
46<339 18.{lilO,OO
55.401 � 2j)OO,OO
14.956 9.0(}!},ml
65.@46 6.ilOrJ,OO
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Psicóloga diz que os pais devem acompanhar a socialização das crianças e adolescentes na internet

VOCÊ CONCORDA QUE AS PÁGINAS DE
RELACIONAMENTO NA INTERNET SEJAM RASTREADAS?

NEIDE DA COSTA.
23 anos, auxiliar de produção
"Sou a favor, pois ajudaria
proteger as crianças devido
aos muitos casos de

pedofilia" .

GREICE LEHMERT,
21 anos, vendedora

"Concordo, porque tem muita sa

canagem, como fotos indecentes,
acho que seria uma boa medida".

JULIANA APARECIDA FERNANDES,
28 anos, auxiliar de processa
mento de dados

"Depende. Se for para desco
brir sobre uma ação errada de

alguém, eu sou a favor".

MARCELO BIRTOLUZZI,
22 anos, operador de ploteL-
"Sim, eu concordo porque
muitas coisas ilegais pOderãó
ser descobertas".

DIANA FRANCIELE VERBINE,
20 anos, promotora de vendas

"Sim. Eu concordo porque
existem muitas pessoas
ruins e que não se tem como

identificar" .

NICOLA PEZZONIA JÚNIOR,
26 anos, promotor de vendas
"Sou contra porque tira a nos

sa pr�vacidade e ficaríamos
sendo vigiados".

INTERNET

O CORREIO DO POVO rnTERÇA-FEIRA. 1 DE JULHO DE 2008
.

Conteúdo da
rede poderá
ser vigiado
Pais devem dialogarmais
com os filhos, diz psicóloga
JARAGUÁ DO SUL

OS sites de relacionamen
to na internet, como o Orkut,
atraem princípalmente crian

ças e adolescentes, porém os

menores estão sendo vítimas
das páginas de pedofilia, entre
outros crimes. A organização
não-governamental SaferNet
recebeu mais de 130 mil de
núncias de violação aos direi
tos humanos nos últimos dois
anos. A dificuldade consiste
no acesso às provas. Conforme
o procurador da República,
Sergio Gardenghi Suiama, co
ordenador do Grupo de Com
bate a Crimes Cibernéticos
do MPF (Ministério Público
Federal) em São Paulo, o MPF
recebe cerca de 400 denúncias
por dia de crimes de pedofilia
e racismo na rede. Por isso, a
idéia é criar algum tipo de ras
treamento dos sites.

Na opinião da psicóloga
Margarete Gellert da Costa,
de Jaraguá do Sul, que atua

na área há 25 anos, um órgão
fiscalizador deveria ser cria
do para classificar assuntos
infantis e juvenis e garantir a

existência do site.
De acordo com Margarete,

a socialização das crianças co-

meça cada vez mais cedo, por
isso os pais devem abordar
esse assunto a partir do mo

mento que elas iniciam o con

tato com outros meios, como
por exemplo, a escola. "É im

portante os responsáveis man
terem contato com os profes
sores e os pais dos colegas do
filho para saberem o que estão

aprendendo e com quem estão
se relacionando", ressalta a

psicóloga sobi, a importância
do diálogo.

Disciplina e atenção. É o

que recomenda a psicóloga.
"Os pais devem acompanhar
os filhos desde pequenos e de
terminar horários e locais que
podem brincar, principalmen
te na internet", orienta.

Segundo Margarete, apesar
da família trabalhar muito,
é preciso reservar um tem

po para as crianças. "Os res

ponsáveis devem valorizar
as poucas horas que estão
com os filhos, dando atenção,
acompanhando as atividades
na escola e observando o uso

da internet, não como um in
vasor, mas sim como um ami

go", enfatiza.

DAIANA CONSTANTINO

I,
Ik

Conecte-se aos seus amigos e familiares usando recados e mensagens instantâneas

Conheça novas pessoas através de amigos de seus amigos e comunidades

Compartilhe seus vídeos, fotos e paixões em um só lugar
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O BABADO
NOVO

Da semana é a crise que um casal da
nossa sociedade está vivendo. O mo

tivo é a "outra" que tem abalado as

estruturas do conhecido empresário.
O homem está altamente apaixonado
pela jovem separada e já se mudou
até de quarto, em sua ampla mansão.
A mulher, que não perde a pose, anda
num mau humor de doer. Dizem que a

separação é certa. Só pedindo mesmo

minha Veuve Clicquot Brut please!

,, É preciso sofrer

depois de ter sofrido,
e amor, e mais amor,

. depois de ter amado."
GUIMARÃES ROSA

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o amigo empresário, e
agora corretor de imóveis, César Pradi,

. que lê esta coluna para ficar por dentro
das melhores novidades da sociedade.

GENTE FINA
• üuem conhece vai concordar comigo.
A senhora Ivane Driessen é uma mu

lher que realmente esbanja elegância
e muita simpatia.

• No próximo dia 15 de julho o meu

irmão, o contador Nicácio Gonçalves,
promove um delicioso café da manhã,
no Baependi, a partir das 7h30min,
para festejar com clientes e amigos,
os 25 anos de sucesso da Gonçalves
Contabilidade.

FOFOCÓDROMO
Uma bem nascida da cidade continua
cega. Apesar da conta bancária re

cheada e da pose de poderosa, segue
.' sempre amarga. Precisa agora desco
brir que está convivendo com inimigos.
Como adora uma fofoca, vive falando
mal de er-cíetes para a confidente er

rada, que é mala direta para os alvos.
Ela deveria cuidar mais do casamento,
que continua infeliz.

7° FEIJOADA DO MOA
A comissão organizadora da 7° feijo
ada do Moa, que acontece dia 23 de
agosto, no Beira Rio Clube de Campo,
colocará somente duas mil camisetas
convites à venda. Os preços variam en

tre 50 e 70 reais. Sócios do clube e as

sinantes da revista Nossa pagam preço
único de 50 reais.lngressos femininos,
para nâo sócio e não assinantes cus

tam R$ 60 reais e homens R$ 70. As

atrações para festa, além de chope e

caipirinha grátis, são o grupo Nenhum
de Nós, Vavá e Márcio, ex Karilmetade,
e bandas da nossa região. A partir do
dia 15 de julho, serão comercializados
os convites.

