
Charlize Theron de
. mal com a imprensa
Atriz, natural da África do Sul, quer mais
respeito com seu trabalho nas telonas.
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Greve dos Correios
ameaça a entrega
Funcionários cobram o pagamento de
adicional de periculosidade.
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Mais da metade (53%) das 432 mil
toneladas de garrafas PET produzidas
em 2007 foram recicladas no Brasil.
'Porém, outras 203 mil toneladas fo
rani parar nos aterros sanitários ou

nQs rios e lagoas, segundo a Abipet
'{AsSociação Brasileira da Indústria

.

do pm. Depois de recicladas, as gor-
o,,

rafas viram telhas, tubos, tapetes, ca-
, ritisetas. O destino do material não
reciclado preocupa ambientalistas.
A primeira garrafa produzida nos

Estados Unidos, na década de 70,
ainda não se decompôs e a estima
tiva é que o resíduo demore mais
de 200 para se decompor.

fonte: O Globo

A malha Que envolve você.

www.elian.com.br
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Diferentes tipos
de massa e molhos
Parafuso com tomate e manjericão,
espaguete carbonara e talharim 01 peste.

Página 12

Câncer de pulmão é fatal para
cerca de 75% dos pacientes
Tabagismo é o causador de 95% dos casos diagnosticados em Jaraguá. Homens sõo as maiores vítimas.
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\ 45 professores já
está confi modo
Festival de Música de Santa Catarina já
tem nomes e datas. O Femusc acontece

pela quarta vez em Jaraguá de 25 de. ja
neiro a 7 de fevereiro de 2009.
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CHARGE

RESSACA DAS CONVENÇÕES

STF julga a (in) constitucionalidade de mais um imposto
PONTO DE VISTA

CARLOS RODRIGO THIEME,
!NTEGRANTE DO DEPAi'ITAMENTO DE PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO DA CASSUl.! ADVOGADOS

progressivas para o cálculo do imposto
que variam entre 1% e 8%, conforme o

valor da propriedade transmitida ou da

pessoa beneficiária.
Notadamente, a fundamentação do

Estado ao instituir alíquotas progressivas
para o ITeMD se dá pelo entendimento
onde quem tem mais, pode contribuir
com mais, ou seja, possui uma capacída- .

de contributiva maior.
Deveras, esse entendimento teorica

mente seria correto, mas aplicável para.
us impostos de natureza pessoal, como o

Imposto de Renda que incide diretamente
sobre a renda da pessoa. Inconcebível é a

aplicação ao ITCMD, imposto este que in
cide sobre a transmissão da propriedade,
possuindo, portanto, natureza real.

Referida discussão acerca da ínconstí-

Não é de hoje que os governos esta

duais, na ânsia de arrecadar mais e mais,
instituem e majoram tributos sob a ale

gação do cumprimento do princípio da

capacidade contributiva.
Não foi diferente com o ITCMD (Im

posto sobre Transmissão Causa Mortis e

Doação), imposto que incide sobre a trans

missão de bens móveis e imóveis a título
não oneroso por doação ou morte, o qual
no Estado de Santa Catarina é regulamen
tado pela Lei 13.136/04 e no Estado do Rio
Grande do Sul pela Lei 8.821/89.

Referidas Leis' regulamentaram o

ITeMD nosrespectivos Estados, preven
do, no entanto, a aplicação de alíquotas

DO LEITOR

Magi·stério
por amor

Como é de costume todas as noites ao chegar em
casa leio O Correio do Povo e confesso que fiquei sur
presa com a reportagem Pesquisa "Magistério é visto
como um curso fácil", bem como decepcionada com os

depoimentos dos entrevistados ..
Quando prestei vestibular para Pedagogia em mo

mento nenhum me senti incapaz em relação à concor
rência com os outros cursos, muito menos pela falta de
conhecimento ou por ser um'curso fácil e/ou barato,

.
até porque no meu último ano de faculdade o custo era

do mais do que R$ 400,00.
Escolhi o Magistério por acreditar que somos forma

dores, pois é através de um professor que você aprende
a ler e a escrever. Meus quatro anos de Universidade
foram importantes para aminha formação, aprendi que
é preciso uma busca constante do conhecimento, até
porque o mundo vive em constante mudança.

Ser pedagogo não é apenas o ato de dar aula, é mui
to mais do que isso é ter domínio de todas as áreas do
conhecimento (Português, Matemática, Ciências etc ... ),
bem como psicologia, enfermagem etc, até porque con

vivemos com crianças diferentes uma das outras com

angústias, medos, anseios e/ou problemas vivenciados
no seu cotidiano.

Também nos deparamos com a Inclusão Social
que nos permite sermos mais humanos e humildes
para que essas crianças sejam vistas como um ser

com potencial.
Portanto, quem pensa que exercer o Magistério é

coisa fácil, engana-se profundamente, pois temos que
diariamente repensar a nossa prática pedagógica, é pre
ciso ter muito amor e dedicação.

Optei em ser pedagoga, em trabalhar no Magistério,
pelo constante conhecimento que vou adquirindo ao

longo da minha caminhada, pelo carinho e respeito que
sinto pelas pessoas que trabalham comigo e principal
mente pelo amor que tenho e recebo dos meus alunos.

Sou professora e educadora há 11 anos e me orgulho
muito disso.

MICHELA .CRISTIANE STINGHEN DE SOUZA,
PROFESSORA DE :t." E 28 SÉRIE

.

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

enviados para 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 serõo publicados).

tucionalidade de alíquotas progressivas do
ITeMD têm se dado em diversos Tribunais
do Brasil, sendo que no 1JRS declarou sua

inconstitucionalidade. Inconformado, o

Estado contestou a decisão interpondo
o Recurso Extràordinário (RE 562045), o
qual se encontra em julgamento no STF,
que deverá declarar definitivamente, ou
não, a inconstitucionalidade da progressí
vidade da alíquota do ITCMD.
A decisão é aguardada com apreensão'

pelos contribuírítes, uma vez que o julga
mento no STF está suspenso. pelo pedi
do de vista do Ministro Eros Grau, que
tem entendimento no sentido de que a

progressivídade de alíquota do ITCMD
é constitucional. No entanto, este posi
cionamento é minoritário entre os Mi
nistros do STE
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FAlA Aí!

"Eu não pretendo
estar em nenhuma

eleição com 90 (anos)."
PAULO MALUF (PP), DEPUTADO
FEDERAL, anunciando suo última
campanha eleitoral, agora como

candidato a prefeito de São Paulo.

" Belo Horizonte
é uma das cidades
que eu quero ir. "
PRESIDENTE LULA (pn,

criticando a direção nacional do
partido por ter vetado coligação com

o PSDB no capital de Minas Gerais.

" Estão brincando
com esta Casa
(Câmara)? "

MARCO AU'RÉlIO MARCUCCI
(PSDB), vereador de Joinville,
autor de lei que proíbe cigarros
em restaurantes e que vem sendo

burlada pelos proprietários,

Sobre entrevistas
"Pretendo; na primeira oportunidade, questionar a validade de uma reso

lução do próprio Tribunal Superior Eleitoral que libera os jornais para en

trevista, porém exigindo isonomia de tratamento, que todos pré-candidatos
sejam, portanto, entrevistados com o mesmo critério de perguntas de modo
a não viabilizar plataforma política." A afirmação é do presidente do TSE,
ministro Carlos Ayres Britto, contrário a uma resolução do órgão liberando
publicações do gênero antes de 6 de julho para que candidatos exponham
suas propostas. Por outro lado, o ministro disse que, a rigor não existe lista
de candidatos com processos na Justiça. Mas a Justiça Eleitoral pode facili
tar o acesso de candidatos, partidos, coligações, eleitores à ficha de pedido
de registro de candidatura que os partidos apresentam após as convenções.

UFSC 1
Nenhum tijolo foi colocado até agora
para a construção do campus da Uni
versidade Federal de Santo Catarina
em área localizado às margens do
BR-l0l, acesso Sul à Joinville. A área
foi avaliada por técnicos da prefeitura
em R$ 9,4 milhões, acusa o Ministério
Público, poro quem os terrenos valem
R$ 6,8 milhões a preços de mercado.
Agora o MP pede o devolução de R$ 3
milhões já pagos e que aponto como

sendo superfaturados.
'
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PEDOFILIA
O site de buscas Google divulgou
nota em que afirmo estar cum

prindo todos os compromissos
assumidos com a Comissão Parla
mentar de Inquérito da Pedofilia
que investigo o uso da Internet

,

em ações voltados a essa prático.
Entre as medidas anunciados, está
o manutenção, por 180 dias, des.
registros dos usuários do Orkut; o

site de relacionamentos mantido
pela empresa

.

UFSC2
O compus do UFSC acabou em Joinvil
Ie por infloência do deputado federal
Carlita Merss (pT) e do senadora Ideli
Salvatti (pT) junto 00 Ministério do
Educação, o quem o reitoria do uni
versidade é diretamente subordinado.
Merss é, pelo quarto vez, candidato o

prefeito da maior cidade catarinense e

Ideli tem pretensões de disputar o go
verno do Estado em 2010. De lá a se

nadora levou 117 mil votos em 2002.

O CORREIO DO POVODQUARTA-FEIRA, 2 DE JULHO DE 2008

Depois de quatro mandatos consecutivos, o vereador Pedro Garcia arrisca
seu futuro político como can,didato à vic�-prefeito no chapa majoritária
do prefeito Moacir Bertoldi. E a dobradinha do PMDB, que não encontrou
entre os partidos' aliados outro nome com densidade eleitoral ou; ao
menos, mais popular, para tentar puxar votos. A chapa enfrenta o natural

,

desgaste político que acomete detentores de mandatos.

JARAGUÁ2
Opções é que naG faltam para os eleitores de Jaraguá do Sul, com cinco can
didatos o prefeito para os 88.457 mil votos existentes hoje. Numa divisão
direta, algo ao redor de 17.700 votos cada um paro cameçar a batalha, verda
deira briga de foice.Descontando os 3.395 votos nulos e em branco, em .2004
sobraram 7Q.l48 votos bons poro os.três candidatos â prefeito naquele pno.

JARAGUÁ3
Naquele ano, Bertoldi (PMDB) contabilizou 26.899 votos contra 23.038
dados a Dionei Walter da Silva (pT) e 21.211 para Vicente Carópreso
(PSDB). Agata, com cinco nomes no corrido majoritária, à exceção de
alguma desistência, teoricamente o eleito deverá sentar na cadeira de
prefeito com menos votos que o vencedor de quatro anos atrás.

"JARAGUÁ4
'Os novatos na eleição para prefeito são representados pelo vereador Die
ter Janssen (PP) e luis Andrade (PTC). Iva Konell . .(PMDB), Irineu Pasold
_(PSDB), que não elegeram sucessóres, e Moacir Bertoldi (P�l)B) já expe
rimentaram os 'urnas na condição de vencedores dalnajoritário. E Dionei
.".concorre pelo quarto vez.

JARAGUÁ 5
Os vices: no PT, Humberto Grassl; no PP o professor Élson Quil Cardozo; o OEM
tem o ex-prefeitqlrineu Pasold (PSDB); no PMDB, o vereador Pedro Anaclftq

rcia e no PTC, ·Erondina Pereira. São três as chPRoS puros, liderados:bor
Moacir Bertoldi (PMDB), Dieter Janssen (PP) e luis Carlos Andrade (PTC).

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Candidatums repercutem na região
Resultado das convenções gerou surpresa até mesmo entre concorrentes
JARAGUÁ DO SUL

O quebra-cabeça está mon
tado, mas o jogo que definirá a

nova administração de Jaraguá
do Sul está prestes a começar.
Após longas negociações, os

candidatos agora preparam as

documentações necessanas

para o registro das candidatu
ras no cartório eleitoral, que
deve ser realizado. até às 19h·
do próximo dia 5, sábado.

As convenções terminaram
somente na noite de segunda
feira, quando os nomes foram
oficialmente definidos. Na

coligação entre PT e PPS está
confirmado o nome de Hum
berto Grassl (PPS) que concor
re como vice-prefeito ao lado
de DioneiWalter da Silva (PT).
'� aliança com o PPS comple
menta o PT. A expectativa é de
uma boa candidatura, já que
meu nome é forte na cidade",
disseDionei, adiantando ainda
que a coligação será a mesma

para a eleição proporcional.
De acordo com o ex-deputado,
a aliança deve lançar 21 can

didatos à Câmara. "Temos 15

candidatos a vereador do PT e

seis do PPS", revela.
Já a decisão pela chapa

pura foi recebida com surpre
sa até mesmo por Dieter Jans
sen (PP). 'Agente estava sendo

colocado nos outros partidos
somente como vice. Mas para
minha surpresa, todo o dire
tório preferiu a chapa pura",
disse o candidato que tem

como vice o professor Élson
Quil Cardozo. Dieter diz tam
bém que a intenção do partido
é propor algo de novo para a ci
dade. '� chapa simboliza como
será nossa administração: leve
e bastante econômica. Busca
mos a renovação e contamos
com a esperança da comunida
de". O PP deve lançar ainda a

candidatura de 12 nomes para
concorrer à Câmara.

Outra definição de última
hora aconteceu no PMDB que
escolheu o vereador Pedro
Garcia para ser vice de Mo
acir Bertoldi que concorre à

reeleição. '� decisão foi una
nimidade entre o partido e eu

não pude dizer não. Aceitei
com tranqüilidade pelo tra

balho que venho realizando",
comentou Pedro Garcia.

Ainda completam a lis
ta de candidatos a prefeito
Ivo Konell (DEM), que tem

Irineu Pasold (PSDB), como

vice e Luis Carlos Andrade

crIC) que tem a companhia
de Erondina Pereira.

