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Calamidade
no. cemitério
Moradores do Chico de Paulo reclamam
da situaç{jo dó cemitério do bairro. A
maior preocupação é que ocorra um
desmoronamento de terra, o que pode
destruir os túmulos.
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Fabricantes de comida para cães
e gatos estimam que o "público
alvo" no Brasil chegue a aproxi
madamente 31 milhões de ani
mais. 'Segundo a Acats (Associação
Catarinense de Supermercados),
foi constatado um crescimento no
consumo de produtos destinados
aos bich()s, tanto que o faturamen
to dos produtores de rações passou
de US$ 2,33 bilhões para US$ 3,06
bilhões nos últimos dois anos. O
faturamento de todos. os produtos
dó chamado segmento pet pode
chegar a R$ 5 bilhões este ano.

Fonte: Acats
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Basquete mirim
na briga pelo bi
Equipe terá na camisa a logo da campa
nha do OCP pela duplicação da BR-280.
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Malwee volta a

jogar na Arena
Equipe do craque Falcão enfrenta hoje
às 20h15 o Teresópolis pela Liga Futsal.
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Festa do Strudel acontece neste
domingo no Garibaldi. Mais de duas
mil unidades foram preparados.

Moacir Bertoldi ganha .mais·.

, '

tempo para preparar defesa
Réu no processo sobre o mensalinho, Moacir Bertoldi é acu- nutos antes do horário previsto para começar, mesmo com asado de ter cobrado, durante cerca de dois anos, contribuição presença de todas astestemunhas. A decisão foi tomada pelomensal dos funcionários em cargos de confiança da Prefeitura. juiz Fernando Rigoni. Se condenado, o prefeito pode ter osA audiência marcada para tarde de .ontem foi cancelada mi- direitos políticos cassados.
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DIVISÃO
ESPECIAL

Chapa pura mesmo
'tlssa do PTC
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Eleições e prioridades de Jaraguó do Sul

DO LEITOR

Por que a festa do Strudel?
Após 117 anos, a cultura dos imigrantes suábios húnga

ros e magyar, na região do Garibaldi, em [aragua do Sul, 'ga
nhará visibilidade, a partir da FestaCatarinense do Strudel.

Há muito tempo cogitava-se uma festa que trouxesse na
sua concepção, os indicadores da cultura da antiga Provín
cia húngara, que foi incorporada ao Império Húngaro em

1867, fruto do compromisso entre as nobrezas austríaca e

húngara. Até osanos 40 do século XX, por diversas oca

siões, autoridades desta nação mantinham contatos com

os imigrantes em solo jaraguaense. No entanto, com o

advento da Segunda Guerra Mundial, as relações diplo
máticas entre o Brasil e a Hungria sofreram retaliações,
provocando rupturas.

Todavia, nos anos 90, as relações foram reativadas entre
as duas nações. Em 2001, a população remanescente dos su
ábios húngaros, já organizada em associação representativa
e um grupo de danças (Dunántúl), por meio de um grupo de
jovens foi a Hungria; repetindo o feito em 2007, ampliando
a consciência desses jovens pela a história e a identidade

magyar. Em várias ocasiões, o Grupo de Danças Dunántúl
realizou apresentações naPraçaAngelo Piazera, nos eventos
culturais importantes, como o Jaraguá emDança, Festival de
Danças (Ioínvílle] entre outros. Noites gastronômicas de so

pas e cafés coloniais regados à strudel, também contríbuíu

para a efetivação das tradições húngaras. Por esses feitos, .

muito se perguntava, por que não realizar uma festa, a qual
representasse a cultura deste povo?

E foi a partir deste questionamento que a idéia ganhou
vigor e estímulo para a criação da Festa Catarinense do Stru
del. A intenção é, também, de reviver a tradição do "kyritag",
uma festa regada pela culinária húngara, que no passado era
realizada para celebrar as raízes culturais e a unidade do

povo suábio húngaro e magyar, no Jaraguá Alto.
No próximo 6 de julho, a Festa Catarinense do Strudel

acontecerá, para reunir a população remanescente deste

grupo étnico e os simpatizantes, para fortalecer a fé, difun
dir a culinária do strudel, congratular as famílias e esti
mular às artes folclóricas. Com este conjunto de propósito
a cidade de Jaraguá do Sul, sobressai-se como uma cidade

que valoriza o legado cultural do seu povo, tendo o Governo

Municipal, por meia da Fundação Cultural, parceiros com
prometidos com os valores da nossa gente.

ADEMIR PFIFFER, HiSTORIA.DOR

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

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

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

GUIDO BRETZKE,
PRESlDEN1E DA
ACUS - ASSOCIAÇÃO
EMPRESARIAl.. DE
JARAGUA 00 SUI..

amplamente divulgadas junto à opinião
pública, a ACI]S planeja uma maneira de

. oportunizar condições para que os can

didatos se apresentem. Ao mesmo tem

po em que poderão expor suas idéias, o
encontro dará oportunidade de conhecer
as sugestões que a classe empresarial en
tende que poderão oferecer subsídios aos

planos de governo.
Muitas das sugestões estão alinhadas

ao planejamento definido pelo PROJA
RAGUÁ, reunindo o pensamento de 75
entidades e visam dar condições para que

.

a cidade se desenvolva de maneira harmo
niosa nos próximos anos. São propostas
que constituem diretrizes de longo prazo,
tendo como base o Planejamento Estraté

gico [araguá 2030, definidas pelas câmaras
temáticas e que levam em conta aspectos

como a economia do município, meio am

biente, patrimônio histórico, mobilidade
urbana, esportee lazer, saúde, cultura, en
tre outras demandas.