Sônia Bartholi, Maria Inês Sirvent, Letícia Tobis e Lizianna
Garcia, durante festa da Revista Nossa, no Kantan

Sandra Schwartz e Edu·ar.do Kienen casaram-se no sábado (28),
na Igreja do Noviciado, comfesta para parentes e convidados no

Vieirense. O casal "prov�ita lua-de-mel_!tm Fortaleza

TE CONTEI!
K

• No_próximodio cinco de juI�o,
o partir dos 14 horas; no CentrO"
Histórico de Joroguó'do Sul. o GAVI
- Grupo de Apoió'9 Vida, monteneÚbr

,�do Progromo.CVV.de Valorização do
Vida, estorá,prol1\OVe9do o seleçãq e

copocitoção>poró novos �oluntáril>s;
• De muito bom gosto, realmente,
o loja Sintonia no Barão do Rio
8rapco que tem no batuta a moderno
e
,.

da Ly,dio Prado. Aliás, o .

ada tem que conhecer a linho
no, está um luxo. Bola bronco.

• Hpie às 16h30min, o diretoria
,do instituto Femusc promove, no
Scar,umo coletiva com o imprensa.
No pauto: FormaçÜo do .Conselho
Consultivo do Instituto femusc e o

lançom�nto �e ediçáQ,.?009.
,,�

• Eàuardo !trngfien!I;'Wilnddinor�'.
Berndt festejaram ontem, em alto
estilo o primeiro ano de feliz uóiáo
conjugal. Mil vivos.

ss

jil:dos amigos Claudio
e Carolina Tolentino/.qu� se.rá

w indu.Qurad.q 'em s�tell)bro em f���te"
(lO Shopping?:Br��thq�:Jlt�rorá um

·estilo.loJQlrtient�:m��ernb; �esde q; i
10tendimento, até as'gri'fes de renOtne>itl
íP1undiol, tipo: Diesel; Armoni e assim
por diante. Otiem liiver verá!

--,t.,··,
. :'::;;,_

•..,�,Óba.do (5)'tem Costela.ço no Beiro

<'Rio�;í:om o purticipoçgo do grvpo de

pog�de Suingoe, sêrtanejti un.i!ersitário com Mazzo e Gabriel e o OJ
"Carlq;s Fusie. O babado começo às 11
bQrIIs,ao manhã.
,�--- ''<",t

.. "'funcionária pública Jociro Rozza
Bu.zorello está"curtindo as merecidas
férias. Som.bto e águo fresco até dia
28 �il julho.
• Foi de multo bom gosto o novo

conceito de testa dos o.migos
Fernand�Roboch e Ed,uordo Fogaça,
realizado nó uItímo sóbodo, na floro
Botequim. Valeu!

'

• g bod.e estó'solto.na selu- quero
1rer alguém tirá.-Io de lá. w

r
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Lula é neoliberal?
Mailson da Nóbrega'

Em sua propaganda política, o PPS tachou o gover
no Lula de neoliberal e incompetente, Atacou a taxa
de juros e o câmbio, os mesmos alvos da esquerda e

dos autochamados "desenvolvimentistas" (como se

houvesse "antidesenvolvimentistas"). Não discuto a

competência deste governo, mas neoliberal ele não é.
O neoliberalismo, seja lá o que signifique para essas

pessoas, surgiu nos anos 1970 em reação aos excessos

da intervenção estatal na economia, vista como uma

das principais causas da estagflação (um fenômeno en

tão inédito). A ala libertária pregava a redução drástica
da ação do Estado, alegando que seu controle sobre a

economia é indesejável, pois gera ineficiência e cor

rupção.
Os órfãos do falido socialismo real e os saudosistas

do nacionalismo econômico desancaram o tal neolibera
lismo. Seus seguidores seriam prisioneiros de um deus
mercado, adeptos do Estado mínimo, influenciados por
doutrinas alienígenas, insensíveis aos problemas sociais
e por aí afora.

Para júbilo dos críticos, o neoliberalismo ganhou uma
face: o Consenso de Washington. Em artigo de 1989, o
economista John Williamson sugeriu medidas a seu ver

apropriadas para os países em desenvolvimento. Suas
idéias - "prudência macroeconômica, liberalização mi
croeconômica e orientação externa" - se contrapunham
a déficits públicos, excessivo endividamento externo e

confiança nos empreendimentos estatais, que caracteri
zavam a América Latina e explicavam sua crise.

Em artigo de 2000, Fabio Giambiagi demoliu, um
a um, os argumentos dos críticos. Mostrou que não

procediam os ataques aos pontos básicos da política
econômica: a política cambial, a abertura comercial,
o tratamento ao capital estrangeiro, a privatização, a

política monetária, a política fiscal e os gastos sociais.
As idéias do Consenso de Washington não eram novi
dade. Vinham sendo adotadas com sucesso no Chile,
cujo governo socialista manteve a política econômica
do regime militar. A esquerda chilena foi a primeira da
América Latina a entender que a gestão macroeconô
mica não tem ideologia. Dos anos 1990 para cá o Chile
foi o país de maior crescimento na região.

Williamson se arrependeu do título dado às idéias e

reconheceu que não atribuíra a importância devida às

questões institucionais. Curiosamente, foi o Brasil, depois
do Chile, quem melhor construiu instituições inibidoras
de políticas econômicas irresponsáveis. Na oposição,
Lula condenava o que entendia como neoliberalismo. No
governo, manteve prudentemente os rumos e assim con

tribuiu para a atual fase de estabilidade e prosperidade,
cujas causas básicas são a boa gestão macroeconômica,
reformas microeconômicas e os ganhos derivados dos
preços das commodities que exportamos.

'

A inflação se manteve sob controle graças à autono
mia operacional do Banco Central, à elevação dos supe
rávits primários e à percepção, pelos mercados, de que o

Presidente é o fiador dessa auspiciosa realidade. Maior
taxa de crescimento, redução das desigualdades e grau de

70 anos da Acijs
Poro marcar o aniversário de 70 anos do Acijs - Associação Comercial de Jaraguá do Sul acontei:eu no

semana passado, o Encontro de Idéias, com o temo "Histórias de Empreendedorismo". O evento aconteceu
no Centro Cultural do Scar, reunindo os ex-presidentes Alidor lueders (1985-1987), Christiane Hufenüssler
(2000-2002), Paulo Rubens Obenaus (2004-2006), Rodolfo Hufenüssler (1970-1972) e Vicente Donini (1992-
1994), com mediação do presidente atual Guido Bretzke.Os cinco ex-presidentes do entidade relatqrnm suas

experiências no atividade empresarial e no campo do associativismo. Houve vários momentos sublimes nas

explanações, principalmente quando Cristiane Hufenüssler falou sobre o projeto Empreender e quando Paulo
Obenaus relatou toda o suo experiência frente a indústria da construção civil e seu empreendedorismo na

região. Destaco abaixo alguns dos pontos importantes debatidos no evento.

CULTURA ORGANIZACIONAL
A cultura da organização está estabelecida a partir do
envolvimento dos pessoas e de acordo como age o prin
cipal gestor da organização. Segundo Rodolfo Rufenüs
sler, a cultura do Duas Rodos vem desde seu pai, o fun
dador do empresa e hoje está sendo compartilhada pela
terceiro geração de gestores. Ainda Rufenüssler, indica
que os gestores devem introduzir seus filhos na organi
zação o mais cedo possível; poro que eles absorvam e

compreendam a cultura da organização.