DEBORA VOLPI

Tribunal Eleitoral convida
interessados e voluntários

O Tribunal Regional Elei
toral de Santa Catarina (TRE
SC) realiza a campanha "Me
sário Voluntário", que busca

pessoas interessadas em tra

balhar durante o dia da vo

tação no próximo cinco de
outubro.

O programa tem o objetivo
de despertar a consciência CÍ
vica das pessoas, e incentivar

que elas participem não so

mente do processo de escolha
através do voto, mas também
nos serviços realizados duran
te as. eleições.

A função do mesário é de
identificar o eleitor, entregar o
comprovante de votação ou de
justiiicativa e conferir o pre
enchimento dos requerimen-

tos necessários.
Interessados podem se

inscrever através do site do
TRESC (www.tre-sc.gov.br)
ou ligar para um dos Cartó
rios Eleitorais da região. O

juiz eleitoral selecioriará as

pessoas aptas a prestarem o

serviço, a partir de critérios
estabelecidos pela legislação
eleitoral.

Cada eleição trabalhada
serve como critério de desem

pate nos' concursos públicos
realizados para o preenchi
menta de vagas do TRE - SC.
A Lei das Eleições determina
ainda que os mesários sejam
dispensados do serviço sem

prejuízo do salário pelo dobro
dos dias de convocação.

�
o::

o
o::
UJ
ã:

�
Humberto Grossi (PPS) e Pedro Garcia (PMDB) foram os últimos nomes confirmados para vice em Jaraguá

Mistério·marca escolha em Massaranduba
Mesmo com o fim do prazo para as convenções, PMDB insiste no silêncio

-

.

Briga pela sueessãede Dávio Leu

Até a tarde de ontem, mis
tério e incertezas envolviam
as eleições municipais em

Massaranduba. Após inten
sas negociações e uma con

venção que só terminou na

noite de segunda-feira, PP
e PT decidiram pela alian -

ça. O cabeça da chapa será
Odenir Deretti (PP) e como

candidato à vice-prefeito foi
nomeado Giovani Tonet -(PT).
"Optamos pela coligação por
que assim; temos uma boa

perspectiva de chegar ao po
der. Como base do governo
Lula, temos apoio de repre
sentantes e senadores que
devem atrair recursos para
Massaranduba", comentou o

petista, lembrando que a co- .

ligação vale. também para a

proporcional.
O DEM se antecipou e

confirmou na última quar
ta-feira, o vereador. Almir
Trevisani como candidato
a prefeito e o ex-vereador
Lerídio Zanotti para vice.

Já o PMDB diz que as nego
ciações continuam e ainda
não oficializou a candida
tura, mesmo que o prazo
legal para a realização das
convenções tenha acabado.
Representantes do partido
não descartaram a aliança
com o PSDB e nem mesmo

o apoio à coligação PP e PT.
O PMDB só adiantou que
deve lançar 11 concorrentes

à Câmara.
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SAÚDE

95%dos casos de câncer de pulmão estão relacionados ao tabagismo
JARAGUÁ DO SUL

Foi aos 18 anos de idade,
através da influência de ami

gQS, que o programador Carlos
Medina conheceu o cigarro. O
hábito durou 32 anos. "Eu acor
dava cedo e ia dormir tarde por
que trabalhava muito. Isso exi
gia uma companhia, que. era o

cigarro", lembra. Somente após
o diagnóstico de um tumor no

pulmão, em um exame de ro

tina realizado há cerca de deis
anos, Medina conseguiu aban
donar o companheiro das horas
de trabalho, sono e ansiedade.
"Foi a coisa mais difícil que eu

fiz na minha vida", diz lem
brando que chegava a consumir
mais de vinte cigarros por dià.

Desde adescoberta do cân
cer, o programador vive uma

verdadeira batalha. É preci
so lutar contra a vontade de
fumar, sempre presente, e

conviver com as seqüelas do
tratamento. As sessões de ra

dioterapia e quimioterapia re

sultam em tosse, vômito, per
da de apetite e fraqueza. Ele
caminha com a ajuda de uma

bengala, tem a voz rouca e três

dedos da mão paralisados.
.
"Ou você vive ou você fuma.

Tem gente que prefere fumar.
Mas eu preferi viver", relata
com orgulho por se libertar do
vício em tempo de se tratar.

"Mas eu me condicionei a viver
sem cigarro. Quando dá vonta

de, saio para caminhar, ligo a tv,
vou fazer outra coisa. A pessoa
tem que querer. E tem que ter

força de vontade", sugere.
Os benefícios da mudança

parecem simples, mas fazem

grande diferença na vida de
Medina. "Fumar é bom, mas

sentir o perfume da minha mu
lher, o cheiro do meu filho e o

sabor da comida é muito me

lhor", conclui.
De acordo com o oncologista

Luis Carlos Stoeberl, 95% dos
casos de câncer pulmonar es

tão relacionados ao tabagismo.
Este é o segundo tipo de câncer

que mais atinge os homens, só
perde para o de próstata. "O per-

.

fil dos pacientes é de homens,
com mais de 50. anos e tabagis
tas", revela o oncologista.

DEBORA VOLPI

Dos 18 pacientes com câncer ses de vida é muito pouco. Mui
de pulmão registrados no ano tos preferem não. saber quanto
passado, em Jaraguá do Sul, 13 tempo resta", afirma.
foram a óbito. "Cerca de cinco Os sintomas do. câncer de
novos casos surgem a cada mês pulmão são: tosse, dor no peí
na cidade. 80.% são homens, e to, falta de ar e presença de
75% dos pacientes morrem", escarro com sangue. Não se

avalia Stoeberl. pode dizer que uma pessoa
Para o médico, o alto índice tem mais chances de ter o tu

de mortalidade se deve à difi- mor que a outra. "Todos que
culdade no diagnóstico. "Não fumam estão sujeitos", explica.
existem exames preventivos se- \ Crianças que vivem em casa

guros. Quando o paciente chega de fumantes podem ter outros
ao consultório e sabe do tumor, o problemas respiratórios. Já a es

estágio da doença já é avançado posa de um tabagista, por exem
e pode ser tárde demais", alerta. plo, que convive durante anos

Também não existem medidas com um fumante, tem a mesma

de prevenção. A (mica forma de
.

chance de adquirir câncer de

prevenir é parar de fumar. pulmão que o marido. Os bebês
Uma pessoa com tumor de gestantes que fumam podem

avançado vive de quatro a seis nascer com pouco peso e com

meses. Com o tratamento, que dificuldades de desenvolvimen
envolve sessões freqüentes de to. A toxina presente no cigarro
radioterapia e quimioterapia, o pode causar ainda câncer de
médico consegue dobrar esse boca, de faringe e entre as mu

período, "Para nós médicos, é lheres, aumenta as chances de
De acordo com oncologista Stoeberl, todos fumantes estõo no área de risco bastante. Mas para eles, 12 me- um câncer de mama.

Par que é tão
difícil parpr?
'"

Mesmo depois de descobrir o
tumor no pulmão, o maioria dos
pa�cientes .continua o fumar. O
médico expliçp que isso ocorre por
q�e g#depe�dénêia do çigarro é'�ísi
ca e psíquicoQ, assim como ac:qntece
com o álcool. Físico porque quem
resolve parar, vai ter tremores,
náuseas" insôniõ; agitação, �ntre
"outrqs:sintomas: E psíqlliCG porque
a abStinência pode resultarem irri
tabilidade, depressão e ansiedade,
por exemplo.,

.

,

.: Câncer de pulmão é o 2° que mais atinge os homens, atrás do de próstata

Não há diagnósticQ precoce,
alerta médico especialista

.,pes�as .

ta�àgismõ.
OF��asil possui o sextô cigarro
móis bafato do mundá.

• Eifl.uma regiã'o da Escócio�
moradores recebem o equiva
lente o R$480 pará lllrgar o·
cigarro.
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Plano energético sai em dois meses

,-'

Celesc inicia

subestação
JARAGUÁ DO SUL

A partir da segunda me

tade deste mês, os morado
res do Chico de Paulo devem

perceber mudanças no bair
ro. É que a Celesc (Centrais
Elétricas de Santa Catarina)
pretende começar as obras
de instalação de uma nova

subestação da empresa. Ela
servirá para melhorar a qua
lidade da energia elétrica
consumida pelos habitantes
da região. Interligada ao Rio
da Luz, a-linha também será
utilizada pela população do
Nereu Ramos.

A meta, segundo o diretor

regional da Celesc, LuizMel
ro, é colocar a subestação em
funcionamento em meados
de novembro. Antes disso,
ainda está nós planos da
concessionária ampliar o

volume de energia distri
buída no Rio da Luz. Um

segundo transformador de
26 mva (medida usada para
designar a potência) chega,
,provavelmente, em agosto
ao município.

Na cidade de Guarami
rim, os investimentos tam-

,bém prosseguem. No pri
meiro semestre de 2008, a

subestação já recebeu um

-quípamento e, até setem

rro, o objetivo é implantar
mais. um exemplar, Com as

duas expansões, Schroeder

passa a receber carga extra.

Enquanto a média de
aumento de consumo cata

rinense alcança os 8%, na

microrregião, ela chega aos

15%. Para evitar um colap
so, as mudanças programa
das para acontecer até 2011
foram antecipadas. O diretor
ainda adianta que uma em

presa contratada pela Celesc
deve entregar o planejamen
to enérgico para dez anos até
setembro. O documento vai
servir à busca de outros in
vestimentos.

FEMUSC 2009

GEML--------------------

Festival vem com novidades
Além dos concertos, programação tem encontros e simpósio
JARAGUÁ DO SUL

Instrumentistas e admira
dores de sons eruditos, prepa
rem-se! O Femusc (Festival de
Música de Santa Catarina) está
quase pronto. E isso quer dizer
que, apesar de a abertura oficial
ocorrer apenas em 25 de janeiro
'de 2009, o evento já inicia da

qui a poucas semanas.

Por quê? Eis a resposta:
para os partícipantes das clas
ses lideradas por professores
do mundo inteiro as inscri

ções começam no próximo dia
15 de agosto. Já quem preten
de se integrar às atividades pa
ralelas, como o Encontro Cata
rinense de Bandas, o cadastro
deve ser feito antes, ou seja, a
partir do primeiro amanhecer
daquele mês. A reunião dos
músicos de sopros acontece
entre 22 e 25 de janeiro.

Como se não bastasse, o Fe
muse ainda será precedido pelo
Encontro Nacional de Harpas
e sucedido pelo Encontro de
Oboístas e Fagotistas. Além dis
so, durante o festival, a cidade
também vai se transformar em

. ponto de discussão a respeito
.

da educação musical. O simpó
sio terá a largada em ·28 de ja
jieiro e se estende por três dias.

Conforme o diretor-artís
tico, Alex Klein, o foco con

tinua direcionado ao aspecto
social da arte. "O impacto
local deve ser maior ou, pelo
menos, no mesmo nível do
internacional", comenta. No

DATA: �e. 25 de janeiro de feveFiiro.�

VAGAS: cerca de 500

INSCRiÇÕES: a partir de 10 de agosto
TAXA: RS 250

ORÇAMENTO GERAL: RS 1 milhõo e 275 mil'
MOVIMENTAÇÃO ECONÔMICA: RS 1 milhõo e 700 mil

�
�
a:

o
a:
,!:!:!
'''_

Alex Klein destaca a vinda de Pedro Diaz, que deixou Porto Rico para ser oboísta da Metropolitan Opera

intuito de ampliar a partici
pação do público de' Santa
Catarina, os concertos sociais

prosseguem na quarta edição,

assim como os ingressos a pre
ços populares. Além de confe
rir os alunos sobre os palcos
da Scar, a população ainda vai

poder ver de perto alguns dos
instrumentistas mais consa

grados do universo musical.
.

A .Iísta de professores inclui

representantes de 14 países
diferentes e de inúmeras or

questras do mundo afora.

Segundo Mônika Hufenüs-
.

sler Conrads, presidente do
Instituto Femusc, o grande de
safio, a partir de agora, é en

volver os músicos e a popula
ção do Estado. "O festival é de
Santa Catarina", enfatiza ..

.,

KELLY ERDMANN

Sesc adia inauguração da nova sede
Obra deverá ser entregue em setembro, quando entidade come�ora 62 anos

. Espaço fica pronto em agosto

JARAGUÁ DO SUL

Inicialmente programa
da para o começo de agosto,
a inauguração da nova sede
do Sese (Serviço Social do
Comércio) de Jaraguá 'do Sul
vai atrasar. A construção, ini
ciàda no segundo semestre
de 2006, deve ser encerrada
em meados do próximo mês,
porém, a abertura do espaço
fica para setembro.

De acordo com a gerente
da unidade, Mery Laise War

mling, a decisão teve como

principal motivo o aniversário
da entidade. '�É mais conve

niente esperarmos para come

morar os 62 anos do Sesc no

Brasil entregando esta obra",
comenta. Por isso, os usuários
têm de esperar, provavelmen
te, até o término da primeira
quinzena daquele mês.