Nada disso será importante, contudo, se
a sociedade não acompanhar a apresenta
ção das propostas e participar do processo
eleitoral, pois estamos falando do presen
te e do futuro da nossa comunidade, com
impacto direto na nossa qualidade de vida.
Esta é uma questão de responsabilidade
para com a cidade, pois o voto é uma de

legação de responsabilidades que pode ter
um customuito alto nos próximos anos.

Precisamos cada vezmais cobrar trans

parência e objetividade nos projetos, e o

uso adequado dos recursos gerados pelos
contribuintes é o que se espera dos gover
nantes em todos os níveis.

Com a definição dos nomes dos candi
datos que vão participar do processo elei
toral de outubro, quando são escolhidos'

prefeitos e vereadores, a sociedade passa a

conhecer de fato quais são os pretendentes
aos cargos no Poder Executivo e na Câmara

Municipal. A exemplo das eleições ante

riores, a comunidade empresarial também
vai acompanhar com interesse e atenção a

apresentação das propostas que os candida
tos desejam colocar em prática se eleitos.

Para que. essas propostas possam ser
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FALA Aí!

" Às vezes, vejo
o noticiário

exagerando. "
GUIDO MANTEGA, MINISTRO
DA FAZENDA, negando uma

disparado do inflação e falto de
estoque de alimentos no país.

" Quem torcer
contra vai quebrar

a care. "
PRESIDENTE LULA (PT-SP),

iron'izando os que, segundo ele, torcem
poro que o inflação aumente.

"Agora a traição
tem ''dia e hora."

. EFRAIM MORAES (DEM-PB),
criticando proposta do colega Flávio
Dino (PCdoB·MA) que derrubo a

fidelidade partidária.

Piso nacional
O Senado Federal aprovou projeto de lei do senador Cristovam Buarque
(PDT-DF)que estabelece o piso de R$ 950 poro professores do educação bá
sico, do rede público de ensino. Agora, vai à sanção do presidente lula. O
piso de R$ 950 é uma antigo reivindicação do categoria. O valor deverá ser

pago poro professores com cargo horário de 40 horas semanais. Pelo
. proposto, o piso salarial nacional seró implantado em todo !l país, de
formo gradual, até 2010. De acordo com o Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Educação, existem mais de 5 mil pisos salariais dife
rentes poro a categoria, variando entre R$ 315 e R$ 1.400. Está previsto
no projeto o complementação do União poro os entes federados que não
atingirem o valor de piso nacional. O projeto já tinha sido aprovado no

Câmara dos Deputados em maio.

ÁLCOOL
Poro o deputado Ismael dos

Santos (OEM), só o lei federal
11.705/08, que proíbe o vendo de
bebidos alcoólicos em rodovias
federais e qualquer nível de teor
alcoólico no sangue não bosta. Ele
quer, também, que restaurantes,
bares e estabelecimentos simila
res sejam obrigados a colocar, nos
seus menus, cardápios e cortas de
bebidos, um alerto sobre o risco
de multo de R$ 955,00 e outros

punições poro quem dirigir após
consumir bebido alcoólico.

PROIBIDO
A partir de amanhã, 5, o participação
de candidatos o prefeitos e vice em

inaugurações de obras públicas esta
rá proibida pela lei eleitoral. Também
amanhã, às 19 horas, termino o prazo
legal para que os partidos apresentem
nos cartórios eleitorais, o pedido de
registro de seus candidatos aos cargos
de prefeito, vice-prefeito e vereador.
Jó os candidatos escolhidos em conven

ção, mas que não tiverem uequerimen
to protocolado por seus partidos ou coli
gações, têm prazo até o segundo-feira.

.

PURíSSIMA
Não se pode negar que a chapa majoritária do Partido Trabalhista Cristõo, o PTC,
inova nesta eleição; Erondina Per.eira, o candidata o vice de Luis Carlos Andrade,
é sogra dele. E o único candidato o vereador do partido, Natanael José Piske, é
cunhado de Andrade. Chapa maiS puro que essa é impossível. Aliás, segundo
Andrade, a decisão do partido em concorrer sezinhe foi paro evitar um cabibe de
empregos políticos na prefeitura caso venço a eleição.

Banca
Cruzait'O
dQ Sul

Atendemos: Funcionários Públicos

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

Forças Armadas' e ECl' (Correios).

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

Rua Walter Marquardt, 1133 - Sala 06
em frente a Prefeítura Municipal ou

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

O CORREIO DO POVO lOSEXTA-FEIRA, 4 DE JULHO DE 2008
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MENSALINHO Denúncia feita
.

pelo jornal

POLÍlICA----------

Juiz suspende audiência
Testemunhas comparecem ao Fórum, mas não depuseram
JARAGUÁ DO SUL

O juiz substituto da tercei
ra vara cível, Fernando Orestes

Rigoni, suspendeu a audiência
de ontem para a tomada de de

poimentos das testemunhas no

processo em que o prefeito Moa
cirBertoldi (FMDB) é acusado de
cobrar contribuição mensal dos
funcionários que ocupam car

gos de confiança na Prefeitura.
O mensalinho do PL, como ficou
conhecido, motivou ação civil
pública ajuizada pelo Ministério
Público no ano passado contra o

prefeito por improbidade admi
nistrativa, e também contra Car
los Alberto Dias e LeônidasNora,
hoje dois ex-funcionários que
ocuparam cargos com ligação di
reta ao gabinete do prefeito.