INDICADORES
CÂMBIO

VARIAÇÃQ,
1,08%
VARIAÇÃO
0,06%
0,01%

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

COMPRA VENDA
1,595 1,597
1,576 1,576

PARA MARCAR NA AGENDA
Diante de tamanho experiência na condução dos negó
cios ainda ficou marcada pelo platéia duas frases: "O
empresário deve ter foco e prioridade nos negócios";
Vicente Donini. "Poro fazer porte da Weg o profissional
deve ter conhecimento e vontade", Alidor lueders.

PROCESSO DECISÓRIO
No Processo Decisório, segundo Alidor lueders, os pon
tos fundamentais do empresário são "ser ágil no tomado
de decisão", "ter o envolvimento máximo dos pessoas
que comJlõ.e o organização" e também ser "ágil no exe

cução/implantação dos ações e atividades.

,
e t a r r e k @ t e for a . c o m·. b 'r': .'

investimento - que Lula comemora, com razão - são três
dos mais importantes efeitos da política econômica que
os críticos chamam de neoliberal. Apesar do esperneio,
tudo indica que essas políticas terão continuidade nos

próximos governos, mesmo porque são mera expressão
de atitudes responsáveis.

Os críticos enxergam nos EUA a pátria das idéias
neoliberais, Por isso, comemoraram Q seu fim, sem ne

nhuma razão. Ao contrário do que se tem dito, a ação
do Federal Reserve para evitar a quebra do Bear Sterns
não marca o fim do neoliberalismo nem significa que
os americanos seguem políticas diferentes das que re

comendavam para outros países. A medida constituiu
uma decisão natural, guiada pelo interesse público e

que há décadas faz parte do cardápio de qualquer ban
co central responsável, como ocorreu no caso do Proer
brasileiro.

Em resumo, confunde-se responsabilidade com neo

liberalismo. Por isso, é um despautério chamar Lula de
neoliberal. Afora a política econômica e outros gatos pin
gados, seu governo escandaliza os apóstolos das idéias
ditas neoliberais. Basta ver o dirigismo na infra-estrutura,
a resistência à privatização, o desprezo pela autonomia
das agências reguladoras e o anticapitalismo que permeia
o governo, particularmente na política agrária.

*Mailson da Nóbrega é ex-ministro da Fazenda e só
cio da Tendências Consultoria Integrada (e-mail: mnobre
ga@tendencias com.br)
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buscar qualíficação", ressaltou
Leonel Pavan. Segundo ele, o

governo incentiva o intercâmbio
através da Fundação Catarinense
de Cultura, que também tem o

objetivo de implantar no Estado
uma unidade da Escola de Cria
tividade Florentina, ampliando
um convênio que já existe entre
o curso de Moda e Design da
Universidade do Sul de Santa
Catarina (Unisul) e a universida
de florentínapara transmíssão de
conhecimento.

.

Na quinta-feira (3), Leonel Pa
van, Vinícius Lummertz e técni
cos da Celesc têm encontro com

executivos do grupo espanhol
Celsa, na cidade de Barcelona, na
Espanha. O governo deve firmar

protocolo de intenções com a em

presa para viabilizar projeto de
investimentos na ordem de US$
400 milhões com a implantação
de uma usina siderúrgica no Es

tado, possivelmente na região de
Araquari» destinada à produção
de aço para a construção civil. A
produção inicial é estimada em

800 mil toneladas por ano, com
faturamento médio de US$ 400

milhões anuais e a geração de
500 empregos diretos.
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Ausênciá
Foi comentada a ausência da senadora Ideli
Saltatti (PT) nas convenções municipais do
seu partido nesse último final de semana.

Apesar de ter se justíficado, a ausência da
senadora foi percebida principalmente na

convenção da Capital, onde foi confirmado o
candidato Nildomar Freire (Nildão).A senado
ra estava no Amazonas, participando do 43°
Festival Folclórico de Parintins.

SANTACATARINA---------

Pelo Estado
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Legislativo
Quem também deixou o cargo foi o deputa
.do Júlio Garcia (OEM) que entrou ontem (30)
de licença por dez dias. Ele transmitiu a presi
dência da Assembléia ao deputado Clésio Sal-:
varo (PSDB). Salvara é candidato à Prefeitura
de Criciúma, em aliança com PP, que indicou
para vice o empresário Márcio Búrigo.

Recesso
Mesmo os deputados estaduais que não
estão concorrendo nessas eleições munici
pais estão preocupados em participarem do
processo político. Por isso, os parlamentares
estão se organizando para que nesse mês de
julho não haja recesso nos trabalhos do ple
nário, tudo para amenizar a ausência deles
principalmente em setembro e no início de
outubro.

Cliente
Durante os dias 06 e 07 de julho, empresários
de todo o Estado estarão reunidos em ltape
ma para estudar cases e trocar experiências
sobre a gestão de clientes. O XII Seminário
Anual Do Paex SC tem como tema central as
"Tendências e Desafios Na Gestão Do Cliente':
e engloba atividades e palestrasPafestrantes
de diferentes regiões do Brasil irão apresen-

....

� l!
..

··•�·"io
·

� tar novas formas e estratégias de gestão do

�lIifU cliente': explica a diretora da Fundação Fritz

Hiij}! Müller (FFM), Janete Bachmann.
�1'!n"��hmi Consultoria
IUdm Já está disponível para acesso no site www.

.

u I excelencíasc.orq.br banco de consultores

...... .§! do Estado, selecionados e credenciados

_ !! p.elo Mov�m�nto. Catarinense para �xcelê�
tIIIIIIII�! Cia. O objetivo e atender com mais quah-

1IiIIIIIIIII�! dade e eficiência as empresas que buscam

tI serviços de consultoria. O processo de sele-

�I ção contou com prova escrita de conheci
� mentos específicos.

Interinidade no Executivo

BR-10l
O trânsito na BR-101 estará interrompido
hoje, no trecho Sul. No km 229,3, próximo
ao acesso à Enseada do Brito, em Palhoça,
estará bloqueado das 12 horas (meio-dia)
às 14 horas. O bloqueio das faixas de trânsi
to é necessário para o desmonte de rochas
em continuidade das obras de duplicação
da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal fará
o monitoramento do tráfego, e, em caso de
mau tempo, o serviço será cancelado. Nesse
lote, entre o trevo de acesso à Santo Amaro
da Imperatriz e o Rio da Madre, serão cons
truídos oito viadutos, sete pontes e oito

passarelas.