A sede, localizada na Rua

Jorge Czerniewicz, possui seis
mil metros quadrados de área
construída,

.

o que equivale a

cinco vezes mais em relação à
atual.Glocal abrigará ambien-

tes destinados a apresentações
culturais, quadras esportivas,
piscinas e brinquedoteca. O.
Serviço Social do Comércio
tem mais de 11 mil contri
buintes na microrregião de
Jaraguá do Sul. Para se asso

ciar, é necessário apresentar a
Carteira de Trabalho, folha de
pagamento, comprovantes de
residência, CPF, RG e foto. Os
titulares do cadastro podem
incluir como dependentes os

filhos, pais e o cônjuge. A fi
cha de inscrição custa R$ 3.
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HUMBERTO PRADI
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Uma carreira marcada pela lidemnça
Advogado afinna que é precisomelhorar representatividade política da região
JARAGUÁ DO SUL

A carreira de um dos advo
gados mais conceituados do
município, Humberto Pradi,
61 anos, é repleta de experiên
cia em liderança. Atuando na

área há 31 anos, Pradi exerceu
e ainda exerce cargos em várias

associações, clubes e entidades
da região. "Sempre procurei
me envolver com as entidades
para retribuir à cidade que me

viu nascer e que me deu condi
ções de trabalho", comenta ele,
que figurou três vezes na lista
de candidatos por uma vaga de

desembargador no Tribunal de
Justiça de Santa Catarina.

.

Neste ano, Pradi foi o se

gundo colocado na lista trípli
ce do TJ, obtendo 36 dos 44 vo
tos possíveis, o primeiro teve
39 votos. Em 2007, integrou
a lista sêxtupla da OAB e, em

2005, figurou na lista sêxtupla
da OAB e na tríplice do TJ. O
advogado, que atua nas áreas
cível, criminal, comercial, fá
mília e empresarial, afirma que
pretende lutar pela vaga de de

sembargador e destaca o apoio
maciço das associações comer-

ciais, câmaras de vereadores,
Prefeituras e empresários de
vários municípios da região.

"Não é um desejo só meu,
mas de toda a comunidade, que
quer me ver como desembarga
dor", comenta. O jaraguaense
salienta que o desembargador
não precisa se ater apenas à

função de julgar, podendo tra

balhar junto aos órgãos públi
cos do governo em benefício
da comunidade. Por enquanto
não há previsão da abertura de
uma nova vaga no TJ destinada
aos advogados.

O TJ é composto por 50 de

sembargadores, dos quais 40 ju
ízes, e dez vagas são destinadas
ao Ministério Público (promoto
res) e advogados. A vaga é aberta
somente quando um desembar
gador se aposenta por motivo de
doença ou atinge os 70 anos de
idade (aposentadoria compulsó
ria), ou em caso de falecimento
ou promoção a um órgão supe
rior. A próxima aposentadoria
prevista é a do desembargador
Edson Ubaldo, para 2010.

DAIANE ZANGHELINI Prodi ocupo cargos em associações poro contribuir com o sociedade

. Referência aos profissionais da área
Colegas ressaltam o trabalho de Humberto Pradi em prol da sociedade

"Uma figura humana que
merece ser admirada por sua
sensibilidade e a preocupa
ção com a construção de uma
sociedade melhor". Esta é a

opinião do advogado Paulo
Mattos sobre Humberto Pra
di. Mattos é advogado há 18

anos e já foi presidente da

Acijs e da OAB de Jaraguá
do Sul e foi uma das pessoas
que apoiou Pradi na disputa
pela cadeira no TJ. "Ele é uma
referência aos profissionais
que ascendem no mercado",
acrescentou.

Para o presidente da sub

seção do município, Raphael
Rocha Lopes, Pradi seria um

"representante de gabarito e

um excelente nome para o TJ".
"Ele tem perfil de liderança. É
um homem honrado que desde

sempre cultivou o trabalho em

prol da sociedade", pontua. "Ele é um homem honrado", afirmo Raphael Rocha Mattos ressalta o preocupação com o social

"Repensar
a política"

"É preciso repensar a políti
ca jaraguaense". Esta é a visão
de Pradi sobre a falta de repre
sentatividade política da região.
"Os partidos devem repensar na
vontade de lançar candidatos e

.

focar na possibilidade de eleger
dois ou três deputados, como

já tivemos", comenta, acrescen
tando que o 1J nunca teve um

desembargador que fosse dami
crorregião.

Ele comenta que a escolha
do novo desembargador para
o TJ/SC pelo governador Luiz
Henrique da Silveira se dá por
questões políticas, e que a falta
de representatividade da região
pesou na decisão. ''A região tem
grandes indústrias, que arreca

dammuito e pagam seus impos
tos, mas que não são beneficia
das adequadamente", destaca. A
lista tríplice escolhida foi enca
beçada por 'Jorge Luiz de Borba,
irmão do atual presidente da
OAB, Paulo Roberto de Borba.
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JARAGUÁ DO SUL

Prefeitura arrecadou
R$ 1 00 mil em leilão

A Prefeitura de Jaraguá do Sul arrecadou R$ 109.140 mil no Leilão Públi
co de Veículos, Máquinas e Equipamentos, realizado na manhã de segunda
feira, dia 30, no pátio da Secretaria de Obras Públicas e Habitação. O leilão
durou cerca de duas horas, quando foram arrematados todos os 17 lotes
oferecidos.

JARAGUÁ DO SUL CORUPÁ

•

l"

Voluntários fazem
concurso de hinos

Os Bombeiros Voluntários de Ja
raguá do Sul estão realizando um

concurso para a escolha do novo hino
da entidade. A corporação disponibi
lizou as versões no site http://cultura.
jaraguadosul.com.br. Neste endereço
os interessados poderão escolher a

melhor can.ção e a mais votada será o

novo hino dos Bombeiros.

VALE DO ITAPOCU
I _

I Zanotti vence

competição
A Zanotti fez bonito na 29° Compe

tição de Brigadas lndustrtcís, disputa
da no sábado emJoinville. A empresa
de Jaraguá do Sul foi o grande campeã
na categoria feminino do evento que
reuniu 28 equipes e movimentou 700
pessoas entre participantes e público,
no Centro de Eventos Sítio Novo. As pro
vas disputadas envolveram combate à
sinistro com fogo, habilidades em aten
dimento pré-hospitalar e conhecimentos
sobre questões de segurança. Ao final da
competição, foram entregues troféus e
medalhas aos melhores colocados, que
conseguiram cumprir os exigências no

menor tempo e com menos penalidades
às infrações estabelecidos pela comis
são organizadoro.

FESTIVAL REÚNE 230 FOLCLORISTAS
O primeiro encontro de grupos folclóricos germânicos realizados em Corupá foi um sucesso de público e

participantes, segundo o secretario de Cultura. Estiveram reunidos no último final de semana, 230 folcloristas
de nove grupos que vieram dos seguintes cidades: São Bento do Sul, Ibirama, Agrolândia, Blumenau, Jaraguá do
Sul e Corupá. De acordo com Roselene Machado, coordenadora do evento, os grupos participantes são filiados à
Associação do Ligo Nacional de Grupos Folclóricos Germânicos.

�,.

CORUPÁ

ALUíSIO CARVALHO É DESTAQUE NO lOEB
A Escola Municipal Aluisio Carvalho, de Corupá, foi destaque nos provas do Ideb (índice de Desenvolvimento

do Educação Básico). No ensino fundamental, de la O 4° série, o escola alcançou,5,2% e nos anos finais, de 50 o

8° série, ficou em 4,9%. Os índices ultrapassaram os metas projetados que eram de 4,4 e 4,0 respectivamente.
O Ideb, criado em 2007, expresso em valores os resultados mais importantes do educação. O programo agrego a

possibilidade de visualizar resultados sintéticos, que permitem troçar metas de qualidade educacional poro os

sistemas. Com o Ideb, ampliam-se os possibilidades de mobilização do sociedade em favor do educação, uma vez

que o índice é comparável nacionalmente.
"

JARAGUÁ DO SUL

Desfile de
estilistas

Os formandos do curso de estilismo
em confecção industrial do Senai/Ja
raguá do Sul apresentam no dia 11 de
julho, às 20 horas no Beiro Rio Clube
de Campo, o desfile de encerramento
do curso. Cada formando desenvolveu
uma pesquiso dentro da área e o partir
disso projetou uma coleção que pode
ganhar boas versões nas araras. O
evento é planejado e organizado pelos
próprios formandos com apoio de em

presas conceituadas do Vale. Informa
ções no (47) 3372-9500.

JARAGUÁ DO SUL

Asfalto para
Santa Luzia

A assinatura do Ordem de Serviço
poro o asfaltamento da Rua Rober
to Ziemann e do início da Waldemar
Gumz movimentou o salão paroquial
do Igreja São João, no Bairro Santo
Luzia na noite de segundo-feira. Serão
asfaltados cerco de três quilômetros
de via com investimentos de R$ 1,3
milhão oriundos do Badesc.

BARRA VELHA

Caminhada
saudável

A primeira caminhado saudável de
Itajubá que seria realizado no últimd
dia 29 em Itajuba, Borro Velha, foi
transferido poro o próximo domingo,
dia 6. O evento pretende mobilizar mo
radores e comerciantes em trajetos de
5 o 10 quilômetros. A caminhado terá
saída e cheg'ada do estacionamento 00

lodo do Igreja do Senhor Bom Jesus. As
camisetas dão direito à participação
no evento e seguem sendo vendidos 00
custo de R$ 5. Outros informações pelo
telefone 3457-6166, com Sebastião.

JARAGUÁ DO SUL

Rodolf.o Hufenuessler inaugurada
A cerimônia de inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil Rodol

fo Hufenuessler, localizado no Ruo Francisco Jacomini, sin, Bairro Boa Visto, será
realizado amanhã, dia 3 de julho, às 18 horas.
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COMPETENTE E CHARMOSA

Charlize Theron reclama da imprensa
Atriz cansou de ver notícias sobre sua beleza, mas está de bem com espelho
Charlize Theron está de

mal com a imprensa. E dessa
vez é porque a chamaram de
linda. Em entrevista ao jornal
britânico "Guardian" - na qual
falou de sua infância na África
de Sul, entre outros assuntos
- a atriz reclamou de como a

mídia vive dando atenção a

sua aparência.
Charlize diz estar desapon

tada com as notícias sobre o fil
me "No Vale das Sombras", no
qual contracena com Tommy
Lee Jones. Segundo ela, as

matérias só deram atenção a

sua beleza. '� maneira como

deram foco a minha aparên
cia, eu me senti fazendo mal

àquele filme. Fiquei constran
gida porque Paul (Haggis, o

diretor) trabalhou muito e eles
só falavam de mim", declara
Charlize.

A atriz, no entanto, diz que
é muito bem resolvida com a

sua aparência. "Sou uma cria
tura sexual. E não há nada de
errado nisso. Por que temos de
nos envergonhar de ser tantas

coisas diferentes? Por que te

mos de ser só uma coisa, mãe
ou prostituta? Não acho que o

que está debaixo das minhas

roupas é algo ruim. Sou mu

lher, sou feminina. Gosto da
minha aparência e celebro
isso".

Charlize começou a vida
artística como modelo aos de
zesseis anos, quando ganhou
um concurso na África do Sul,
que a fez ir para os Estados
Unidos. Mas ela não gostava
da carreira de modelo, e ten

tou a sorte como dançarina,
mas um joelho machucado
não a deixou continuar. Foi

quando Gerda, sua mãe, com
prou uma passagem para ela
com destino a Los Angeles,
para que tentasse ser atriz.

Para você ficar seguro

Premiações:

NO FtGlfAMENTO,
UMA COIttESIA PARA

O: SEU VEíCULO

DESCOfnos
D ifER£NCIAOOS

AfHUJIMUHO
DOMfCfUAR

Para d£�írnmf a vida, é :recliSséfi{t estar tf:'mqi1í!íi, rl?laxaOO E para ��seg!lrar lr_��adf!, ja{�á dt1 Slff Iíf�ãn
oCOOtam rom a tradi�ã!) da Baapamll Cíifremra dlJo Sagums.1 Clirretuf3i eJefi� pfan!l!S oos s:egmant�;

Automóveis1 Residencial, Comercial, Serviços; Empresas, Condominiost Seguro de ,ida e

AS MElHORES
CflBfRTURAS

AGIUDllilE NA

&IHAÇÃ()/RETOtum
iMEmATO

(41) 3215 1581

Sorte e carreira
A vida tem suas surpresos e com Charlize não foi diferente.Após falar com vórios ágentes sem obter sucesso, elo foi o um

banco descontar um cheque que suo mãe havia passado e o banco não aceitou pois ero um cheque de outro estado. Charlize
ficou indignado e fez uma cena, chamando o atenção de todos, inclusive de um agente que lhe deu um cartão. Pouco tempo
depois elo estreava em um filme B, sem ter falo e aparecendo apenas alguns segundos. Mos esse papel o levou o "Helga"·em
Contrato de Risco, que o levou o The Wonders - O Sonho Não Acabou, dirigido por Tom Honks. Depois disso fez grandes filmes
como O Advogado do Diabo e Monster - Desejo Assassino (pelo qual ganhou o Oscar de Melhor atriz de 2003).
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CRÔNICA'

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCIÓlOGO

As incertezas da vida
Sempre me ensinaram, desde criança,

que deveria respeitar os mais velhos. Agora
que sou velho tenho que respeitar, por con-.
vencimento, os mais jovens. Tal comentário
não é um jogo de palavras. É uma frase que
faz com que sempre esteja policiando nossas

máscaras, de modo a preservar a dignidade
da pessoa, na liberdade. Na medida em que
o tempo vai passando, ele vai se modelando
de diversas formas (até circular, como diria
o escritor Borges) e nos faz pensar que essa

história de "pobres velinhas" é uma mentira

disfarçada. A construção cultural de que a

senilidade 'torna as pessoas frágeis e descon
certadas' é uma farsa secular. Se a gente foi
ruim de jovem, podem ter certeza, com a ve

lhice isso vai aumentando proporcionalmen
te. O esconde-esconde das ações e dos maus

pensamentos sempre vem acompanhado da
fachada de "pobrezinho o vovozinha".