À exceção de Nora, também
presidente do PR, antigo PL, os
demais compareceram ao Fó

rum, chegando pouco antes das
14 horas, quando teria início a

audiência. Bertoldi e Dias es

tavam acompanhados de seus

advogados, Osmar Graciola e

Jurandyr Bertoldi, ex-procura
dor do município e irmão do
prefeito. Os quatro foram chama
dos à sala: do juiz, onde permane
ceram por cerca de 30 minutos,

na presença do promotorAristeu
Xenofontes Lenzi. Depois, foram
chamadas as testemunhas e co

municadas da suspensão da au

diência e seus motivos.
Fernando Rigoni afirmou ter

tomado a decisão porque "pulou
seumafase do procedimento, que
poderia acarretar na nulidade do

processo" que, entende, "tem a

necessidade de ser julgado com a

maior rapidez possível". Segun
do o juiz, os réus deveriam ter

apresentado defesa prévia, o que
não ocorreu. "Eles se manifesta
ram uma vez só no processo, ao
invés de duas. Então determinei

agora que apresentem a segunda
defesa", esclareceu Rigoni.

Não foi o que entendeu o juiz
titular da ação, Edenildo da Silva,
em novembro do ano passado,
quando rejeitou o argumento de
que deveria ter havido notifica
ção para apresentação de defesa

preliminar e também a alegação
de irregularidades do procedi
mento levantadas por Bertoldi.

Naquela ocasião, Edenildo, agora
em férias, mareou a audiência
de instrução e julgamento para a

data de ontem. O juiz titular tam
bém proibiu a cobrança do men
salinha através de limínar.. esta

<.'

Prefeito chegou ao Fórum sozinho, pouco antes das duas horas da tarde

mantida por Fernando Rigoni.
Agora, o prefeito, Dias e Nora

terão 15 dias corridos para levar
a documentação, contados a par
tir de hoje. Após este período,
o processo será encaminhado

novamente para apreciação do
Ministério Público e, uma vez

devolvido, caberá ao juiz marcar
a nova data da audiência.

CAROUNATOMASEW

A existência do mensalinho
foi denunciada pelo O Correio
em 5 de janeiro de 2007, viran
do manchete daquela edição.
O jornal mostrou que as con

tribuições variavam de acor

do com os cargos ocupados e

os-salários dos comissionados
do primeiro ao quarto escalão,
onde se inclui secretários, dire
tores, coordenadores e sub-co
ordenadores, além das funções
gratificadas.

A reportagem também re

velou que a cobrança era feita
diretamente, com recibo com

prado em papelaria. Depois
optou-se pela emissão de bo
letos bancários, em nome dos
comissionados e gratificados,
independente de serem ou

não filiados a um dos qua
tro partidos da aliança - PL,
PTB, PDT e PPS.

O texto afirmou, ainda,
que os pagamentos deveriam
ser feitos até o dia 5 de cada
mês. E que as mensalidades
seriam destinadas para a con

ta do PL, na agência da Caixa
Econômica, somando pelo
menos 500 contribuições.
Ainda de acordo com a ma

téria, a maioria dos funcioná
rios pagava religiosamente as

mensalidades, por medo de

perderem o cargo ou por se

sentirem obrigados em virtu
de das nomeações.

Testemunhas confirmam cobrança do mensalinho
Contribuição mensal seria paga por todos os ocupantes de cargos de confiança, mesmo os não filiados

O Correio conversou com

duas testemunhas no processo,
que iriam depor ontem e confir
maram a existência do chamado
"mensalinho". Uma delas, que
preferiu não ser identificada,
disse que começou a pagar a

contribuição assim que assu

miu cargo de confiança na Pre

feitura, no começo do governo
de Moacir Bertoldi, e assim o fez,
durante dois anos.

"Eles diziam que era uma

contribuição espontânea, porém
com tomameaçadorparaque não

eu não deixasse de pagar. Estes
comentários nunca vinham das

pessoas que faziam as cobranças,
mas de outros funcionários que
também pagavam", relata o ex

servidor, que diz nunca ter sido
filiado ao PL e que, assim como

ele, todos os ocupantes de cargos
de confiança, pertencentes. ou
não ao partido, eram obrigados a

pagar valores mensais.

Segundo ele, o dinheiro era

recolhido em cada setor e a

quantia anotada em um livro,
com a data e o nome do servi-

dor, que rubricava a anotação.
Depois, o livro passou a perma
necer fixo, na antiga Divisão de
Conselhos, que tinha Amaril
do Sarti como coordenador e

que, segundo o ex-funcionário,
era quem recebia o dinheiro.
Mais tarde, continua a testemu

nha, as cobranças passaram a

ser feitas através de boleto ban
cário, inclusive com data de
vencimento. "Destes, paguei só

.

um e depois não paguei mais",
comenta, informando que o va

lor mensal era em tomo de R$

25. O ex-comissionado diz que
não sabe qual o destino do di
nheiro.

Ex-coordenador da Divisão
de Conselhos, Carlos Fernan
do Minel confirma todas as

denúncias sobre o mensalinho

que, garante, começou a ser co

brado por "ordem direta do pre
feito". E vai além. "Era obrigado
a pagar, se não o nome ia para a.

mesa do prefeito", revela, afir
mando que o ex-assessor do

prefeito, Amarildo Sarti, era o

receptor do dinheiro. HE quan-

do ele não estava, era eu que fa
zia o recolhimento. Depois ele
(Sarti) passava no setor, somava
e retirava o dinheiro, assinando
no livro".

Minel diz ainda que a contri

buição seria utilizada, segundo
as justificativas apresentadas,
para o pagamento de despesas
decorrentes do período de cam

panha eleitoral, divididos entre

os partidos da coligação. "Mas
nenhum partido recebia, porque
na prestação de contas [dos parti
dos) não constava nada". . .