Exportação
o senador Neuto De Conto (PMDB) obteve
neste final de semana, em San José deTucu
rnán, na Argentina, o apoio do Parlamento
do Mercosul para a conclusão do trecho de
42km entre Brasil e Argentina, na fronteira
com SC, que permitirá a implantação do
corredor Bioceânico, ainda este ano, entre
a cidade brasileira de São Pedro (RS) e Ruta
27, na Argentina, ligando o oceano Pacífico
ao oceano Atlântico. Esta estrada é impor
tante as exportações brasileiras escoadas
pelo porto do Pacífico, com economia de até
15 dias para os produtos brasileiros chega
rem ao Japão, além de diminuir mais de 12
mil quilômetros até a China e possibilitar que
os países do Mercosul possam importar e ex
portar pelo Porto de ItajaL

Bolsa de Estudo
A Fapesc (Fundação de Apoio à Pesquisa
Científica e Tecnológica do Estado de San
ta Catarina) e o Centro de Estudos Superio
res de Matérias Primas (Cesmat), ligado ao

Ministério da Ecologia, Desenvolvimento
e Planejamento Sustentável da Repúbli
ca Francesa, assinaram convênio ontem

(30) para conceder três bolsas de estudo
na França. O Centro oferece cursos para
profissionais que atuam no campo da mi

neração. A Fapesc custiará as passagens
aéreas e" o seguro-saúde necessário para
viabilizar o estudo. Em contrapartida, o
governo francês pagará 15 mil euros para
estrangeiros se aperfeiçoarem no Cesmat
durante um ano. Os interessados podem
entrar em contato com a Fapesc pelo tele
fone (48) 32151208.

.

ACORDO INTERNACIONAL

Santa Catarina
busca parceria
com italianos
Intercâmbio na área de moda
deve favorecer empresários

Ontem (30), pela manhã, o desembarga
dor Francisco José de Oliveira Rlho assumiu
interinamente o Governo do Estado. Du
rante cerimônia no auditório doTribunal de
Justiça, prestigiado por secretários de Esta
do e vários magistrados, à governador Luiz
Henrique passou a chefia do Executivo. Ele

.

fica fora de Santa Catarina durante oito dias.
.. Viajouontem para a Itália, em companhia de
familiares.
Durante o ato, o governador destacou
a necessidade da plena harmonia entre
os poderes constituídos. Destacou os

investimentos bilionários na economia
do Estado, não esquecendo a política de descentralização. O desembargador Francisco Oliveira
Filho lembrou em seu discurso que, coincidentemente, atuou como juiz em Joinville, quando Luiz

Henrique era deputado estadual.

FLORIANÓPOLIS
A comitiva catarinense que

desenvolve missão oficial na

Europa, coordenada pelo vice

governador Leonel Pavan e o

secretário especial de Articula

ção Internacional, Vinícius Lum
mertz, tiveram ontem, uma reu

nião na Escola de Criatividade
Florentina e na Universidade de
Firenze. O encontro reuniu ainda

empresários italianos daAssocia
ção Poli Moda e catarinenses que
integram o grupo SC Moda Con

temporânea, além de professores
da Unisul. Na oportunidade, foi
firmado l,lID acordo para inter
câmbio cultural e empresarial na
área de moda e design com a va

lorização de empresas e produtos
regionais, já que a cidade italiana
é referência mundial no setor de

criação, artes e moda.
"Estamos dando continui

dade a contato que foi feito no

ano passado pelo governador
Luiz Henrique. Santa Catarina é
um dos estados brasileiros com

maior concentração de indús
trias têxteis do País, com movi
mento de mais de US$ 400 mi
lhões de dólares por ano, por isso
é necessário ampliar parcerias e

Comitiva 00 Europa é liderada pelo vice-governador, Leonel Pavao
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Vereadores
com ficha suja

Cerca de 13% dos vereado
res com mandato nas capitais
dos Estados brasileiros têm a

ficha suja, segundo pesquisa
divulgada pela ONG Transpa
rência Brasil. O levantamento
aponta que, dos 709 parla
mentares em atividade, 89 são
acusados 'de cometer alguma
irregularidade. Os dados são
do projeto "Excelências", que
conta com informações de to- .

dos os vereadores das 26 ca

pitais pelo Brasil. Segundo o

estudo, a cídade "campeã" é
Goiânia (GO), com 32% dos

políticos como réus ou puni
dos por Tribunais de Contas,
seguida de Porto Velho (RO),
com 25%. São Paulo, João
Pessoa e Manaus têm 24% dos
vereadores com a ficha suja.

A Transparência Brasil
estima, no entanto, que o nú
mero de vereadores com algu
ma pendência pode ser ainda
maior. Além das informações
sobre vereadores, a ONG man

tém dados sobre deputados
estaduais, federais e senadores,
num total de 2.200 registros.

Relação entre
dívida e PIB

A relação entre dívida líqui
da do setor público (União, es
tados, municípios e. empresas
estatais) e Produto Interno Bru
to (PIB), soma de todos os bens
"e serviços produzidos no país,
foi de 40,8% emmaio e é a me

nor, desde dezembro de 1998,
quando chegou a 38,9%. A in

formação é do Banco Central.
Em valores, a dívida chegou a

R$ 1,168 trilhão.
A dívida pública brasilei

ra é a soma dos débitos dos

governos federal, estaduais e

municipais. Esse valor, cha
mado de dívida líquida do
setor público, desconta o que
os governos têm a receber de

empresas privadas ou de ou

tros governos. Quanto menor

a relação entre dívida e PIB,
'maior é a confiança dos investi
dores brasileiros e estrangeiros
de que o país vai honrar seus
compromissos. ,

." '� tendência é de desace

leração nessa relação dívida

produto", afirmou o chefe do

Departamento Econômico do
Banco Central, Altamir Lopes.

Segundo Lopes, o Banco
Central mudou a projeção para
a relação entre dívida e PIB.

LEI SECA
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Quase 300 motoristas presos
Número é considerado alto pela Polícia Rodoviária Federal
SÃO PAULO

Quase 300 motoristas foram

presos nas estradas federais des
de sexta-feira (20) até a madru

gada de ontem, por suspeita de

embriaguez. As prisões são re

sultado da nova "lei seca ", que
proíbe o consumo de qualquer
quantidade de bebida alcoólica

por condutores de veículos.
Quem for pego dirigindo de

pois de beber está sujeito à mul
ta de R$ 955 e à suspensão da
carteira de habilitação por 12

meses, além da prisão. Antes,
era permitida a ingestão de até
seis decigramas de álcool por
litro de sangue (o equivalente a

dois copos de cerveja).
Segundo a Polícia Rodoviá

ria Federal, 296 motoristas que
estariam embriagados foram
detidos. O número é conside
rado alto. O estado que teve o

maior número de prisões foi
Minas Gerais (53), seguído
do Rio Grande do Sul (42),
Santa Catarina (32) e Paraná

(26). As restrições ao consu

mo de bebida alcoólica valem
também para motoristas dentro
das cidades.