Claro! Não se espantem. Nada nesta vida
é uma constante linear. Não existe bem de
um lado e mal do outro. Tal maniqueísmo é

próprio das invenções politicamente corretas,
aceitas como verdadeiras. Isso acalma a so

ciedade. Se houver uma recaída senil, é ape
nas um desvio. As monstruosidades cometi
das por velhos são dissimuladas nos porões
do esquecimento social.

Mas vejam, as estatísticas mostram que
por cada jovem mal encarado, existe um ve

lhomuito pior. A história da humanidade nos

revela isso. Insanos enrugados, tarados senis,
destruidores insensíveis, assassinos cruéis,
seqüestradores infames, escritores malfada
dos, militares diabólicos, políticos corruptos,
estupradores de crianças, religiosos pedófi-

. los, expertos que se fazem passar por loucos
e muitos outros. A lista é interminável. Os

jovens devem viver apavorados. Sinto uma

profunda compaixão por eles.
Nessa trágica enumeração, o que há de si

milaridade? Todos são velhos, não tem muito

tempo de vida. Anelam a juventude que per
deram. Vingam-se destruindo o mundo e sua

beleza. Não suportam a exuberância juvenil,
desautorizando-a com a artimanha de que a

experiência é resultado dos anos. É por isso

que nós, velhos, devemos aprender com os
.

jovens. Eles, todos os dias, nos ensinam al

guma coisa nova. O amor juvenil, o desapego
às convenções, os sonhos ilimitados e as vi
vências da própria vida. Não temos direito de
isentar-nos da contemporaneidade de nossos

atos. Devemos sim, responder por eles do que
nos desonerar da responsabilidade sobre os

mesmos. Nossa .tarefa é descobrir nesse per
curso quais são os erros cometidos. Quem
sabe um dia a gente possa compartilhar a

vida sem as incertezas da longevidade, com
os velhos refazendo os caÍninhos para que os

jovens os transitem sem medo do futuro.

• vadanich@unerj.br

VARIEDADES�--�-----

Millo Jovovich
está de volta

Intensos efeitos especiais e zumbis ele
trizantes! Em Las Vegas o sol ainda bri
lha. A não ser em algumas áreas, onde
circulam zumbis canibais: uma massa de
mortos vivos. Alice e sua turma vão travar
a batalha final: transformar os mortos
vivos em mortos de verdade.

Irmãs Stanislaski,
um amor a defender
A história dos Stanislaski, uma fascinan-
te família de imigrantes ucranianos que

-

desperta paixões e vive amores com a

intensidad.e e a emoção de uma grande
sinfonia. Um romance de Nora Roberts,
autora de maior sucesso da atualidad'e,
cuj9 talento ,está em escrever livros que. '

prendem a atenção e cativam o coração
dos leitores.por muito tempo.

NOVELAS

CIRANDA DE PEDRA
louro se agito com o revelação de Daniel. Divi·
no cobro o pensão de Idalina, mas ela inventa
uma desculpa. Margarido quer convencer Auro
ra a levar Faísco paro se consultar. louro flagro
luciano olhando uma foto de Faísco. Daniel
vai 00 banco hipotecar o casa. Frau Herta ouve

Virgínia falando o Conrodo que quer descobrir
sobre o passado do mãe.lauro implora que Da
niel cancele a hipoteco. Ela encontra Natércio
no clube e avisa que resolveu desfazer o pacto
entre eles. Daniel e louro ficam juntos.

BElEZA PURA
Olavo recupero o memória, mos não diz nado
o Sonia. Mateus diz o Helena e Hugo que es

tava perdido no selva. Sônia pede que Olavo
não diga o ninguém que eles encontraram os

diamantes. Moteus diz que viveu numa tribo
até ser resgatado. Rokelli e Felipe gravam o

comercial. Moteus se apavoro 00 saber que
suo loção está sendo produzido. Débora diz a

Fernanda que vai se separar de Alex. Robson e

Rokelli ouvem os conversas de José Henrique.
Um policial diz a Guilherme que recebeu uma

denúncia sobre o loção.

A FAVORITA
.Donotelo fica indignada com o insinuação de
lora. Alguns homens ouvem os gritos de Flora e

abrem a porta. Romildo anuncia o candidatura
de Didu. Elias diz que vai ser candidato tam
bém. Alicio entrega o fio de cabelo de Comila o

ié Bob. Flora marco encontro com lora. Dona
tela ouve lora 00 celular e estranho o converso.

Dodi diz à Silveirinho que Floro virará o jogo e

o aconselho o escolher o lado certo. lara vai 00
encontro conÍ'Floro. Donotelo segue lara e lico
horrorizado 00 ver o filha com Flora.

OS MUTANTES
- CAMINHOS DO CORAÇÃO
Miguel dispara dardo tranqüilizante em Gaspar.
Gabriela avisa que Rico está tentando mordê
lo e Miguel aponto sua armo poro ele. Fredo
e Morta ficam chocados ao verem o esqueleto
de Paglia no chóo. Toni e Cléo vêem vários for
migas indo em direção a eles. Gór ordeno que
Metamorfo acabe com Fredo paro vingar a m_or
te de Meduso. Somiro pergunto o que Juli irá
fazer com os bebês e elo diz planejar algumas
experiências.

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

ouviu falando o nome de Jurandir. Elo diz que
foi impressão. Cris beija Joóo. Petrônio levo De
boro a um motel. Jociro diz paro Valquíria que
conheceu um filho de bicheiro. Filbiolo olha
Poco com Eugênio. Rofoelo beijo Bruno. Jonoi-

.

na beijo RodFigo. Petrônio entra no motel com •

Débora, aponta o armo e o mando tirar o roupa .

Petrônio atende o celular e Debora se recompõe
e escapo. Antonio e Pedro se beijam.
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Acidente com

apresentadora
No noite de domingo (29), Iuísn
Mell se envolveu em um ocidente. O
assessor do apresentadora diz que
elo se guio pelo GPS e 00 virar uma
esquina, apareceu uma moto. O piloto
do moto Marcelo leal de Freitas, 21
anos, posso bem, mos o carona dele,
Bruno do Silvo Viana, de 17 anos,
está em estado grave. luisa prestou
depoimento no 34Q Dp, onde o boletim
de ocorrência foi registrado.

Ator viverá o

pai de'Popó
Bemvindo Sequeira aceitou participar '

do tramo que irá retratar o vida de
Acelino "Popó" Freitas, tetra-campeão
mundial de boxe. "Ele irá interpretar
o pai do boxeador, o Seu Babinha",
conto o assessor do ator. Niljalma
Jones, mais conhecido como "Seu
Babinha", morreu em 2002. Bemvindo
Sequeira também está no elenco de
Dores e Amores, no curto Viver Outro
Vez e em Domingo Sangrento.

Loira do Tehan
em mil facetas
Carla Perez deu um bosta e resolveu
mudar o visual. A cantora, que sempre
exibiu suas loiros madeixas, agora
está moreno. Mos, tudo não posso de
um novo projeto de licenciamento de
produtos e divulgações comerciais do
belo. Décio Figueiredo, responsável
pelos fotos, capturou vários Carlos em

uma só mulher. Elo também foi clica
do como japonesa, Marylin Monroe,
Cowgirl e infantil.

SUDOKU

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

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

.

Fonte: Ciram/Epagri

SOLUÇÃO
Uma frente frio se aproximo de SC provocando
aumento de nuvens em todos os regiões. Há
condições de pancadas isolados de chuva do
Oeste 00 Litoral Sul. Temperatura em elevação.
� Jaraguá do Sul e Região

QUINTA 6'Mí�: 14° C .

.

MAX: 19° C
Chuvoso

:���100C �
MAX: 220 C l__J
Sol com nuvens

1" ÁRIES

4�.· (20/3 a 20/4)
., Hoje você pode sen-

r: [ tir certa impotência
com relação aos

seus projetos de trabalho. Algo
que era para acontecer rapida
mente pode ser adiado alguns
dias. Procure não se irritar.
Preste atenção à sua intuição e

não perca as opo�unidades.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Dia com ótimo astral
para pensar em

aquisição de bens.
Você passa por uma fase material
mente privilegiada e suas finanças
agradecem. Cuidado apenas com
o excesso de emocionalismo. Nes
sas sõo águaswcê não navega
muito bem. Relaxe.

L� LEÃO

�..:>. (22/1 a 22/8)
, ::. '} , Hoje você se sente

� u..-: meio esquisito
e fechado. Essa

forma de se relacionar com a

vida e com as pessoas não faz
parte de seu jeito de ser e por
isso você estranha. Se puder
quebre esse fluxo de energia
se dedicando a atividade física.

TOURO
(21/4 a 20/5) ,

Hoje você estará
mais sensível e tudo

:" à sua volta parecerá
interessante, pois você está co

nectado ao mundo das emoções.
Aproveite as boas energias para
se cuidar e cuidar de quem oma.

Quebre a sua rotina investindo
em algo prazeroso.

,., ""
CÂNCER

or
VIRGEM

��._.�� ���/!;I:t��! ���8s:n�:/:�e
: 'sentimentos de não pode dar

amor. Se puder, vazão à sua raiva
apraveite para olhar à sua volta e insatisfação. Apesar disso é
e ver como a vida oferece possi- - preciso fazer alguma coisa nesse

bilidade5' de mudanças na vida sentido. Procure não acumular
amorosa. Difícil ficar só com um sentimentos negativos. Se puder,
Universo ·tão- generoso! O amoré' converse com um amigo mnis .

.; que a vida traz de melhor. próximo sobre seus 5'entimentos.

NOVA CRESCENTE CHEIA MINGUANTE

O lan -tsn10n

SÁBADO

Mí�:13°C�MAX:21°C�
Sol com nuvens

SEXTA

OMíN: 14° C
MÁ)(: 20° C "n

.

,

Nublado com

possibilidade de chuva

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Sua capacidade ,

produtiva está cha
mando a atenção

de superiores. Dias ótimos para
a expansão no setor profissional.
Você preciso estar mais atento
ao seu relacionamento amoroso.

O excesso de trabalho pode
afastar você de seu coração.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Se você se sentir
um pouco fechado
e pessimista no

dia de hoje, procure investigar
dentro de você seus verdadei
ros motivos. Olhe para para o

futuro. Saiba separar o joio do

trigo e não entre em energias
que não pertencem a você.

ESCORPIÃO CAPRICÓRNIO
(23/10 a' 21/11) � (22/12 a 20/1)
Sua vida está 5'endo",.(. Se você está a pro-
inspirada por certo cura de alguém,
romantismo com re- saia à luta. Uma
loção à sua filosofia pessoa que você está de olho

de vida. As questões quem sou eu há tempos e nunca te deu bola,
e para onde vou estão martelan�o perceberá que você existe. Abra-
em sua cabeça. As viagens podem se para o amor, esta é a melhor
Jrmer a você grande possibilidade .. fase do ano para você. Se já tiver
de crescimento. alguém, prepare-se.
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ANIVERSÁRIOS '

G�hriéla Giocq;�éU;o "

Gerson Luis Lemke
Gilamar Brair Alves
Helio Murara Garcia
Isabel Demar-chi Leolin
Jadiel Veigsding Filho
Jair Otovicz
José Carlos Stallelin
Ligia<B. da Silvo Souza,

, Muria L.I. Bortoloti
Marias Bertoldi

DIVIRTA-SE

Respeito '

.

Joaquim economizo o dinheira neces

sário poro comprar um casaco de pele
poro dor de presente.n sua esposo
Mario. No noite do aniversário dela,
Joaquim entrego o valioso presente.
Mario encosto o casaco no rosto e fico
o alisá-lo todo contente.
- Não é incrível? Uma coisa tão lindo
e maravilhoso vir de um animal tão
desajeitado, feio e insignificante?
- Escuto aqui ó Mario: se ,não queres o

presente me devolvas, mos não fiques
aí o insultar-me.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Dia ótimo para
se divertir com

amigos,mas
prepare-se para mais que isso.
Um grande e significativo romance.

está bem próximo. Esse sim irá
abalar suas estruturas. Nada de
ficar com medo. Abra 5'eU coração
deixe ele te levar onde quiser.

PEIXES

'... (19/2 019/3)
•• Os trabalhos que
...,.., envolvem o uso

da energia mentai
estarão beneficiados. Use sua
criatividade para incrementar
planos de trabalho. Trabalhe
sem se preocupar com os resul
tados. Dê seu melhor. Nada do
que fizer passará despercebido;
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GASTRONOMIA

Espaguete Carbonaro
INGREDIENTES

• 1f2 kg de espaguete
-150 gr de bacon cortado em cubinhos
• 2 colheres de sopa de azeite de oliva
• 1 colher de sopa de manteiga sem sal
• 4 dentes de alho descascados
• 1 colher de chá de pimenta
vermelha seca

• 4 gemas de ovo
• '/4 de xícara de creme de leite
• % de xícara de queijo tipo pecorino
• '/2 xícara de queijo parmesão ralado
• pimenta do reino moída na hora
• 1 colher de sopa de salsa picada

1- Em uma frigideira, junte o bacon, o azeite, a manteiga, o alho, a pimenta vermelha e refogue
em fogo baixo até a gordura do bacon derreter.

2- Apague o fogo e retire o alho.
3- Ouando o espaguete estiver quase cozido, bata as gemas e misture com o creme de leite, os

queijos ralados e ao molho da frigideira.
4- Escorra o macarrão e coloque em uma travessa aquecida, junto com o molho e misture bem.

Tempere com pimenta do reino e salpique a salsa. Misture e sirva imediatamente.