.APOIO t�m�� cliczoom
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CHICO DE PAULO

Cemitério gera preocupação
Moradores temem a erosão e a destruição de túmulos
JARAGUÁ DO SUL

Moradores do Chico de Pau
lo estão preocupados com a si
tuação do cemitério municipal
do bairro, principalmente as

pessoas que tem familiares en

terrados no local. A comunída
de teme o desmoronamento de
terra e a destruição dos túmu
los, em conseqüência da erosão.
O estado de alguns jazigos, que
estão com a tampa quebrada,
também desagrada os visitantes
e provoca uma má impressão
do lugar.

A vigilante Sueli Cassia
no Ramos, 45 anos, que tem
a mãe e o filho enterrados no

local, critica a falta de manu

tenção. Ela afirma que, na se

mana passada, teve que pagar
uma taxa de R$ 40 para rebo
car o túmulo do filho. "Fui in
formada que era uma taxa de
embelezamento do cemitério
e que se eu não pagasse, a obra
seria interditada. Mas onde
está o retorno do valor que
pagamos, se o cemitério não
recebe nenhuma melhoria?",
questionou.

A vigilante ressalta a neces- DAIANE ZANGHELINI

sidade de fazer um muro de
contenção para evitar o desliza
mento de terra. A irmã dela, Sô
nia Pontes deMoura, 35, lembra
que, há cerca de dez anos, parte
do barranco deslizou, ocasio
nando até risco de acidente na

rua do cemitério. '1\ gente po
dia ver os vasos de flores caídos
lá embaixo", comentou.

Outro motivo de crítica é o

mato ao redor dos túmulos e a

falta de regularidade na cole
ta de lixo no local. "Não estou
contra o pagamento da taxa,
mas acho que deveriam inves
tir esse valor em melhorias no

cemitério, mas isso não está
acontecendo", criticou Sueli.

O secretário de Obras,
Odemar Bonatti, disse que vai
fazer uma visita hoje ao cemi
tério e avaliar a situação do
local. "Se for necessário, va

mos fazer um orçamento das
melhorias necessárias", desta
cou. De acordo com ele, a taxa
de embelezamento é usada
para a realização de obras nos

cemitérios do município.

Situaçõo do cemitério preocupo comunidade, que teme desmoronamento

Baschera nego ter chamado diarista e o filho dela de "macacos"

Ex-m�torista nega preconceito
contra passageiros de ônibus
JARAGUÁ DO SUL

O ex-motorista da Viação
Canarinho, Norberto Luís
Baschera, 46 anos, disse on

tem que não teve a intenção
de ofender a diarista Elielda
Costa, 36 anos, e o filho Ma
teus, de 3 anos. Ele é acusa
do pela diarista de precon
ceito racial e foi demitido
na última sexta-feira, 27.

Acompanhada de duas tes

temunhas, Elielda registrou
boletim de ocorrência na.

delegacia, afirmando que
Baschera teria chamado ela
e a criança de "macacos",
depois de tentar obrigá-la a

sair do ônibus da linha [ara
guá/Schroeder 1.

"Não quis ofender a raça
dela, eu não faço distinção
de cores. Já Fedi desculpas
a Elielda", afirmou na tarde
de ontem. Ele nega ter dito a

frase: "Esse bando de maca-

cos do meio da roça só presta
para incomodar a gente" e de
ter segurado a diarista pelo
braço para colocá-la para
fora do ônibus. "Apenas me

aproximei e disse que, se ela
não passasse pela catraca,
eu gostaria que ela saísse do
ônibus", afirmou. O cobra
dor Alpheu Gomes Correia,
que trabalhava com Basche
ra, disse ser testemunha de
que o motorista "não agrediu
e não ofendeu ninguém".

Baschera confirma ter
chamado o garoto de mal
educado. "Eu pedi para ela
passar para trás com o filho
porque ele me incomoda
va com o barulho", disse.
Procurada pelo O Correio
do Povo,. Elielda confirmou
que o motorista a procurou
em casa para conversar, mas

garantiu que não vai-retirar
a queixa.
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Mais um trote
aos bombeiros
GUARAMIRIM

Depois de ter deslocado
uma ambulância sem neces

sidade até São João do Itape
riú na noite de terça-feira,
os Bombeiros Voluntários de
Guaramirim foram vítimas de
mais um trote na tarde de quar
ta-feira. O comandante da cor

poração, Nelson Gonçalves de
Oliveira, disse que umamulher
se identificou como 'Alessan
dra" e relatou que uma motoci
cleta havia colidido num poste
na Rua Guilherme Tomelin, no
Bairro Caixa D' Água. Quando
chegaram ao local, constata
ram que não havia nenhum
acidente.

Através do número regis
trado na bina, a corporação
descobriu que a autora do trote
foi uma adolescente de 14 anos.

Segundo Oliveira, a equipe re

gistrará um boletim de ocor

rência para que mãe e filha

sejam responsabilizadas.
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Gonçalves lamento os trotes

Rua central
interditada
JARAGUÁ DO SUL

A Rua Ângelo Schiochet,
no Centro, será interditada
no fim-de-semana para rea

lização do serviço de alarga
mento da via. Amanhã o tra
balho começa às 13h, com

trânsito liberado à noite. No

domingo as obras reiniciam
a partir das 7h, mas o tráfego
estará normalizado no perío
do noturno. Policiais Milita
res vão orientar os motoris
tas no local.
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Receita simples e de sucesso
Strudel é principal atrativo dafesta que acontece neste domingo
JARAGUÁ DO SUL

Alguns dizem que come

çou na Alemanha. Outros de
fendem que a origem é aus

tríaca. Os húngaros também
entram na disputa, mas o fato
é que todos apreciam o sabor
do tradicional strudel. Segun
do historiadores, não se sabe
ao certo quando e onde a re

ceita surgiu. Mas é provável
que a primeira strudel tenha
sido feito em alguma região
germânica, já que leva nome

de origem alemã.