RIGIDEZ
A nova lei sobre consumo de

álcool para quem dirige apro
xima o Brasil de países como

Jordânia, Qatar e Emirados Ára
bes Unidos, que não permitem
nenhuma concentração de ál
cool no sangue dos motoristas.

.

A maioria dos países da União

Nas estradas federais que cortam Santa Catarina 32 motoristas foram presos, recordista é Minas com 53

Européia e também os Estados
Unidos e Canadá, têm uma le

gislação mais flexível em rela-
.

ção ao tema.

A maioria dos países árabes,
por seremEstados islâmicos, tem
uma política de "tolerância zero"
com as bebidas alcoólicas. No

Qatar, por exc'TJ)lo, quem é pego
com qualquer quantidade de ál
cool no sangue enfrenta penas
que vão de prisão é multa a de

portação, caso seja estrangeiro.
Nos Estados Unidos, a lei

permite o consumo de até oito

decigramas de álcool por litro
de sangue. As penalidades, no
entanto; variam. Na Califórnia,
por exemplo, a carteira de mo

torista é suspensa paramenores
de 21 anos. Nó Mississsippi, se
o motorista se recusar a fazer o
teste ao ser parade/sua permis
são é invalidada por 90 dias.

Analistas aumentam projeção de inflação
Boletim mostra expectativa de taxa em 6,30%, contra 6,08% da semana passada

Esta é a 14° alta consecutiva

A projeção de inflação oficial,
medida pelo Índice de Preços ao
ConsumidorAmplo (lPCA), che
gou a 6,30%, bem mais próximo
do limite da meta para este ano

(6,5%). Na última semana, a pro
jeção era de 6,08%. A elevação
desta semana é a 14a consecuti
va. A informação consta do bo
letim Focus, publicação semanal
do Banco Central, elaborada com

'15. base em pesquisa feita com ana

g listas de mercado sobre os princi
� . pais indicadores da economia.

A meta de inflação para

este ano é de 4,5%, corh mar

gem de dois pontos percentu
ais para maisou para menos.

Para 2009, que tem a mesma
meta, a estimativa passou de
4,78% para 4,80%.

Em São Paulo, a exyectativa
dos analistas para o Indice de

Preços ao Consumidor, medi
do pela Fundação Instituto de
Pesquisa Econômica, subiu de
5,79% para 5,85%.

No mercado atacadista, as

projeções para 2008 também
estão em alta e na casa de dois

dígitos. A estimativa para o

Índice Geral de Preços � Dis

ponibilidade Interna (IGP-DI)
subiu de 11,02% para 11,36%.
No caso do Índice Geral de
Preços de Mercado (IGP-M), a
expectativa passou de 10,36%
para 11%.

Para 2009, a estimativapassou
de 5,03% para 5,10%, no caso do
IGP-DI, e de 5% para 5,03%, para
o IGP-M.A estimativaparapreços
administrados em 2008 subiu de
3,75% para 3,78% e para 2009

permaneceu em 4,80%;
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Zimbábue -pressionado por líderes
Em cúpula daUnião Africana, países sugerem que Mugabe negocieeom oposição
SHARM EL-SHEIKH

Um dia após ser dar início
ao seu sexto mandato, o pre
sidente do Zimbábue, Robert
Mugabe,: foi pressionado,
ontem, por líderes políticos
a negociar com a oposição.
Ao chegar à abertura do Con

gresso da União Africana,
que reúne representantes de
53 países em Sharm el-Shei
kh, no Egito, Mugabe não

cumprimentou nenhum dos
líderes e foi recebido com

silêncio. Após 28 anos no
.

poder, o presidente foi decla
rado, no domingo, 29, ven

cedor do segundo turno das
eleições, realizado na sexta

feira, 27. Ele foi o único can

didato a concorrer. O líder da
oposição, Morgan Tsvangirai,

.

que ganhou o primeiro turno,
.

retirou sua candidatura em

protesto contra a repressão a
.

seus aliados.
Assim como líderes oci

dentais e organismos inter

nacionais, a União Africana
considerou a eleição de Mu

gabe fora dos padrões legais.
O presidente da organização,

Jean Ping, pediu que todos
assumam "responsabilida
des sobre a crise política no

Zimbábue". O presidente da
. União Africana afirmou que
a região precisa mostrar que é

capaz de "manter uma cultura
democrática" .

Próxima do governo do
Zimbábue, a África do Sul,
que tem importante peso na

União Africana, pediu ao par
tido de Mugabe que. abra o

diálogo para um governo de
transição com Tsvangirai. Esta
foi a primeira vez que a África
do Sul defendeu publicamen
te as negociações.

Além da crise política, o

Zimbábue enfrenta também
uma grave crise econômica.
O país, que já foi um dos mais

promissores da África, com

solo fértil para agricultura e

recursos. minerais, hoje tem a

inflação mais alta do mundo
- que ultrapassa 100.000% ao

ano. A situação preocupa os

países vizinhos, especialmen
te a África do Sul, que poderá
ser obrigada a receber milha
res de refugiados.

Saneamento básiéo salvaria
3,5 mi de vidas, afirma OMS
GENEBRA

Aproximadamente 3,5 mi
lhões de vidas poderiam ser

salvas a cada ano ne mundo
apenas com investimentos para
melhorar o saneamento básico
e o acesso à água potável, se

gundo relatório divulgado on

tem pela Organização Mundial
da Saúde (OMS).

"Calculamos que pelo menos

10% das mortes por ano cau

sadas por doenças provocadas
pela falta de água, saneamento e

higiene poderiam ser evitadas se

houvesse acesso a estes serviços",
disse à Agência Efe Maria Neira,
diretora de Saúde Pública eMeio
ambiente da OMS.

"Nos 32 países onde a situ

ação é mais dramática, ações
muitos simples como a insta

lação de latrinas poderiam ter

grandes repercussões na saúde

pública", assinalou.
Os benefícios não seriam

apenas para a saúde global, mas
também de caráter econômico,
segundo a funcionária da OMS.
'�s agências e organismos de

cooperação poderiam econo

mizar US$ 7 bilhões por ano

caso fosse assegurado o acesso

à água potável", afirmou.'
''Por isso, a OMS insiste mais

uma vez na necessidade de que
se invista, mesmo que de manei
ra básica, porque isso daria um

retomo impressionante à saúde

pública", disse Neira. Um dos
chamados Objetivos do. Milênio
é reduzir pela metade a propor
ção de pessoas sem acesso à água
potável e ao saneamento básico.

A OMS estima que com pe
quenos investimentos seria pos
sível evitar a cada ano 1,4 mi
lhão de mortes de crianças por
diarréias, 860 mil mortes de jo
vens por desnutrição e 500 mil

por malária, além de 2 bilhões
de infecções intestinais.