Talharim ai P sto

• 1f2 kg de talharim fino
• 1 cebola média
'. 1 folha de louro
• 2 colheres de sopa de azeite

fresco picadinho
• 1/2 xícara de chá de salsa picadinha
• 1/2 xícara de chÓ de azeite
• 1 colher de chá de orégano
• 1 xícara de chá de nozes moídas
• 8 dentes de alho bem amassados
• 1/2 xícara de chá de parmesão ralado fino

PARA O PESTO:
• 1 xícara de chá de folhas de manjericão

1- Cozinhe o talharim "01 dente" em água com sal, o
lauro,.o azeite e a cebola cartada em quatro.

2: Misture todos os ingredientes indicados
para o pesto num pilão de madeira,

amasse até obter uma pasta e deixe tomar

gosto por 30 min.
3- Misture a massa quente e bem escorrida
. com o pesto e sirva im.ediatamente

Parafuso com
Tl mate e Manjer�cão
INGREDIENTES -

¥ MODO DE PREPARO
• 1f2 kg de macarrõo tipo 'parafuso
• 6 tomates grandes e maduros
• % de xícara de azeite de oliva
• 2 colheres de sopa de azeite
de oliva

• 4 dentes de alho descascados e
. picados
• pimenta vermelha seca, moída,

a gosto
• 10 folhas frescas de manjericão
• sal a gosto
• queijo parmesão ralado

�''''''''
t,'.

1- Corte os tomates em 4 e tire as sementes e

a parte que prende no cabinho.

2- Em uma frigideira grande, aqueça o '/4 de
azeite em fogo médio. Acrescente o alho
e a pimenta, refogue um pouco até quase
dourar o alho. Junte os tomates e cozinhe
em fogo alto até começar o engrossar.

3- Mexo bem com uma colher de. pau,
amassando os tomates poro se

desmancharem. Acrescente os folhas de
'

manjericão e tempere com sal.

4- Ovando o molho estiver cozido, tire do fogo
e posse pelo liquidificador e reserve.

.

5- Cozinhe o macarrão cQm bastante águo
fervente salgado, até ficar 01 dente.
Escorra bem e coloque em uma travesso,
coloque o molho de tomate, regue com

os 2 colheres de azeite e misture bem.
Sirvo imediatamente e polvilhe o queijo
parmesão ralado.

.
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o prato principal
da familia bem
informada.

Lácasa AItOdomunâoLe.
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Palestra
na Acias

Em comemoração aos 13 gnos do
Acias (Associação �mpresorial de
SChroder) será realizado uma poles

. tra com o empresário Guido Jackson
Bretzke, hoje, às 19h30, no sede do
associação, que fico no centro do mu
nicípio de Schrode�_ Os interessados
devem entrar em contato pelo tele
fone: (47) 3374-1545 ou âtravés do
e-mail;oçio�netuoo.com.br.

FALECIMENTOS

Faleceu às 2h do dia 30/6, a Sra.
Ana lmJi� Tribes Becker, com idade
de 64 anos, o sepultamento foi rea
lizado dia 30/6, com saída do fére
tro da Igreja Evangélica Lutherana
Centro, seguindo para o cemitério
municipal do Centro..

Faleceu às 22h do dia 30/6, a Sra.
Romilda Muller, com idade de 50
anos, o sepultamento foi realiza
do dia 1/7, com saída do féretro
do Igreja Evangélica Lutherana de
Três Rios do Norte, seguindo para o

cemitério da mesma Localidade.

Faleceu às 22h30 do dia 30/6, o Sr.
Mario Gonzaga, com idade de 56
anos, o sepultamento foi realizado
dia 1/7, com saída do féretro da
Rua Exp. Alfredo Guenther, Bairro
São Luis, seguindo poro o cemité
rio do Borro do Rio Cerro.

VlTRINE----�-�---

LOTERIA
!,U,alIBlM*"

CONCURSO N° 336

01 - 02 ,- 03 _. 05 - 06
08 - 10 - 11 ._ 14 - 15
16 - 11 -1' - 22 - 25

- Ajuda voluntária
o Gomo (Grupo de Apoio Mãos Ami
gos) realizo reunião todos os quartos-

.

feiras, às 19 horas, no Igreja luterano
. Apóstolo Pedro, no Centro de Jaraguá
do Sul. O grupo voluntário tem como

objetivo orientar, prevenir, aconselhar
e se necessário, encaminhar pessoas
que tenham problemas com drogas
(seja lícitos ou ilícitos) poro tratamen
to especializado. Outros informações
pelo telefone 3371-7226 ou no e-mail
maoamigas@netuno.com.br.

SELEÇÃO
.

Capacitação
o Gavi (Grupo de Apoio à Vida) pro
move seleção e capacitação poro no

vos voluntários neste sábado (5), com
inicio previsto para us 14h, no Centro
Histórico de Jaraguá do Sul. Poro fazer
o inscrição e obter mais informações, .

os interessados devem ligar poro o

número 3275-1144 ou comparecer no
dia e hora do seleção.

PLANTAS QUE CURAM
Essas informações sobre os usos das plantas'
medicinais e suas virtudes farmacêuticas, foram
sendo acumuladas durante séculos e muito desse
conhecimento empírico se encontra disponível
atualmente. De domínio público, o conhecimento
sobre as plantas medicinais representou e ainda
representa o único recurso terapêutico de muitas
comunidades e grupos étnicos, podemos citar o
nosso Nordeste e o país Cuba de Raul Castro que
pela total falta de medicamentos alopáticos ou

recursos financeiros, se viram diante do cruel
dilema: utilizar as plantas ou morrer; graças a isso
desenvolveram e mantiveram os conhecimentos
acumulados pelos antepassados, índios e estudos
científicos. disponíveis. Essa prática, que se

caracteriza pela utilização dos recursos naturais
como forma de tratamento e cura de doenças é tão

antiga quanto a espécie humana. Aldous Huxley,
famoso por suas obras de ficção, científica, arrisca
se a dizer: "o homem deve ter sido antes

farmacologista que fazendeiro". Surgiram duas
teorias para tentar explicar a origem das

descobertas: a das assinaturas e a dos opostos.

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

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

Doutor em Fármaco e Medicamento.
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Pesquiso aponto que os mulheres possam de três o quatro vezes mais horos do que os porteiros nos tarefas domésticos

"""

COMO AS TAREFAS DA SUA CASA SAO DIVIDIDAS?

MARCOS RODRIGO,
26 anos, operador de máquinas
"São bem repartidos. No porte
do manhã eu cuido dos filhos
e faço almoço. Elo trabalho
em horário normal, e quando
chego limpo o coso".

ELENICE DURAES,
35 anos, auxiliar de produção
"O meu marido ajudo bastante
nos tarefas domésticas. Ele
dedico duas horas do dia poro
passar roupa e limpar o caso".

IVONE DOS SANTOS,
36 anos, auxiliar de produção
"Às vezes o meu marido cuida
do neném e lava o louça. Nos
finais de semana, ele ajuda
nos demais tarefas".

JULIANO ROBERTO CAVALHEIRO,
26 anos, Policial Militar

"Eu moro com quatro homens
e o gente procura dividir as

.

tarefas. Eu lavo a minha roupa
e limpo o banheiro".

LOIVA SEBASTIANE,
34 anos, líder de produção
"Até que são divididos. O meu

filho lavo a louça e arruma o

quarto. O meu marido passa
a roupa, limpa a casa e ajuda
cuidar do bebê".

JANE BRAND,
27 anos, autônoma

"Lá em coso não tem dMsão por
.

que o meu marido não tem tempo
paro as tarefas de casa. Mas ele
ajuda a cuidar do nosso filho".

COISAS DO LAR

O CORREIO DO POVO ImQUARTA-FEIRA, 2 DE JULHO DE 2008

Mulheres
trabalham
dobrado
Dentre as tarefas de casa, os

homens preferem cozinhar
JARAGUÁ DO SUL

Uma pesquisa realizada

pelo Ibmec (instituição de en

sino sem fins lucrativos) de
São Paulo com 200 mil brasi
leiros em todo o país apontou
que as mulheres gastam de
três a quatro vezes mais horas
mais do que os parceiros nas

tarefas domésticas. Ao con

trário dos homens do Norte e

do Centro-Oeste do Brasil, o

estudo mostrou que na região
Sul eles são mais dispostos a

ajudar a parceira na limpeza e

organização do lar.
No Rio Grande do Sul,

Santa Catarina e Paraná, os

homens se dedicam uma hora
a mais aos serviços de casa

do que os do Sudeste e quase
duas horas se comparados aos

do Centro-Oeste. A preferên
cia dos homens do Sul é pela
cozinha. Conforme uma das
coordenadoras da pesquisa,
Regina Maldozzo, são costu
mes que persistem desde a co

lonização.
Em Jaraguá do Sul, a au

tônoma Alice Silva dedica

quatro horas do dia as tarefas
domésticas, enquanto o seu

parceiro dá atenção aos dois

filhos. "Dentre os serviços da
casa, o meu marido gosta de
cozinhar, mas quem lava a

louça sou eu", conta.
Casada há 19 anos com

Nelson Vendramin, ela con

fessa que a culpa é dela por
ter deíxado o parceiro relaxar
com o passar do tempo. "An
tes ele ajudava em tudo, mas
depois que virou empresário
acabou perdendo o hábito",
afirma.

Alice está cansada de sem
pre pedir ajuda nas tarefas:
"será difícil Nelson voltar a con
tribuir como antes, acho que
só com muita briga mesmo",
brinca. Na opinião dela, assim
como as mulheres ajudam nas

despesas de casa, os homens
deveriam contribuir nas tárefas
domésticas. ''As mulheres tam

bém precisam de um tempo só

para elas", completa.
Uma diarista pode ser uma

alternativa para as mulheres
que trabalham fora e precisam
fazer os trabalhos domésticos,
além de cuidar dos filhos. En
tretanto, não sâo todas que po
dem pagar uma.

DAIANA CONSTANTINO
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TEMPOS MODERNOS
O maior buxixo nos rodos badalados do city é o saído do armário de um

casal jovem e conhecido. A esposo, profissionalliberal competente, virou um

bofe e o marido, bem nascido e educado, virou uma libélula. Mos eles ainda
circulam no sociedade como um casal perfeito, 00 lodo dos filhos. Coisas do
modernidade. Minha Veuve Clicquot Brut please!

GENTE FINA
Quem conhece vai concordar comigo. A senhom bonirn Prodi,
continuo sendo uma dos mulheres mais espirituosos e

elegantes de Jaraguá.

LATAVELHA
Quem onda por aí com um, superes
tiloso e "superenferrujado", fusquete
"novinho", ano 67, é o meu camarada
Willian Boroswki. Ele até já se inscre
veu no quadro Loto Velho, do programo
Luciano Huck. Bem que preciso, pois o

corro tem mais mossa que uma pizza·
rio inteiro.

ALGUÉM...
Pode me dizer quem era aquela
jovem moreno de cabelos longos,
que, no domingo, ostentava short
curtinho, passeando em companhia
do seu animal de estimação, no Cal·
çadão do Marechal? Simplesmente,
lindo!

" Devemos julgar um
homem mais pelos
suas perguntas que
pelas respostas.,,

, VOLTAIRE

SEM MOLEZA
Durante o censo do IBGE, o pesqulsa
dor entrevistava o matuto Benedito
do Luz:
- Quantos filhos o senhor tem?
- Bom ... menino eu tenho seis e tem
mais quatro menino.
- Puxo! Então o suo prole é grande,
seu Benedito!
- Inté qui nem, fio. Mái tá sempre
durinho!

RAINHA
Por motivos superiores não pude
comparecer 00 jantar de apresen
tação dos candidatos à Rainha dos
Estudantes, no seçunda-teírn, no

Baependi. Soube que foi uma noite
muito animado e fiquei vibrando
com os resultados positivos no sá
bado, quando acontece o escolho
durante o tradicional Baile de Fé
rios. Valeu Copo!

A bonita Leticia Sabel
- ainda recebendo

cumprimentos pela
idade nova, dia 29

Curtir a movimentado quarta
do Smurf's lanches.

A artista plástica Vera Triches, durante festa concorrida
promovida pela Revista Nossa, no Kantan

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o grande den
tista Dr. francisco Reis, o Chico,
que sempre lê esta coluna poro
ficar por dentro dos melhores
novidades do sociedade.

STAMMTISCH
As inscrições poro o 6°
Stammtisch, que acontece no

próximo dia 26 de julho, no

Calçadão do Marechal. já fe
rom encerrados. Valeu!

DIZEM POR Aí...
Que o coração do amigo Ivan
Sacht onda solitário. Ele está
à procuro de um grande amor,
sincero e verdadeiro, que goste
de ficar em coso e curto mais
uma programação o dois. Ele
não agüento mais os baladei·
ras de plantão. Justo!

TE CONTEI!
.• O amigo Deonildo Reckziegel,
depois que foi operado do coluna

nãg,uer s�ber mais de nado, s�••:.quikficar na horizontal. A esposã;
a minha querida amiga Marlete,
é'quem está levando o pior. Como
ela não sabe dirigi.� faça �huv:o
ou foça sol, tem que ir trabalhar a ,

pé ou pegfÍr o primeiro buzã(). Sai
dessa Deonildo!!!

,. Sábado t�m Cotelaçono
/>Beira Rio, numa parceri!1' com
•

Momma. As primeiros 200 mu

lheres pagam somente 10 reais o

entrada.
.

• Na política vejo tudo, mas não
morro.