Hoje, o strudel é conheci
do, em toda- a Europa Central
e preparado com os mais di
versos recheios. Em Jaraguá
do Sul, o prato está sempre
presente na mesa dos descen
dentes de europeus. Otília Ei

chinger Demarchi, 58 anos, é
filha de húngaros e aprendeu
a preparar o strudel com a

mãe. "Faço nos aniversários,
nas festas e no dia de Natal.
É uma maneira de preservar a

tradição húngara", revela.
A presidente da Associa

ção Húngara de Jaraguá do
Sul, Claudia Marisa Ershing
Kitzberger, explica que o tra

dicional strudel com recheio
de queijinho foi introduzido
em Santa Catarina através
dos imigrantes

-

vindos da

'Hungria. O prato ficou tão

popular na região norte que
trouxe para [aragua do Sul
um título inédita. A cidade
foi reconhecida no final do

Um dos mais conhecid,os tipos de strudel, o de queijinho, foi trazido poro Santo Catarina pelos húngaros

O evento acontece no próxi
mo domingo, dia 6, na Igreja
Santo Estevão no Bairro Ga
ribaldi. Há 15 dias, cerca de
duas mil unidades de strudel
estão sendo preparadas. A re

ceita da festa? São 500 quilos
de trigo, 500 quilos de açúcar,
1800 ovos, mãos habilidosas e

muita alegria. Tudo com a in

tenção de resgatar as tradições
trazidas por um povo que con
tribuiu para a colonização do

município.

Música e festa
no Rio da Luz

Começa hoje e vai até do

mingo a 15a Festa Estadual do
Colono promovida pela So
ciedade Desportiva e Recrea
tiva Rio da Luz II de Jaraguá
do Sul. O evento acontece
no Salão Centenário, que
fica próximo ao CTG Velha
Querência. A programação é
extensa e conta com bailes,
comida típica, missas e apre
sentações artísticas. Também
"estão previstas exposições de
carros, motos, máquinas e de
animais.

No sábado, dia 5, às 22h,
acontece a escolha e a coroa

ção da rainha e das princesas.
E logo após, às 23h, está pro
gramado um baile animado

pela Banda Som Sete.

Já no domingo as festivi
dades iniciam a partir das 8h
quando são reabertas as ex

posições. Às 10h as rainhas
e princesas desfilam acompa
nhadas de representantes de
sociedades e da banda Adler's
Band. Ao meio dia, a gastro
nomia é o principal atratívo.:
E o cardápio vai do churras
co ao tradicional marreco. A

partir das 18h começa o bai
le de encerramento da festa,
também com a participação
da banda Som Sete.

ano passado como Capital,
Catarinense do Strudel.

"Tínhamos o título. Faltava

algum evento para mostrar o

strudel", comenta Cláudia que
faz parte da Comissão organí
zadora da primeira edição da
festa Catarinense do Strudel. DEBORA VOLPI
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Região tem boa avaliação no Ideb
Cinco municípios do Vale tiveram resultado positivo na educação básica
REGIÃO

Os cinco municípios que
compõem a microrregião da
Amvali (Associação dos Mu

nicípios do Vale do Itapocu)
foram avaliados positivamen
te pelo Ideb. (Índice de De
senvolvimento da Educação
Básica). Dentre as cidades

que se destacaram estão Mas

saranduba, em primeiro lugar
no ensino de primeira a quar
ta série, e Corupá no ensino
de quinta a oitava série.

Para a professora Bernar
dete Girardi, da Escola Ge
neral Rondon de Massaran

duba, o resultado do Ideb
mostra que os esforços dos
educadores não foram em

vão. ''A prova serve como um

espelho e reflete a situação
da instituição. A educação
pública no Brasil é delicada

devido à falta de recursos,

mas com boa vontade dá re

sultados", disse.
O desempenho dos alunos

de la à 4a série ficaram da se

guinte maneira: Massaranduba
com 5,3; Jaraguá do Sul com
5,1; Guaramirim; Schroeder e

Corupá com 4,8 cada.
O desempenho dos alunos

de quinta a oitava série foram
o seguinte: Corupá com 4,8;
Jaraguá do Sul com 4,7; Massa
randuba e Schroeder com 4,4 e

Guaramirim com 4,1.
O Ideb é um instrumento

do governo Federal que men

sura a qualidade da educação
das escolas do país. A média
ideal projetada pelo Ideb era

de 4,4 para infantil e 4,0 para
ensino fundamental.

\

OSNI,ALVES Apesar do bom desempenho da região no Ideb, o resultado não serve como comparativo com outros países

'Cães estão em clínica
Toby e Chiquh'lha estõo em uma

clínica já que Miriam moro em apar
tamento. Eles passaram por exames e

vacinas. A veterinária Elizondra Mafra
diz que quando chegaram à clínicõ, os
dois estranharam. "Por viverem nos

Exemplo de dedicação aos animais
Cachorros de rua, Toby e Chiquinha, agora recebem cuidado e proteção

Quem passa próximo aos

trilhos do trem, no centro de

[araguá do Sul, já se deparou
com dois personagens co

nhecidos na cidade. Os cães

Toby e Chiquinha viviam
nas ruas, recebiam comida
das pessoas que simpatiza
vam com eles e se contenta

vam com o sorriso de quem
passasse pelo lugar.