Presidente, Robet Mugabe, reeleito para sexto mandato, comparece em congresso da União Africana

EUA repassará
US$ 162 bilhões'
WASHINGTON

O presidente dos Estados
Unidos, George W. Bush, pro
mulgou ontem o texto que
prevê mais US$ 162 bilhões

para financiar as operações
militares no Iraque e no Afe

ganistão até que o próximo
presidente assuma o cargo,
em janeiro de 2009.

Durante a assinatura, Bush
afirmou que estava satisfeito
com a aprovação dos legis
ladores do Congresso nor

te-americano, "sem atar as

mãos de nossos comandantes
e sem um calendário oficial

para a retirada do Iraque". O
plano de despesas aumentou

para US$ 650 bilhões os gas
tos aprovados pelo Congresso
para as operações militares no

Iraque desde o início do con

flito, há mais de cinco anos. Já
o dinheiro gasto com a guerra
no Afeganistão totaliza agora
quase US$ 200 bilhões, I
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Rio Cerro é o atual bicampeão do Torneio Interboirros e pOde ter time misto no início'do Segundono

fSPECIAL SEGUNDONA

Rio Cerro ainda em

busca· da nova sede
Há um ano time luta para construir seu campo
JARAGUÁ DO SUL

As Sociedades de Tiro de

Jaraguá do Sul também contri
buíram para o surgimento de
times de futebol. Exemplo dis
so foi o Rio Cerro Futebol Clu
be. O time localizado em um

dos bairros mais tradicionais
da cidade, surgiu dos clubes
das Sociedades Alvorada e

Aliança (ambas situadas na lo
calidade). Depois que os times
de futebol fecharam as portas,
as Associações de Moradores
montou o Rio Cerro em 2005.

O presidente do Clube,
Valdir Müller, está à frente
da diretoria desde o começo e

luta 'para conseguir inaugurar
a sede do time. As obras estão

paradas há pelo menos um

ano. O terreno, doado por Udo
Udpadell, precisa ainda da co

locação de gramas, construir
os vestiários e o bar.

Nesta edição da Segundo
na, o time continua jogando no

campo do Nacional, no Bairro
Alto da Sima, em Pomerode.
Segundo Müller a previsão é

que, caso passe para as finais,
faça as partidas decisivas na

nova casa, que fica próximo da
Choco Leite. "Deve ficar pronto
entre 30 e 60 dias, os primeiros
jogos não poderemos mandar
no nosso campo, mas as finais
sim", contou entusiasmado.

Quanto ao time que come

ça a Segundona, Müller ainda
não sabe coma ficará o elenco,
já que o Rio Cerro disputa tam
bém o Campeonato Interbair
ros, que está na semifinal da
competição. "Não tem como

a gente estar no Interbairros
e na Segundona com Q time
titular ao mesmo tempo", dis
se, explicando que o Rio Cerro
terá um time misto no começo

-

da competição.
O bicampeão do Interbair

ros de 2006.e 2007 e atual

campeão da Segundona na

categoria aspirantes, entra na

disputa sem muitas preten-·
sões. Conforme o presidente
a intenção é não ficar parado
e participar. "Na realidade en

tramos para participar. Vamos
disputar para o time não ficar
.sem jogos", confirmou Müller.

GENIELLI RODRIGUES

TíTULOS
• Campeão do Interbairros
2006 e 2007

• Campeão dos aspirantes no

Segundona 2007

lOCAL DOS JOGOS
• Campo do Nacional, no

.

Bairro Alto do Serro, SC-416,
Pomerode
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A imagem da sua empresa!
Visto seus colaboradores coin uniformes
ph:!duzidos (om tecidos da
mais alto qualidade.

'1
(47) 3371-5558 e-mail: kaiapos@netuno.cQm.br-www.kaiapos.com.br

Convocado
O levantador Jairo (foto), o

meio-de-rede Marcelo e o opos
to Alemão defenderam a Sele
ção Catarinense no Campeonato
Brasileiro Juvenil de Seleções,
que aconteceu em Betim (MG). A
equipe ficou em segundo lugar,
perdendo a final por 3 sets a 1

para os donos da casa. Dos três,
Jairo foi quem mais impressio
nou. Tanto que foi um dos levan
tadores convocados para a Sele
ção Brasileiro da categoria. Ele
se apresenta na próxima quinta:
feira, no Rio de Janeiro.

XADREZ
Outra jaroguaense que fez bonito em competição nacional no fim-de
semana foi Jaqueline Corrêa. Representando o Furb, onde estuda En
genharia Ouímica, ela conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas
Universitárias Brasileiras, reajizadas em Maceió (AL). Foi o primeiro
título nacional da enxadrista, que pratica a modalidade desde os oito
anos de idade, quando começou o jogar no EMEF Anna Tõwe Nagel.

BASQUETE
A categoria infantil estreou no fim-de-semana no Estadual. As meni
nas da Elian/FME venceram as três partidas e largaram na frente na

briga por uma dos três vagos para a próxima lese. Já o masculino, da
Unimed/FME, terminou em segqndo, atrás apenas de Joinville. Nesta
competição, passam apenas.os �pis melhores de cada chave. Ambos
têm grandes chances de figurar na fase final.

EM'tIMBÓ
O Grêmio Timbó, que ano passado estava em Lages e resolveu mudar
de sede este ano, nem começou a jogar a Divisã!> Especial e já sofre
com problemas com falta de pagamentos. Na semana passado, alguns'
atletas se recusaram a treinar enquanto a diretoria nõo quitasse as

pendências com a viagem deles. Só para constar: dois ex-juvçntinos
estão lá - o goleiro Adilson e,jo lateral:esquerdo Vanderson. Este úl
timo, um dos articuladores dai�'q�ase-greve" que entõo jogadores do
Juventus promoveram no fim 4iJ Divisõo Principal deste ano.

ANTECIPADO
O jogo entre Juventus e Agueirense, pelo Estadual de Base, foi an
tecipado para amanhã. O confronto estava marcado para o dia 12 de
julho, mas o Estádio João Marcatto receberá a final do Varzeano neste
mesmo dia. Às 13h30, acontece o jogo do juvenil, em que o time de
Biro-Biro precisa vencer para continuar com chances. Já os juniores,
que jogam na seqüência, apenas cumprem tabela.