�
•• Com essa, fut!
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HORAS PARADAS

316 paralisações em um ano
Setor público registrou a maior parte e as mais longas greves
SÃO PAULO

O Brasil registrou 316 gre
ves no ano passado, segundo
estudodo Dieese. O número foi
próximo aos anos anteriores:
320 greves em 2006 e 299 em

2005. Foram quase 29 mil horas
de trabalho paradas em todo o

país. Amaioria ocorreu no setor

público - 161 greves ou 51%.
No setor privado foram registra
das 149 paralisações (47%), O
funcionalismo público também

registrou as greves mais longas.
Dos movimentos com mais de
30 dias, 91% foram nesse setor.

A maior greve no setor pri
vado foi a da metalúrgica Fris
Moldu Car, em São Bernardo do

. Campo. Os cerca de 270 funcio
nários acamparam por 13 me

ses, até a recuperação judicial
-da empresa.

Quanto às reivindicações, a
maioria das greves (66%) pedia
ampliação dos direitos ou me

lhoria dos já conquistados. O

descumprimento dos direitos
em vigor representou 32'Y? das

paralisações e a renovação ou

manutenção de direitos adqui
ridos, '19%. No geral, o reajuste
salarial foi a principal reivindi
cação (48,7% das greves), segui
do de Plano de Cargos e Salários

(PCS) ou de Carreira (26,3%) e

auxílio-alimentação (18,4%).
Na indústria, a principal

reivindicação não foi o reajuste
salarial, mas a Participação nos

Lucros ou Resultados (37,3%).
O salário ficou em segundo lu
gar, com 27,7%.

No setor de serviços, o re

ajuste salarial foi a principal
exigência (35,5%), seguido de
auxílio-alimentação (29%).

Entre os funcionários pú
blicos estaduais, o aumento de
salário foi mais importante que
em outras categorias: 71,7%.
Das 145 greves em que o Dieese
soube o resultado, 61% tiveram

algum êxito. Quem teve mais
sorte foram os empregados de
estatais, com 86% de greves
com reivindicações atendidas
total ou parcialmente. Funcionários de estatais tiveram maior número de reMndicaçães atendidas

Produçõo industrial sofre quedo em maio
RIO DE JANEIRO

A produção industrial bra
sileira caiu 0,50% em maio
ante abril, na série com ajus
te sazonal, informou ontem

o IBGE. Na comparação com

maio do ano passado, houve
alta de 2,4%. Com o resultado,
a produção industrial nacional

acumula alta de 6,2% no ano

até maio. No período acumula
do de 12 meses até maio, a alta
é de 6,7%.

O IBGE também divulgou
uma revisão no dado da indús
tria relativo a abril, na compa
ração coni' abril de 2007, de
10,1% para 10%. Não houve

revisão no dado de abril rela
tivo a mês anterior (0,2%).

A produção de bens de ca

pital (máquinas e equipamen
tos), que sinaliza o desempenho
dos investimentos no país pelo
setor industrial, caiu 4,9% em

maio ante abril, mas manteve a

trajetória de alta emmaio ante o

ano passado (5,8%).
Na comparação com abril,

foram registrados os seguintes
resultados nas demais catego
rias de uso pesquisadas: bens
intermediários (0,3%); bens de
consumo duráveis (-1,3%) e

bens de consumo semi e não
duráveis (1,3%).

O CORREIO DO POVO mQUARTA-FEIRA. 2 DE JULHO DE 2008 .

Importação
bate recorde
SÃO PAULO

O superávit comercial do
país somou US$ 2,719 bi
lhões em junho, o segundo
melhor resultado do ano, de
acordo com dados do Minis
tério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exte
rior. Apesar disso, o saldo
da balança acumulado no

primeiro semestre de 2008,
de US$ 11,370 bilhões, é
44,74% menor que no mes

mo período de 2007.
Essa redução no saldo co

mercial acontece devido ao

crescimento desproporcional
das importações ante as ex

portações brasileiras. No mês

passado, as compras do país
somaram US$ 15,875 bilhões,
crescimento de 62,6% ante

2007 e recorde histórico. En

quanto isso, as vendas externas
foram de US$ 18,594 bilhões,
alta de apenas 15% na compa
ração com o ano passado.

INDICADORES
VARIAÇÃO
-2,49%

CÂMBIO

VARIAÇÃO
0,50%

MOEDA
Dólar comercial (R$)
COMPRA VENDA
1,603 1,605
Euro (em US$)
COMPRA VENDA
1,579 1,580

VARIAÇÃO
0,23%
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SANTACATARINA---------

Pelo Estado
Um grande número de policiais militares
acompanhou, na manhã de ontem (01), a
reuniãodaComissãodeConstituiçãoeJustiça
(CO) que previa a votação do Projeto de Lei
Complementar nO 14108, cujo objetivo é fixar
em20308oefetivomáximoda Polícia Militar
do Estado deSanta Catarina.De acordo com
o projeto,oefetivo atual éde 13mil.
O deputado Romildo Titon (PMOB), presi
dente da CO e relator da matéria, rejei-tou
todas as emendas parlamentares e acatou

as do Executivo, que foram transformadas
em substitutivo global. O deputado Gelson
Merisio (OEM), autor de uma das emendas

rejeitadas, que previa a indusão da vaga de capelão para a progressão de cargo, sugeriu que o projeto
seja discutido hoje (2), a partirdas 9 horas, numa reunião conjunta das comissõesdeConstituição e Justiça,
RnançaseSegurança Pública.Aexpectativa é que amatéria seja deliberadaem Plenário ainda hojeà tarde.
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FETAESC
Hoje (2) também, na Assembléia Legislativa
de Santa Catarina, terá sessão solene especial,
às 19 horas, em comemoração ao 40° aniver
sário de fundação da Fetaesc - Federação dos
Trabalhadores na Agricultura de se. Na sole
nidade, que ocorre por proposição do depu
tado Herneus de Nadal (PMOB), a FETAESC
também vai homenagear os seus ex-presi
dentes e os/as agricultores/as que colaboram
há mais de 35 anos para a consolidação do
movimento sindical dos trabalhadores rurais
em Se. Ao todo, 21 pessoas serão agraciadas
com medalhas pelo empenho e dedicação
na consolidação do sindicalismo rural. Ainda
nessa ocasião, será lançado o livro 'FETAESC:
40 anos promovendo agricultura saudável;
de autoria do engenheiro agrõnomo e pro
fessor universitário Francisco da Cunha Silva.

u
�
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Reconhecimento,
o governador do Estado <em exercício, Fran
cisco José Rodrigues de Oliveira Filho recebeu
ontem (Ol), o Título de Cidadão Catarinense,
durante sessão solene na Assembléia legisla
tiva do Estado de Santa Catarina (Alesc). Fran
cisco é natural de Niterói (RJ), mas há 40 anos
se dedica a magistratura catarinense.

Incentivo
o Instituto Euvaldo Lodi (lEUSC), entidade
do Sistema Federação das Indústrias (FIESC),
promove hoje (2), o Workshop Gestão da
Inovação, que mostrará na prática como as

empresas podem realizar inovações tecno

lógicas por meio de incentivos fiscais. Fiat,
Natura e Whirlpool vão falar como usam os

benefícios da Lei do Bem para realizar inova

ções tecnológicas.

Tecnologia
o H 0< Um sistema lançado pelo Governo do Estado
i��>ld
,j�H� de Santa Catarina possibilita que qualquer cl-
I�.i�o! dadão acompanhe pela Internet as obras de

j��dlh infra-estrutura e transportes que estão sen

jihHlt do realizadas em todo território catarinense.

dhUH Chamado de Sistema Integrado de Controle

o 1 de Obras Públicas (SICOP), um dos destaques
I/) {11 da ferramenta é o mapa vivo, onde é possí

-:;;'!! vel verific�r ?� obras do governo estadual em

fIIIIIIIIIJJ�1 cada mumopio, as empresas executoras e os

1IIIIIIIIa�' valores envolvidos e fotos das fases de cons-

1 trução, A ferramenta foi desenvolvida pelo
.� DEINFRA/SC, em parceria com a empresa ca
.\i tarinense Softplan/Poligraph.

-

EfetivoMilitar

Febre Aftosa
o Serviço Agrícola Ganadero chileno re

conheceu o estado de Santa Catarina livre
de febre aftosa sem vacinação. A ministra
da Agricultura do Chile, Marigen Hornko
hi, explicou que essa condição resulta dos
antecedentes e análises entregues pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas
tecimento do Brasil, avaliados e verificados
em terreno pelo organismo sanitário chile
no. Hornkohl destacou que "este reconheci
mento reforça os laços comerciais entre os

países e é resultado da ampla colaboração
entre as equipes técnicos do Chile e do Bra
sil': Em maio de 2007, a Organização Mun
dial da Saúde Animal reconheceu o estado
como livre da doença..

Avaliação
A senadora Ideli Salvatti (PT) disse ontem

(01) que existe uma aprovação consistente
e estável do governo Lula, fique sem dúvi
da é um reflexo da estabilidade econômica
aliada à melhoria das condições de vida do
povo e que, por sua vez, tem importâncias
nas eleiçôes municipais': Segundo ldelli,
alguns levantamentos mostram inclusive
um crescimento da aceitação do governo
no Sul do País. "São muitas as ações do go
verno federal nas cidades catarinenses, com
benefícios concretos para a população. O
importante é traduzir para a realidade lo
cal o significado da política adotada pelo
PT em nível nacional e usar as realizações
como exemplos do que o PT é capaz de fa
zer onde governa': Segundo o CNI/lbope,
65% apostam em alta inflacionária, enquan
to a aprovação do governo é de 58% e a do
presidente, 72%.

Queimadas
o secretário de Estado da Agricultura, Anto
nio Ceron estará reunindo com a Procurado
ria da República, Ministério Público, Fatma e

Sindicato Rural para discutir as queimadas
e as regras para uso da madeira como le
nha. O objetivo da reunião, que acontece

quinta-feira (10), é encontrar alternativas,
discutir e tirar possíveis dúvidas em relação
às queimadas e uso da madeira para lenha,
tábuas para construção de casas e cercas

dentro das propriedades. "Existem leis con
fusas, além de normas federais e estaduais
que não estão em sintonia, por isso surgem
dúvidas'; comenta Ceron.

TROCA DE IDÉIAS

Experiências
na saúde são
debatid.as hoje
Profissionais de Jaraguá e

Joinville se reúnem no Cejas
JARAGUÁ DO SUL da Saúde Bucal na Estraté-

As Secretarias Regionais gia Saúde da Família", com

de Jaraguá do Sul e [oinvil- a Dra. Mara Lúcia Campos, e
le, através das Gerências de uma apresentação de experi
Saúde e Secretaria de Estado ências de sucesso nos muni
da Saúde, realizam hoje das 8 cípios de Corupá, Jaraguá do
às 17 horas, no Auditório do Sul, Joinville, Massaranduba
Centro Empresarial de Jaraguá e Schroeder.
do Sul (Cejas), o encontro ma- Segundo a gerente Aline

crorregional com o tema "Os Mainardi, o objetivo central
Atuais Desafios da Estratégia desse encontro é criar espaços
Saúde da Família". de divulgação da estratégia

A palestra que abordará o saúde da família, através de
tema do encontro será apre- apresentações de relatos de
sentada no início do evento experiências, exposições e

e, logo após, haverá debate. debates, assim como a parti
Ainda na parte da manhã, as cipação dos integrantes das
secretarias vão apresentar equipes e a troca entre ?s
um Panorama da Estratégia . municípios.
Saúde da Família no Estado e Será selecionado o melhor
nas regiões de Jaraguá e Join- trabalho para representar a

ville, com as participações microrregião na Mostra Na
do coordenador estadual da cional de Estratégia Saúde da

Estratégia Saúde da Família, Família, em Brasília, no mês
Dr. Pio dos Santos, e geren- de agosto de 2008. O prêmio é
tes das SDRs Aline Mainardi composto por passagens aére
e Douglas Machado. as de ida e volta, hospedagem

Durante a tarde, será rea-
.

e deslocamento em Brasília
lizada palestra "Os Desafios para a equipe vencedora.

Segundo Mainardi, objetivo do encontro é divulgação da saúde familiar
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Greve dos Correios no país
Sedex 10, Sedex Hora e Disque Coleta foram suspensos ontem
BRASíLIA

Funcionários da Empresa
Brasileira de Correios e Te

légrafos cruzaram os braços
ontem. Por prevenção, os

serviços de Sedex 10, Sedex
Hoje e Disque Coleta, de en

trega com hora marcada, fo
ram suspensos. Segundo a

Fentect (Federação Nacional
dos Trabalhadores em Em

presa de Correios e Telégra
fos e Similares), a paralisação
é por tempo indeterminado
e já atinge 21 estados e Dis
trito Federal. São eles: Acre,
Alagoas, Amapá, Amazonas,
Bahia, Ceará, Espírito San
to, Goiás, Maranhão, Minas
Gerais, Pará, Paraná, Paraíba,
Pernambuco, Piauí, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Norte,
Rio Grande do Sul, Sergipe,
São Paulo e Rondônia.

Já a empresa diz que em

"pregados de 15 estados e do
Distrito Federal estão parados.
São eles: Alagoas, Bahia, Cea
rá, Espírito Santo, Goiás, Ma
ranhão, Minas Gerais, Pará,
Paraíba, Pernambuco, Piauí,
Paraná, Rio de Janeiro e partes
de São Paulo e do Rio Grande
do Sul.

A comissão de negocia
ção da Fentect afirma que
os funcionários pedem o

cumprimento de um acor

do firmado em novembro
do ano passado, que prevê
o pagamento de adicional
de periculosidade, além da

Plano prevê mais áreas de cultivo

Sobe produção
agrícola 5%
CURITIBA

O secretário de" Política
Agrícola, Edilson Guima
rães, do Ministério da Agri
cultura, disse ontem, que a

expectativa dó governo é que
a produção agrícola no próxi
mo ano safra (2008/09)-cres
ça 5% em relação à colheita
deste ano. Em seu último
levantamento, a Companhia
Nacional de Abastecimento
(Conab) projetou produção
recorde de 143,3 milhões de
toneladas na safra 2007/08.