Mas desde o mês de fe
vereiro, a professora Miriam

Hennig resolveu cuidar dos
animais. "O Toby sempre me

inspirou muito por esse lado
Dom Quixote que ele tem. É
pequeno, mas enfrenta o que
vier pela frente", comenta re

ferindo-se ao trem, maior ini

migo de Toby. Miriam conta

que até já escreveu um poema
para o cão.

.

"Ele fica sempre muito

atento ao trem. E corre ao

lado corno se controlasse.
Ele é muito independente",
acrescenta ... Já Chiquinha pa
rece ter gostado da idéia de
ter uma dona. "Ela adora cari
nho", revela a professora que
três vezes por semana leva os

cães para passear.

Cães, famosos por correrem atrás do trem, recebem cuidados numa clínica

Fecam completa 28 anos

em defesa dos municípios
A Federação Catarinense

de Municípios (Fecam) ele

geu a data de seu aniversário
de 28 anos, completados on

tem, para conceder o título
de Honra Municipalista aos

prefeitos, associações de mu

rucipios, agentes políticos
e instituições catarinenses

pela contribuição ao fortale
cimento dos municípios. A
solenidade dos 28 anos da Fe

deração aconteceu em Rio do
Sul ontem, onde a primeira
associação microrregional foi
fundada - a Associação dos

Municípios do Alto Vale do
Itajaí.

A Fecam reuniu os prefei
tos para apresentar as con

quistas da entidade em. prol
dos municípios e concedeu
o título de Honra Municipa
lista aos principais parceiros.
Segundo o presidente da enti
dade, Davia Léu, prefeito de
Massaranduba, a Federação
atua para garantir mais re

cursos para investimentos na

melhoria dos serviços presta
dos e na qualidade de vida do
cidadão.

ruas, eles têm um espírito de liberda
de. Mos com o tempo, eles percebem
que aqui tem comido e proteçóo", ex
p!ica. Miriam tonto que já está à pro
curo de uma cosa poro poder conviver
com es novos companheiros.

ED ITAl
MARGOT ADELIA GRUSBA LEHMANN, Tabelia Designada
da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina,

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

acham neste Tabelionato para protesto de Titulos contra:

DEVEDOR
ESPECIE NUMERO

DOCUMENTO CREDOR
VENCIMENTO VALOR SACADOR

BV GUINDASTES LIDA ME
I 0000183990

FABIO GIOVANI ROSA
I 201002

ISMAEL LAUBE
I 4532.1001

MAURI DA SILVA
i 9200000535

META PROD P/LABOR LTDA
I 7386

07.208.190/0001·86 COM IND BREITHAUPT SA
11/06/2008 1.323,63 O MESMO

791.789.449-53 ALTAIR ANTONIO BORGES DE FREITAS ME
14/06/2008 475,00 O MESMO

059.979.549-27 JAMATEX COM EQUIP TEXTfIS LTDA
19/06/2008 181,37 O MESMO

476.759.699-87 CONDOMINIO RESIDENCIAL PLATANUS
10/06/2008 60,33 O MESMO

07.056.011/0001·32 STERK FACT FOM MERCANTILLIDA
10/06/2008 665,56 DlNAMICA QUIMICA CONTEMPORANEA

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

Jaragua do Sul, 3 de julno de 2008
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GUARAMIRIM

'CORUPÁ· VALE DO ITAPOCU

, 'Sem Prevmovel
'

A Prefeitura de Corupá çomunicp aos usuórios que nestemês
de julho não haveró o,Pfevmovel do INSS. O veículo costuma
atender às pessoas que reSidem mais afastadas da região centro I.
O atendfmento do PreVmovel deve voltar a funcionar a partir do

'

mês de agostQ:conforme informações do INSS.'Por outro lado,
o atendimento aos segurados continua normal na Unidade de
Jaraguó do Sul, da qual Corupó fài parte, considerando a ne

cessidade de atendimento de urgência de algumseg�rado.

Encontro das Etnias
AconteceJó no dia 12 de julho o' Encontro das Etnias de Jc
raguó do 'Sui com o objetivo de resgatar tradições, danças
músicas, gastronomia e artesanato na região. A programa
ção começa às 9h15 com a concentração na Plataforma 7
de Setembro, na Rua Getúlio Vargas, sequlndo o desfile até
o Museu Emílio da Silva. Às 1 Oh30 abertura oficial e início
das apresentações culturais. Uma banda animaró o encon

tro, que segue até as 16 horas.

Para você ficar seguro

WEG DOA GERADOR AO SANTO ANTÔNIO
O Hospital Municipal Santo Antônio vai receber da empresa Weg Tintas um

grupo gerador de 230KVA que vai atender toda a unidade hospitalar para casos

de falta de energia elétrica e também seró utilizado diariamente das 18h às
21 horas, horório de pico de consumo, reduzindo custos na fatura mensal. O
anuncio foi feito na manhã de ontem, dia 3, pelo superlntendente da Weg
Tintas, Reinaldo Richter ao prefeito Mório Sérgio Peixer e à direç.ão do Hospital.
O equipamento que estó sendo construído teró um custo de R$ 130 mil e seró entre
gue até o mês de setembro. O prefeito Mório Sérgio Peixer agradeceu a iniciutiva da
empresa. "É mais demonstração da credibilidade que o hospital conseguiu junto ao

empresariado. É o resultado de um trabalho sério "em favor de toda a comunidade".
A diretora técnica do hospital, Denise Malmann Varnier, recebeu ainda sinalização
positiva a outro pedido formulado para a empresa, a doação da tinta para pintura
do novo centro cirúrgico. Por outro lado, o diretor do Hospital, Luiz Carlos Pereira,

� informou que a Secretaria Estadual de Saúde apunclou na semana passada que o

� Hospital Municipal Santo Antônio seró elevado à categoria de referência regional',
i5 para pequenas e médias cirurgias.