�lj;f<;;.�•. e s p o r t.e.@ o c o r r e i u.d o P o v � . c om. b r
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Troca-troca no eamlsu 1 do Molwee
Franklin foi apresentado ontem e Tiago fica apenas até o fim deste ano
JARAGUÁ DO SUL

Era para ser apenas um en

contro político no Restauran
te Pavanello ontem ao meio
dia, mas o diretor de futsal da
Malwee, Cacá Pavanello, resol
veu surpreender a imprensa
que lá compareceu. Do seu lado
estava o goleiro Franklin, que
foi anunciado como novo re

forço do time jaraguaense. O jo
gador, que deixoua Malwee há
quatro anos, estava no Nápoles,
da Itália e substituirá Tiago, que
não renovou contrato, mas fica
no clube até o fim do ano.

Os dois goleiros estavam na

Seleção Brasileira e Franklin che
gou ontem depois do título da
Copa América. Feliz, ele disse
que espera dar novas alegrias
ao torcedor da Malwee. 'lá pas
sei por aqui quando o clube co

meçava a se estruturar. Hoje a

gente vê como mudou e estou
feliz de estar voltando", comen
tou o jogador. Como a janela de
negociações com a Europa já está
fechada, Franklin não poderá
atuar na Liga Futsal.

Sobre a experiência no Ve
lho Mundo (jogou na Espanha

Encontro reúne
450 crianças

. O Encontrão dos Pólos de
Voleibol de Jaraguá do Sul foi
um sucesso de público e de de

sempenho. Mais de 450 crian

ças estiveram no sábado no

Colégio Marista São Luís dis

putando a modalidade mini
voleibol. No feminino as ven

cedoras foram as meninas da
EscolaGiardini Lenzi, que der
rotou a Julius Karsten na final.
A Escola Heleodoro Borges fi
cou em terceiro e aMax Schu
bert em quarto. No masculino,
o título ficou com aEscolaMàx
Schubert, seguida da Professor
José Duarte Magalhães, Anna
Tõwe Nagel e a Marcos Emí
lio Verbinen. Jaraguá do Sul
conta com 17 pólos, totalizan
do cerca de 1,5mil crianças. O
principal objetivo do evento é

integrar os alunos, proporcio-.
nando um intercâmbio através
do esporte. O proximo encon
trão da modalidade será dia 15
de novembro.

e na Itália), ele disse que passou
por bons e maus momentos.

Pavanello disse, durante o

. encontro, que Tiago não reno

vou com a Malwee, mas que
cumprirá o contrato até o fim
do ano. Já o jogador, através
da assessoria de imprensa da
equipe, disse não querer co

mentar o assunto. Apenas que
as negociações para a renova

ção não evoluíram, mas garan
tiu que irá cumprir o contrato
até o fim.

NOJAPÃO
A Malwee venceu o tercei

ro amistoso que fez em terras

japonesas. No domingo, bateu
o campeão japonês, o Nagoya
Oceans, par 6xl, com gals de
Humberto (2), Leco, Márcio,
Xande e Chico. O técnico da
Malwee ficou contente com

os jogos que realizou lá e se

mostrou surpreso com a evo

lução dos japoneses. O grupo
chega hoje, por volta das 15h,
em Jaraguá do Sul, e volta a

jogar na sexta-feira, às 20h15
na Arena Jaraguá, contra o Te

resópolis.
.e .

Cacá Pavanello (E) aproveitou encontro com a imprensa ontem para anunciar a chegada do goleiro Franklin

<'

Batisti (branco) começou perdendo, mas virou o jogo contra o Operário

Final do Varzeano será entre
Kiferro e Galvanizaç�o Batisti
JARAGUÁ DO SUL

Kiferro e Galvanização Ba
tisti tiveram que suar a camisa

para conquistar a vaga na final
do 26° Campeonato Varzeano
de FuteboL As semifinais aeon
teceram no Campo da Vila La
lau no último sábado. O primei
ro jogo, entre os donos da casa

e Roma, começou com um gol
de Tonhão para os visitantes. A
Kiferro teve que correr atrás do

prejuízo e mareou com Ever

son, Quati e Marcos, fechando
o placar em 3xl.

Já na outra semifinal, a Galva
nização Batisti venceu o Operá
rio por 4x2. O Operário saiu na

frente com. Nei. Neudi empatou
para a Galvanização e em segui
da, Júnior, Claudir e Pingo esti
caram o marcador. O Operário
ainda descontou com Cowboy
de pênalti. A final do Varzeano
será no dia 12 de julho, no Está
dio João Marcatto, com a decisão

do terceiro lugar, às 13h45 e em

seguida a decisão.
Pela Taça Pomerode o Fla

mengo foi o único time, das

equipes de Jaraguá do Sul, que
venceu o jogo de ida da segun
da fase da competição. O rubro

negro derrotou o Atlético ENEC

por lxO, na casa do adversário.

Agora basta o Flamengo empa
tar no jogo de volta para seguir
na disputa e pegar o Vera Cruz.
O Vitória perdeu em casa para
o Caramuru e precisa vencer no
tempo normal e na prorrogação
para jogar com o Agua Verde.
O Cruz de Malta empatou em

casa com o Botafogo de Pome
rode e precisa vencer no pró
ximo domingo para jogar com
o Atlético Pomerodense. E o

Noite a Fora perdeu por 4x3

para o Tupi em Gaspar, agora
terá que ganhar o jogo e empa
tar na prorrogação, o time que
passar pega o Floresta.
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FUTEBOL FEMININO

Derrota em casa

complica situação
Olympya precisa vencer o Avaí na última rodada
JARAGUÁ DO SUL

Era o jogo que não poderia
perder. O Olympya foi superado
em casa pelo Müller de Pomero
de por 2x1 e complicou sua situ

ação no Campeonato Estadual de
Futebol Feminino. Agora as duas

equipes têm nove pontos, mas as

jaraguaenses levam a melhor no
saldo de gols (quatro contra um).
A liderança continua com o Avaí,
que agora tem 12 pontos.

Na próxima rodada, o Olym
pya enfrenta o líder, no Estádio
da Ressacada, e o time de Pome
rode recebe o Guarani. Se as atu
ais campeãs perderem, será ne

cessário torcer por uma derrota
do Müller. Para piorar a situação,
o técnico Luiz Vieira, o Polenta,
não poderá contar com Marise,
expulsa domingo, e não sabe se

Fernanda poderá jogar. A meia
sofreu uma contusão no joelho
direito e hoje vai ao médico para
avaliar a gravidade da lesão.