O Plano Agrícola e Pecu
ário 2008/09 será anuncia
do hoje, .em Curitiba, pelo
presidente Luiz Inácio Lula
da Silva e pelo ministro da
Agricultura, Reinhold Ste
phanes. O plano deve contar
com R$ 78 bilhões em recur

sos para a agricultura empre
sarial e familiar, incremento
de R$ 8 bilhões em relação à
safra passada.

Uma das principais me

didas do plano é a criação
de uma linha de crédito
para a recuperação de áreas
degradadas. A linha con

tará com R$ 1 bilhão em

recursos do BNDES e terá
dois encargos financeiros:
5,75% e 6",750/0 ao ano.

Segundo o secretário, es-
.

tas áreas hoje são usadas para
à pecuária de corte, mas o

investimento em tecnologia
poderá destinar estas áreas
para o cultivo de lavouras.
Guimarães estimou que en

tre 60 e 70 milhões de hecta
res poderão ser recuperados "

a partir desta linha. "

Funcionários querem cumprimento do acordo que prevê adicional de periculosidade e revisão do plano de carreira

nos lucros.
O setor mais atingido pela

greve deverá ser a distribui
ção. A federação espera ade
são de 80% dos carteiros, dos
atendentes das agências e

dos funcionários da triagem.
Os Correios informam que os

funcionários participam da
negociação tanto do plano de
carreira quanto do pagamen
to da participação nos lucros.
Além disso, a empresa afirma
que está pagando adicional
para carteiros e para quem
trabalha em agências:

Três meses de prorrogação
Em fevereiro, os funcionórios do

ECT chegaram" a um acordo com o
Ministério das Comunicações e a di
reção da empresa depois de dois dias
d�, paralisação. A comissão de greve,
que vinha negociando com o governo,

aceitou a proposta de prQuogar por
três meses o pagamento do abono
emergencial de 30% sobre os salórios.
O acerto estabeleceu que, ao final dos
três meses, o abono "passaria a ser

pago como adicional de risco.

dizem que os sindicatos não
participaram da negociação
do plano de carreiras e do
pagamento da participação

revisão do plano de carreira
e do pagamento da partici
pação dos lucros e resulta
dos. Os integrantes também

Madrasta teria ajudado a jogar Isabella
Suspeitas surgiram ao comparar formato e quantidade de sangue no chão e lençóis

Um laudo do IIistituto de
Criminalística aponta que a ma

drasta de IsabellaNardoni, Anna
Carolina Jatobá, ajudou o mari
do, Alexandre Nardoni, a jogar
a menina do 6° andar do prédio

"
onde moravam, informou ontem
o jornal O Estado de S.Paulo.

As suspeitas contra Anna

surgiram da comparação do
formato e da quantidade de

,§_ sangue no chão do aparta
s menta e sobre os lençóis dos
�. irmãos de Isabella. Chamou

Isabella morreu no dia 29 de março a atenção o fato de não haver

sangue na camiseta de Ale
xandre, apesar de a menina ter
sido carregada e ter um corte
de 5 milímetros na testa.

Havia indícios da participa-
"

"ção de Anna na esganadura a

queIsabella foi submetida, mas
" policiais e peritos reconheciam
a fragilidade dessa vinculação,
As outras provas - desde a pega
da sobre o lençol até as marcas

da tela de proteção na camiseta
- apontavam para Alexandre.

Os peritos do IC consíderam
improvável que, após escorregar

duas vezes, o pai tenha caminha
do sobre as camas sem auxilio
de outro adulto. Com a filha no

colo, Alexandre dificilmente te
ria como colocar os pés de Isa
bella pelo corte na tela de prote
ção sem a ajuda. de Anna.

O advogado do casal, Ricar
do Martins, afirmou que con

clusão do laudo da reconstitui
ção contradiz o que consta na

denúncia em"que a promotoria
diz que Anna Carolina asfixiou
Isabella e Alexandre jogou a"

menina da janela.
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Madeleine sumiu há 14 meses

Buscasjá
encerraram
LISBOA

Mais de um ano depois do
início das investigações, a Po
lícia Judiciária (PJ) portugue
sa não' encontrou culpados
para o desaparecimento da
menina britânica Madeleine'
McCann,

.

em 3 de maio de
2007, e o caso será arquivado,
informaram ontem jornais
portugueses. De acordo com

o "Correio da Manhã", o pro
cesso será arquivado até 14

de Julho, dia em que acaba o

segredo de justiça.
Ainda segundo o jornal, a .

PJ e o procurador doMinisté
rio Público responsável pelo
caso, Magalhães e Menezes,
concordam que não há pro
vas que permitam culpar os
pais de Maddie pelo desapa
recimento da filha. O "Jornal
de Notícias" informa que o

processo poderá ser reaberto
caso sejam encontradas no-.
vas provas ..

Segundo o "Jornal de
Notícias", a polícia também
não encontrou provas sobre
o outro suspeito, o britâni
co Robert Murat. A PJ não
concluiu se Madeleine- foi

raptada ou morta. Ela desa
pareceu do quarto de hotel
onde dormia com os irmãos
mais novos, na Praia da Luz,
enquanto os pais' jantavam
com amigos, num restauran
�"l próximo.

UNIÃO EUROPÉIA

INTERNACIONAL--�------

Sarkozy defende nseuropeus
Líder francês assume bloco e promete se voltar aos cidadãos
RIO DE JANEIRO

A França assumiu ontem a

presidência rotativa da União
Européia (UE) e o presidente
francês, Nicolas Sarkozy, quer
criar "um choque saudável"
para que a Europa atue em

temas concretos e "proteja"
os cidadãos ao invés de gerar
inquietação. Em entrevista a

televisão pública France 3, o

chefe de Estado expôs suas

prioridades para sua gestão à
frente da DE é reconheceu que
se vê complicado pelo "não"
írlaridês ao Tratado de Lisboa.

'� Europa está inquieta.
Pior ainda, percebo que pouco
a pouco nossos concidadãos se

perguntam se, afinal de con

tas, podem ser mais bem pro
tegidos em nível nacionalque
europeu", disse Sarkozy ao la
mentar este "retrocesso". Para

Sarkozy, da Europa espera-se
proteção aos europeus contra
os riscos da globalização, e é
ai "onde não funciona".

Sarkozy expôs os princi
pais objetivos da presidência
francesa da UE em questões
como imigração, meio am

biente e energia, agricultura,
segurança e impostos, que de
senham uma Europa concreta

que=vai defender as pessoas.
Ele reconheceu que em seis
meses não chegará ao final de
suas metas, mas deseja provo
car um "choque saudável".

Partidário da "imigração
seleta", Sarkozy apostou pela

Mugabe está no sexto mandato

imigrantes ilegais.
Sobre o problema causado

pelo "não" irlandês ao Trata
do de Lisboa, que substitui. a
Constituição européia rejeita
da por franceses e holandeses
em 2005, Sarkozy lembrou'

que viajará para Irlanda em 11

de julho para "entender" o que
aconteceu e ver o que desejam
fazer para resolver a situação.
"Não se deve precipitar, mas

ao mesmo tempo não temos
muito tempo", disse Sarkozy,
explicando que a data limite é

junho de 2009.

Mandato de Sarkozy na Uniõo Européia priorizará imigraçõo, meio-ambiente, agricultura e segurança

adoção do pacto europeu de

imigração promovido pela
França, se amparou na apro-

vação na nova diretiva de re

torno do Parlamento Europeu
para defender a expulsão de

Mugabe recusa governo de coalizão
Porta-voz do presidente diz que o Zimbábue tem seu modo de resolver a crise

SJlARM EL·SHEIKH'

O porta-voz do presidente
do Zimbábue, Robert Muga
be, rejeitou ontem a proposta
de um governo de unidade
nacional como o que solu
cionou a crise política no

Quênia. A idéia foi oferecida'
pela África do Sul, um dos

principais aliados do gover
no de Mugabe e conta com o

,§_ apoio total dos demais líde
� res africanos que participam
� da cúpula' União Africana no

balneário egípcio de Sharm

el-Sheik. A crise zimbabua
na é o assunto principal do
evento.

O governo sul-africano

propôs a Mugabe e ao líder da
oposição, Morgan Tsvangirai,
mediar as negociações para
que ambos negociem a forma
ção de um governo de coalizão
e iniciem um processo de tran-'
sição política, porém o regime
de Mugabe rechaçou a propos
ta. "O Quênia é o Quênia. O:
Zimbábue é o Zimbábue. Nós
temos nossa própria história

de desenvolver um diálogo e

resolver nossos problemas po
líticos no modo zimbabuano",
disse George Charamba.

Charamba criticou os paí-
ses ocidentais que conclama
.ramMugabe a renunciar. "Eles
não podem falar nada sobre a

política zimbabuanà, nada de
nada", disse o porta-voz..

Tsvangirai deixou ontem a

embaixada da Holanda na ca

pital do país, Harare, onde es

tava refugiado desde a semana

passada.
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Apostando no tradição do camisa, Flamengo monto time B poro disputar o título do Segundo Divisão

ESPECIAL SEGUNDONA

Time B do Flamengo
confiante na tmdiçõo
Clube do Garibaldi aposta em novos talentos
JARAGUÁ DO SUL,

O Esporte Clube Flamengo
é um dos times mais tradicio
nais de Jaraguá do Sul, por isso
aposta na força da camisa para
vencer o Campeonato Não-Pro
fissional da za Divisão - Taça
SDR. O Clube foi fundado em

199Z, ironicamente, pelovasca-
, íno Francisco Scheuer. O funda

dor não teve opção quando os

donos do terreno determinaram

que o clube teria o mesmo nome

doseu arquí-ríval, Dois anos de

pois de sua criação o rubro-negro
fazia a primeira final de sua his
tória na Segundona, justamente
contra o time do mesmo bairro,
o Grêmio Garibaldi.

A história do Flamengo é re

pleta de decisões, títulos e vitó
rias. O que comprova o título de
um dos times mais tradicionais
da região. O presidente Claude
mir Ruedieger, o Foguinho, men
ciona a extinta Taça dos Municí-

pios em Z003 e o bicampeonato
da Prímeírona conquistados em

Z003 e Z004 como as conquistas
mais importantes do Flamengo.

'

Segundo ele, as vitórias mais ex

pressivas aconteceram depois de
ZOOZ, quando o clube começou
focar suas ações nas categorias
de base.

Os investimentos dos quais
Foguinho se refere refletiram
também no sucessoda equipe.
Atualmente o rubro-negro pos
sui 4Z apoiadores diretos e cerca
de 80 atletas. O número expres- ,

siva de jogadores foi o motivo

que levou a diretoria à formar
um time B. "Muitos atletas pro
curam a nossa diretoria solici
tando uma oportunidade. Va
mos utilizar o torneio para dar

experiência a esses jogadores e

revelar novos talentos", justifi
cou. A quantidade de jogadores
também impediu Foguinho de
revelar os onze títulares. "To-

dos os nossos atletas são con

siderados titulares, felizmente
não temos somente onze. Se
eu falar em nomes posso estar

esquecendo de alguém", disse,
informando que o Silvio Antô
nio Alves, o Silvinho estará no

comando do time B na Segun
dona Z008.

GENIELLI RODRIGUES

TíTULOS
• Vice-Campeonatos da Segundona
1994, 1995 e 19,96

• Vice-Campeonato nos Aspirantes da
Primeirona 2002

• Campeão da Copa dns Municípios
em 2003,

• Bicampeão da Primeirona 2003 e

2004
• 3° lugar na 1° Copa Norte ern2004

lOCAL DOS JOGOS
• Campo do Esporte Clube Flamengo,
no Garibaldi.

informações pelo fone: (48) 3045-3049 '
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Vista seus tolaboradores tom uniformes

produzidos com tecidos da
mais alto qualidade.

,Seletiva do, JASC
A equipe jaraguaense de tiro olímpico continua fazendo seletivas
para formar o grupo que disputará os Jogos Abertos de Santa Ca
tarlnn (na modalidade- de armas longas), no finai de novembro,
em Timbó. Cinco representarão Jaraguá do Sul e os outros defen
derão as outras cidades da região. O próximo encontro será dia 10
de julho, às 19h30, no Vieirense.

, __ .c;-;',

��<GqARAM,�.IM :'
A equipe dos Jagunços fQI a campeã do Compeonato Municipal de
Futebol Suí�? Sênio���'Taç�,Norberto W�H". Elesvenceram Q Valcanllio
por 5xl e, na briga pelo terceíre lugar, melhor para o Real Plaver, que
venceu o Crltzeiro?Audicont por 5x3. As partidas forum realízedns no

Reç(�lItiviJ �1ein, no Bairro Jllcu-Açu.

EM .SCHROEPER
No Municipafde Fútsal Master, quem levou o título f,oi ri time do Se
gundas Fe[d,�, que v��ceu II Papelarill Migills por 5x4. O terceiro lugar,
ficou com o União, depois da vitória por 3x2 na Desportiva. A equipe
camp!n t�ve\;aiVdll(Almir K?neH como artilheiro, COm 16 gpls. E do

,Yice/.o·gol�lro Aiceo Bisoni fgJ o rnenlls vazado, sofre.ndo.15 gols.'