'
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BARRAVELHA JARAGUÁ DO SUL

7° Rode,io
Crioulo

',. ,�a,lat:lço ,dos
BQmbeiros

Língua de sinais

para comerciante
. ,

�

"
"

Neste.final de semana' acõntéce o 7° Ro-
._ Os'�BolJ1bei�gs vàfuntóri�s de Jardguó Capacitar vendedores, empresórios do setor e demais interessados a se comu-

deio Crioulo Nàcional do CTG Esteio da, do Sul ctenderam no ano passado nicar com pessoas surdas e deficientes auditivos. Este é o objetivo dO' curso de

Tradição, na-Estrada Geral do 'Escolvado, '1.193 acidentes', 1.533 emergências " linguagem Brasileira de Sinais (libras), que a Câmara de Dirigentes Lojistas
em Barra Velha. Haveró duas motos zero médicas e 155 incêndlos e resgates: s:de Jaraguq dj) Sul realiza no período de 28 de julho a l°de agosto. A iniciativa
quilômetro como premiação para o "laço ' Os números fazem parte do relatório corita com Ó apoio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional, através
equipe" e a "Taça Cidadé Dupla". Hoje II divulgado pelo presidente

_

Diether da Gerência de Educação. De nível bósico, o curso seró ministrado pela pedagoga
noite acontece baile com João Luiz Cor-,' Werilinghaus, em plenória da Asso- Rosani Suzin, de Curitiba, com formação em libras. As aulas acontecerão no

reia e Grupo CompeJrismo e amàn'hã é cigção Comercial. A meta da corpo- Centro Empresarial de Jàraglió do Sul, das 19 às 22 horas. Com vagas limitadas,
vez do ba!l� com :0' grup.ó Mqrcação. ')ó;. ração.agora é adquirir equipamentos o investimentQ",é d� R$ 15Q p�Jr�_associados da CDL e de R$ 170 para não esso-.

no domingó, '��à_niri1ação, fiéo' por conta: para, õ caminhão bomba no valor,de ,cia�os e o viílô� poderó ser pago em duas parcelas.lnformações e inscrições pelo
do canju�to 'GarQtaÇ6s.:" ,�: .

-

,". -

.

"

R$, l5.0 inil:,�_
.

J�lefõne (47) �275-7083 oil pelo e-mail eventos@jaraguadosul.cdl-sc.org.br.

JARAGUÁ DO SUL JARAGUÁ DO SUL

Rede
Feminina

recebe doação
"A Rede Feminina de Combate ao

Câncer agradece o repasse de ali
mentos e cqasnlhos arrecadados
pela campanha realizada pelo Opala
Clube de Jaraguó do Sul". O agrade
cimento partiu de Rozanda Balestrin,
presidente da entidade que auxilia
mulheres portadoras de câncer em

Jaraguó do Sul.
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Prudência
Namoro virtual é um assunto que vira e mexe, vem à bailo. E é
sempre bom lembrar: mesmo estando atrás de um monitor com um
fulano do outro lodo do mundo, há o necessidade de não revelar da
dos confidenciais e nem se expor de formo muito reveladoro. Nessa
história de internet. você pode até se envolver de formo intenso e se
decidir o conhecer o indivíduo pessoalmente. Nado de errado nisso. Des
de que tome os devidos precauções. Certifique-se de ter um telefone em

pleno funcionamento e se tiver oportunidade, averiguar mais o fundo o
vida do fulano. Estar atento o qualquer detalhe que posso se mostrar duvido
so ou contraditório. E por último, no hom do tête-à-tête, comunicor alguém
(parente, amigo) sobre "o encontro", que deve ser em território neutro. Nado
de dor seu endereço. Se você ainda não chegou nessa fase e permanece
no fase virtual, cuidado com o suo web com. Não faço nado que posso se

arrepender depois. Afinal. se coir no rede você vai ser motivo de chacota. A
bem do verdade é que namoro bom é aquele que você usa todos os sentidos,
inclusive o cheiro, o sabor e o toque. 0[<. O namoro virtual pode vir o se tomar
reol. Não discuto. Mos antes disso acontecet seja prudente. Afinal. cuidado
e caldo de golinho não foz mal o ninguém. Exceto à golinho.

SOL SAUDÁVEL
Em todos as estações o óculos de sol além de um aces-

sório super bacana é também indispensável à saúde dos

olhos. Mos, atenção. Óculos de sol de camelô ou'sem

qualidade, pecam não apenas por não proteger os olhos,

mos também e principalmente por prejudicá-los. Então,

, vale o peno gostar um pouquinhO mais e garantir um look

bonito e olhos saudáveis.

COISA DE MANÉ
Fim de semana. Churrasco no grelho. E uns míseros pãezinhos de
olho, que foram o sensação do almoço. Galera avançou no pãozinho
e quando o último pedaço foi degustado vieram os murmúrios de
lamento. "Ahhhh! Acabou o pão de olho". A feliz idéio de um dos
integrantes do galera: Passar tempero pronto no pão francês e co
locar no brasa. "Mos posso bastante, que é pro sentir bem o gosto".
Pronto! Pão com sol. Tosco e intragável.