"Estamos sofrendo porque
o time está muito instável na

competição. Uma hora está
bem e de repente dá bobeira e

, toma o gol", lamentou Polenta.
No outro grupo, o }EC venceu o

São Bento Por 6x2. Marise comemora o gol do OIympya, mas é desfalque para o jogo com Avaí

Jaraguá Breakers perde para o Panzers
Mesmo com derrota, time jaraguaense está bem perto da classificação
JARAGUÁ DO SUL

Era previsto que o Jaraguá
Breakers iria perder para o Ca
xias Panzers, considerado hoje
o time mais forte do Brasil. Mas
não desta forma. O placar de
25xO é até natural, mas segun
do o jaraguaense Diego Bayer, o
Breakers não jogou o que sabe.
"Foi apenas 20% do-que poderia
render. Tivemos algumas falhas
na defesa e no ataque. E a expe
riência deles (Panzers) contou

bastante", comentou.
O time jaraguaense tem ago

ra três vitórias contra quatro
dos Panzers. Os atletas voltam
ao campo no dia 13 de julho,
quando enfrentarão o Timbó
Rhinos, fora de casa. Na próxima rodada, o Breakers volta a enfrentar o Timbó Rhinos
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BRASILEIRÃO SÉRIE A - CLASSIFICAÇÃO Resultados- S' Rodada

,BOIJi'&!Time% *< . ,,'WR;;� 1�!0:.Y'/\V!. ;f&.� 5j'?:¥j"'f(n·IGGNHIS;;B\1 vpastco 4x2 IPoatoingsa t"'-_-_"_"_'",;;�:::"��'/,;<i:<y .'i"AY!(:)&&K'h:w:ti�:';'/�#'''';'�H,..'fc�'t1(�,,",§,:.#m::::>_ ,�",�",�. __ ;:_,.. :,,,�:;,,,:.�,.�,,,:,,:,,.,�:::<:;:J' or uguesa x an os
1 ° Flamengo 19 8 6 1 1 18 8 1 O Vitória 3xO Goiás

�remlit Figueirense 1 x1 Atlético-MG
3° Cruzeiro 17 8 5' 2 7 8 Sport 1 x2 Flamengo

Cruzeiro 1 x1 São Paulo
5 Atlético-PR 1x1 Coritiba

3:;v Palmeiras 2xO Náutico

6 Fluminense OxO Botafogo
O

Grêmio 1 x1 Internacional
Próximos Jogos

go Vasco 11 8 3 2 3 11 10 ga Rodada
Sábado

11° Atlético-MG 10 8 2 4 2 11 18h20 - Atlético PR x Santos
18h20 - Flamengo x Náutico
18h20 - Sport x Cruzeiro
Domingo

8 -3 16h - Figueirense x Vasco
16h - Atlético-MG x Palmeiras

17° 4 13 -7
16h - Portuguesa x Vitória
16h - Internacional x Coritiba

J§ 18hl0 - São Paulo x Ipatinga
17 -9 18h10 - Goiás x Fluminen.se

18h10 - Botafogo x Grêmio

Resultados - sa Rodada

ga Rodada

�
a:

�
.UJ
a::
c:-
o
o

�
:;
O'
a:
«

Resultado
Final
Alemanha Ox1 Espanha

Resultados - Semifinal
Kiferro 3x1 Roma
Galvanização Batisti 4x2 Operário

Resultados
Jogos de Ida - 2a Fase
Cruz de Malta 1x1 Botafogo
Vitória Ox1 Caramuru
Atlético ENEC Ox1 Flamengo
Tupi 4x3 Noite a fora

Aspirantes
Cruz de Malta 1x1 Vitória

Botafogo 2x2 Coramuru
Noite a Fora 3XO Atlético Pom.
Flamengo 2x2 Atlético ENEC

Resultados

RCG/Banespa 2x3 Unisul
Petrópolis 3x4 Carlos Barbosa
Atlântico 1x71ntelli

Resultados
Pré-Mirim
O Pequeno e a Bolo 6XO Guaramirim
CT Falcão 4XO Molequinho Travesso
Botofogo 2x2 Craques do Futuro
Mirim

Flamengo SXO Novo Geração
O Pequeno e o Bola 0x0 Guaramirim
CT Falcão 9xO Moleque Travesso
Botafogo 4XO Craques do Futuro
Infantil
Flamengo 1x1 Novo Geração
O Pequeno e a Bola 2x1 Guaramirim
CT Falcão 4XO Moleque Travesso
Botofogo Ox1 Craques do Futuro
Juvenil
Flamengo 1x3 Nova Geração
O Pequeno e a Bola 3XO Guoramirim
CT Falcão 7x1 Moleque Travesso

.

Botafogo 3x1 Craques do Futuro

Resultados - sa Rodado

Olympya 1x2 Müller
Guarani Ox1 Avaí
São Bento 2x6 Joinville

Classificoção
Grupo A: Kindermann 9, Joinville 6,
São Bento O.
Grupo B: Avaí 12, Olympya 9, Müller
9, Guarani 0_ .
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TEMPO INDEFINIDO

;.;1,

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

,

CEU NUBLADO, SOL E CHUVA
Nevoeiro que deu sensação de garoa, ontem, continua evidente hoje

crY! _

::f
M;ti!lU,>1: iS�;t5�
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JARAGUÁ DO SUL'

Nem mesmo o início da se

mana foi capaz de alterar o cli
ma instável registrado há cerca

de dez dias na região de Iaraguá
do Sul Se ontem o nevoeiro
estava tão denso que pareceu
chuva fina, hoje a condição
permanece, pelo menos, nas

primeiras horas da manhã.
A névoa úmida é provoca

da pelo encontro do ar quente,
presente no Estado inteiro, com
outra massa, esta de ar frio.
Conforme Francine Gomes, do
Ciram (Centro de Informações
de Recursos Ambientais e de
Hidrometeorologia de· Santa
Catarina), este tipo de fenôme
no tem relação direta com o

inverno. Por isso, deve perma
necer ao longo de praticamente
toda a estação.

Mas, ao contrário do que
ocorreu na última semana,

hoje, a tendência é de que haja
algumas aberturas mais inten-

� fffffi
_.-" INCLUSO.

sas de sol, em suma, na par
te da tarde. As temperaturas
são amenas na madrugada e

sofrem elevações após o ama

nhecer.
Amanhã, no entanto, uma

nova frente fria atravessa o

Norte do Rio Grande do Sul e

já traz instabilidade às cidades
.

próximas à divisa. Segundo
Francine, existem poucas chan
ces da chuva chegar ao Vale do

Itapocu ainda na quarta-feira.
Porém, na quinta-feira, o sol de
saparece e dá lugar à garoa. .

Para quem gosta do tempo
. firme, a boa notícia fica para o

final da semana. A tendência
para a sexta-feira e o sábado é
de céu azul. No domingo, ou
tra frente fria passa por Santa
Catarina. Com isso, os termô
metros registram leve declínio
nas temperaturas. As mínimas

permeiam os 11°C.

KELLY ERDMANN Guardo-chuva e casacos são peças quase obrigatórios durante os próximos dias, dizem meteorologistas

,
"

Capin7al I Cocador I Curilibonos -, Rio do Sul I Lages I Sôo .tooquim49 3SSS 12SS 4935611111 4932412411 473.5210200 4932219100' 4932330899
Jaraguó do Sul
4732746000

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança,
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