)'"
e '5 p o.r t e @ o c o r ,r e i o d o p o v o . c om. b r

, - ..
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Badminton é a nova mania
Esporte é um dos melhores para o condicionamento físico
JARAGUÁ DO SUL

Depois do futebol ameri
cano e do hóquei sobre a gra
ma, mais um esporte curioso

chegaem Jaraguá do Sul. No
Brasil, o badminton não é tão
conhecido. Mas no mundo,
especialmente na Ásia, é um

dos mais praticados. Para se

ter uma idéia, o Campeonato
Chinês começa com 50 mil

participantes. E quem inicia a

modalidade em Jaraguá do Sul
é engenheiro Bo Witarsa, ex

treinador da Seleção Brasilei
ra de 1991 a 1994, que agora
trabalha na Weg.

Ele coordena dois pólos
para a prática do esporte - um

na Escola Atayde Machado,
no Bairro Czerniewicz, e outro
no Sesi. "É uma decisão que
tomamos na Confederação
Brasileira. Onde vamos, tenta
mos implantar a modalidade.
Em alguns lugares deu certo,
em outros não", disse Witarsa.

Hoje, cerca de 20 crianças pra
ticam badminton, e a maioria

sequer tinha ouvido falar do
esporte. "Não sabía da exis
tência. Mas é muito legal de
jogar", disse Deivid Henrique
Campos da Rosa, dez anos.

"Me sinto realizado traba
lhando com crianças, é uma sa

tisfação pessoal", resumiu Bo.
Uma das freqüentadoras das
aulas é Ana Júlia Peters da Sil
va; de 11 anos. "Eu estava sain
do da Olimpíada de Matemáti
ca na escola (Atayde Machado)
e ouvi um barulho no ginásio.

Cerca de 20 crianças participam dos treinos que acontecem na Escola Atayde Machado e no Ginásio do Sesi

na Indonésia, mas mora há 35

anos no Brasil. Ele começou a

praticar o esporte na Alema
nha, onde estudava. "Eu era

jogador de futebol, mas ficava
irritado com os atrasos e a fal-

. ta de pontualidade nos treinos
.e jogos. Foi então que resolvi
mudar de esporte", lembrou.

Para os interessados em

praticar o badminton, basta
entrar em contato coin Bo,
no telefone 3275-2134. Os
treinos acontecem no Atayde
Machado (nas terças e sába
dos) e no Sesi (nas quintas e

domingos},

Entrei e fui convidada a jogar.
Gostei muito", disse amenina.

Além das crianças outros
adultos praticam a modali
dade. E neste fim-de-semana,

13 pessoas partícíparão, pela
primeira vez, do Campeona
to Estadual, que acontece em

Blumenau. Tudo sob a coor

denação de Bo, que nasceu

,

Modalidade é muito popular na Asia
As regras são parecidas com as do tênis, mas ao invés da bola, usa-se uma peteca

O badminton é parecido
com o tênis, mas as raquetes
sâo menores e é jogado com

uma peteca. Praticado há mais
de'2,mil anos, tem origem na

Índia, mas ganhou este nome

porque a primeira competi
ção aconteceu na cidade de
Badminton, na Inglaterra. Ele
pode ser jogado no individual
ou em duplas (inclusive mis

tas). A partida é em melhor de
três. sets e cada um vai até 21

pontos. A quadra mede 13m4

por Bml, Para se ter idéia do

tamanho, em uma quadra po- mostrou que, no badminton, a
liesportiva normal cabem qua- intensidade do jogo é de 40%,.
tro de badminton. contra 8% do tênis e 12% do

Além disso, está cientifica- futebol americano.
mente comprovado que é um Os países com mais tradição .

melhores esportes quando se no esporte estão naÁsia. China,
fala de condicíonamento físico. --. Indonésia e Coréia do Sul es

Segundo o Doutor em Educa- tão entre as principais potên
ção Física, Lowell Douglas, cias. Na Europa, a Dinamarca
em estudo 'apresentado, O ba- e a Inglaterra são as principais
dmínton exige muitos funda- forças. Nas Américas, Estados
mentos de habilidade motora Unidos e Canadá, seguidos
e reações rapidíssimas. Um por Peru, México e Brasil. E
estudo na Universidade de

.

em Santa Catarina, '0 pólo de

Baylor: nos Estados Unidos, excelência fica em Blumenau.

Juvenilluta

porvaga
JARAGUÁ DO SUL

O time Juventus/FME ju
venil entra em campo hoje
pela 11 a rodada do Campeo
nato Catarinense de Divisão

Principal das categorias de
base. A equipe vai para o tudo
01,1 nada contra o Figueirense,
às 13h30, no João Marcatto.
Os comandados de Biro-Biro
terão que vencer os dois pró
ximos confrontos para conse

guir uma vaga no hexagonal
final e torcer para um tropeço
do Marcílio Dias diante do
Avaí ou do Cidade Azul.

O time de Jaraguá está com
oito pontos, cinco a menos

que oMarinheiro, que tem 13.
Se vencer os dois confrontos,
contra Figueirense e Guarani,
o Juventus pode conseguir a

última vaga. Para isso o time
de Itajaí tem que perder um
dos confrontos e empatar o

outro. "Vamos trabalhar para
fazer a nossa parte, agora o

que importa é como está o

psicológico dos jogadores.
Estamos bastante otimistas,
já que ainda temos chances",

.

revelou Biro.
O treinador relembra que

no ano passado nesta mesma

etapa da competição o time já
estava classificado com 21 pon-

/ tos. Segundo ele, o desempe
nho do grupo caiu no decorrer
do campeonato e o nervosismo
dos garotos foi. o principal vi
lão do juvenil. "Não consegui
mos manter o ritmo e caímos
de rendimento". Já os juniores
não têm mais chances e apenas
cumprem .tabela. No sábado
os times vão a Palhoça para a

última partída da primeira fase
contra o Guarani.

Time enfrento o Figueirense
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Fluminense acredita
na vitória por 3xO
LDU deve entrar com a mesma formação
DA REDAÇÃO

Se depender da confiança
do time é desta vez que o Flu
minense consegue conquistar
a Taça Libertadores da Amé
rica. Apesar de ter perdido o

confronto de ida no Equador,
por 4x2, e ter que marcar 3xO

hoje às 21h30 no Maracanã, o
verbo 'acreditar' é o mais con

jugado nas Laranjeiras. O time.
comando por Renato Gaúcho
tem certeza de' que vencerá a

LDU por três ou mais gols de
diferença e conquistará o títu
lo inédito.

O atacante Washington
está mesmo confiante e até fez
trocadilhos para demonstrar
o otimismo do time. "O prin
cipal jogador deles não veio,
que é a altitude. E o melhor
nosso vai estar em campo, q_ue
é a atitude. A nossa estratégia
de jogo é uma só: não deixar
os caras respirarem durante
noventa ou cento e vinte mi

nutos", brincou.
Recuperado das dores na

panturrilha direita, Washing
ton diz que sonha em fazer

pelo menos um gol na deci
são, mas que a felicidade será
a mesma se o Fluminense for

_ campeão sem um gol seu.

Sem mistério
entre técnicos

Ao contrário do que é cos

tume nas grandes decisões en
volvendo clubes brasileiros, a
decisão da Libertadores entre

Fluminense e LDU, pratica-
mente não tem mistério entre

.

os treinadores. Se do lado tri
color a única dúvida está entre
a escalação de Dodô ou não, .

entre os equatorianos o único

porém entre os titulares deve
se à contratura muscular do

goleiro, Cevallos, na perna
direita. "Será o mesmo time

que atuou em Quito. A única
dúvida é o Cevallos. Vamos
ver como ele responde du
rante o dia", disse o técnico

Edgardo Bauza.

Washington, recuperado de uma lesão, sonha em fazer pelo menos um gol .
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Mano disse que volta de

Felip� ainda não tem data_
nu (SP)

Num campo do calmo Spa
Resort, em Itu, no interior de
São Paulo, o goleiro Felipe trei
nava como hámuito não se via.
Se esforçava, pulava, gritava e,

principalmente, sorria. No outro
campo do local, o técnicoMano
Menezes apenas observava os

jogadores de linha aprimora
rem a parte física. Apesar da
distância, a harmonia entre os

dois parece reinar. Hoje, goleiro
e treinador vão ter uma conver
sa particular, quando deve ficar
definido o retorno de Felipe ao

time titular do Corinthians para
o jogo de sábado, diante do São
Caetano.

Nessa conversa, Mano Me
nezes pretende tirar a suaúltima
dúvida em relação à dedicação

e vontade de Felipe dar a volta

por cima no Corinthians. E esse

quesito final de avaliação é, no
mínimo, intrigante. "Preciso ver
se sua humildade é a mesma de

quando não estava jogando",
explicou o treinador. "Mas uma
coisa é realidade: agora só estou
falando em comprometimento".
Vale lembrar de um detalhe:
na semana passada, Mano im

plorou para não falar de Felipe
durante as entrevistas coletivas
no Corinthians. Não escondia o

nervosismo com o afastamen
to do goleiro. Agora, os ares de
ltu parecem tê-lo deixado em

paz sobre o assunto. Tanto que,
nesta terça-feira o treinador,
brincou bastante, retomou as

piadas e respondeu tudo o que
foi perguntado sobre Felipe.

Felipe terá uma conversa hoje com o técnico Mano Menezes

Daniel Alves se apresenta ao

Barcelona e agradece ex-clube
BARCELONA

Daniel Alves será apresenta
do hoje como jogador do Barce
lona. Ele se despediu do Sevilla
de manhã desta terça-feira e fez
exames médicos em seu novo

clube à tarde. O contrato com os

catalães vai até 2012. "[ogar no
::;
Barcelona é um prêmio maravil

§. hoso ao trabalho que fiz até agora
� naminha carreira. E também um
....,

grande desafio", afirmou o joga
dor, revelado no Bahia.

Sua contratação foi pedida
pelo novo técnico do Barça,
Josep Guardiola, que está fa
zendo uma reformulação pro
funda no elenco. Antes de
Daniel Alves haviam chegado
os zagueiros Piqué e Cáceres e

o meia Keita.
E saído Edmílson, Zam

brotta, Ezquerro, Thuram,
Giovanni dos Santos e Deco.
Sem falar que Ronaldinho
Gaúcho e Eto'o não estão nos

planos do treinador e também

devem ser negociados.
Em sua última entrevista

como jogador do Sevilla, Daniel
Alves se emocionou a ponto de
não conseguir segurar o choro.
"Tudo o que tenho eu devo
ao Se.villa. Cheguei como um

garoto e agora saio como um

homem." A transação é esti
mada pela imprensa espanhola
em 29,5 milhões de euros (cer
ca de R$ 74 milhões), a maior
da história do futebol mundial
para um jogador de defesa.

Contratado no início de
2003, Daniel disputou 247

partidas e mareou 21 gols pelo
clube. Foi bicampeão da- Copa
da Uefa (2006 e 2007), campeão
da Supercopa daEuropa (2006),
da Copa do Rei (2007) e da Su

percopa da Espanha (2007).
Ganhou ainda o Mundial Sub-
20 com o Brasil, em 2003, e a

Copa América com a seleção
principal.

-
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TREINAMENTO

CONTRA-CAPA�--------

Gestõo de pessoas e motivaçõo
Alfredo Rocha volta a Jaraguá do Sul

para comandar duas palestras
Depois de lotar o auditório do Cejas

no último dia lO. de junho, Alfredo Ro
cha volta a Jaraguá do Sul. No próximo
dia 15 às 19h3ü no Cejas, líderes empre
sariais e comerciais terão a oportunida
de de conferir a palestra Liderança em

Gestão de Pessoas. Os ingressos estão
quase esgotados.

No mundo competitivo de cobrança
de resultados, Rocha mostra um panora
ma sobre a importância da correta gestão
de pessoas como uma maneira eficiente
de atingir metas é melhorar a produtivi
dade. Fatores de motivação como salário
e valorização de valores humanos tam

bém serão abordados.
Já no dia 16 de julho às 19h3ü no Gran

de Teatro da Scar, Rocha apresenta a pales
tra de maior sucesso do Brasil, Motivando
'Todos, prestigiada por mais de um milhão
de espectadores, indicado para todas as

pessoas. Os temas abordados são Mudan-
.

ças - a importância das pessoas estarem

abertas para as mudanças tão necessárias
nos dias de hoje. Comprometimento - os

colaboradores precisam se comprometer
com a empresa e se sentirem valorizados.

Motivação Pessoal- o combustível para al
cançar metas e melhorar os resultados nas
organizações.

Alfredo Rocha é considerado por
empresários e executivos como um dos
melhores conferencistas da atualidade
em motivação empresarial, dono de um

estilo prático e um conteúdo rico em in

formações é o palestrante mais bem sin
tonizado com a nova realidade brasilei
ra, assistido por mais de dois milhões de

pessoas em todo o Brasil.
A realização do evento é da Execu

tiva Treinamento Empresarial, empresa
associada à Acijs e representante oficial
do palestrante Alfredo Rocha. Outras in
formações sobre o ciclo de palestras no

fone 30.55-750.0. - executiva.sbs@terra.
com.br e na secretaria da Scar.

o
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�
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Alfredo Rocha e o promotor de eventos e treinamentos, Valdicir Schwalbe no Cejas

SERViÇO
O QUÊ: Palestra sobre Liderança em

Gestão de Pessoas com Alfredo Rocha
ONDE: Scar
QUANDO: Dia 15 às 19h30
QUANTO: R$ 65

O QUÊ: Palestra Motivando Todos
ONDE: Scar
QUANDO: Dia 16 às 19h30
QUANTO: R$ 50

.
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Jaraguá do Sul
4732746000

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.

Co.phnoJ I Caçador I Curitibanos I Rio do Sul I Lages I São Joaquim I4935552255 4935611111 4932412411 4735210200 493:2219100 4932330899
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