PÁGINA EM BRANCO
Bacana mesmo é você elaborar um documento enorme,
digitar, corrigir, alinhar e sorrir orgulhoso do suo capacidade.
Daí você mete o dedo no tecla errado e o tela surge bronco o

sua frente. Fazer o quê? Chorar, gritar, espernear, se morder, bater a

cab�ça no parede e depois, snngrando, espumando e com milhares
defles de cabelo o menos, recomeçar tudo do zero. Coisas do vida.

INAUGURAÇÃO,
Pros mulheres antenadas, vai aí um toque: Amanhã inauguro o Akazo _

, Modos, mais um espaço destinado às mulheres de bom gosto que
estão sempre por dentro dos últimos tendências. O coquetel de inau
guração acontece durante todo o dia, dos 9h às 17hs. Marcos reno

mados como Oceano, Visual, Tikal e outros, você vai encontrar lá. No
Bertha Weege, 315, n.a Barra.

ARTE NA PELE
Gente. Tatuagem e piercing são coisas sérios. Não se foz essa arte em qualquer quintal.
com agulho de costuro ou coisa do ,gênero. Ambientes e procedimentos inadequados
tornam o processo super arriscado. E o suo saúde que está em jogo. Procurar um bom
profissional. buscar informações e referências e ter realmente certeza do que se quer
são dicas indiscutíveis o serem seguidos. Olho aberto no questão.

SEM ESSA
Pois é... A imprensa divulgou e

eu fiquei pensando. Papel Hi
giênico impresso com poesias
e contos literários. Tudo bem
que vale tudo pro "cculturer"
o povo. Mos e se eu chegar no
banheiro e alguém já tiver se

higienizado com os primeiros
capítulos de uma obro? Ou
então com os últimos! Ah não.
Melhor ficar no tradicional e

dor uma passado no Sebus.

A loja Sintonia não pára de surpre·
ender. Cada peça mais linda que a

outra. O casaquinho e o jeans, são
apenas uma amostra da grande va·
riedade e da beleza das roupas que
você encontra por lá. Sem contar rio
atendimento da Lydia e das meninas

que é super. Vale a pena conferir.
Na Barão do Rio Branco, 168-

sala 4 - fone: 3055.0442.

O CORREIO DO POVOHSEXTA·FEIRA, 4 DE JULHO DE 2008

ROUPAS FEMININAS-ACESSÓRIOS

Marechal Deodoro, 739. loja 04
Defronte ao colégio Bom Jesus

4730550878

• Vejo o destino como uma es

trado em linho reto, repleto de
caminhos secundários que você
segue se quiser ou não. Muitos
desses caminhos secundários
não têm saído. Outros podem
ser mais florien... Talvez, os
pessoas tenham razão qunn
do dizem que nosso destino
já está troçado. Mos acredito
nesses atalhos, uma vez que
não somos marionetes e temos

aquilo que chamamos de livre
arbítrio. As escolhos são suas.

E os conseqüências também.

• E como destino e futuro são
sinônimos, vamos de Toquinhil,
no letra do músico Aquarela:

"

...

E o futuro é uma astronave Que
tentamos pilotar. Nõo tem tempo,
nem piedade, nem tem hora de
chegar. Sem pedir licença mudo
(! nosso vida e depois convido o

rir ou chorar. Nessa estrado não
nos cabe conhecer ou ver o que
virá. O fim dela ninguém sobe
bem 00 certo onde vai dor. Vamos
todos numa lindo passarela de
uma aquarela que um dia enfim,
descolorirá ..."

• Estive numa instituição de en

sino essa semana e fiquei posi
tivamente surpreso com o quan·
tidade de pessoas mais velhos
fazendo o primeiro faculdade.
Sinal de que não há idade para
estarmos numa sala de aula, no
pele de aluno e renovar nossos

conhecimento. Grande incentivo
aos que desistiram no meio do
cominho, por algum motivo. For-
ço de vontade é tudo.

.
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, ESCRITOR

Ahhh, hoje não,
estou sem tempo...!

No mês que passou fiz aniversário. Uns trans

mitem mensagens, outros ligam. Muitos desses,
distantes daqui, há tempos que não os vejo. Pessoas
especiais, como meu primeiro chefe. Hoje vivendo
em outro país, não perde a oportunidade de se co

municar nessa data. E não é só comigo, com todos
os seus ex-subordinados. Outro que trabalhava ao

.

meu lado, recordo bem dos tempos que abríamos
na tela do monitor, fotos da Playboy armazenadas
em disquetes, sob o risco de sermos punido. Este, ja
raguaense comb eu, hoje é diretor de exportação de
uma empresa do setor automobilístico, com artigos
quase que semanais, num dos principais jornais de
economia do país. Percebo que faz questão de ser

o primeiro a me ligar no dia do aniversário. Soube

que age assim com outras pessoas também. E ainda
um outro, também ex-companheiro de trabalho, que
todas as manhãs, bem cedo, sua maior preocupação
era trazer-me os detalhes de como estava vestida a tal

recepcionista - uma viking, com corpo majestoso e

cheio de curvas. Ele hoje é uma das pessoas que res

pondem pela área internacional da Fiesp - Federação
das indústrias do Estado de São Paulo. Todo aniver
sário dá um jeito de chegar a mim, algum presente.
Duvido não fazer isso com outras pessoas. Desses

três,muitosme perguntam curiosos: Mas como é que
essas pessoas são admiradas não só profissionalmen
te? Respondo: Porque elas têm tempo.

Para mim, pouca coisa é mais desagradável do
que receber nas entrelinhas a mensagem: "Não
tenho tempo". Essa frase virou rótulo de nós, bra
sileiros. O último roubo de telas, dcorrido na Pi
nacoteca de São Paulo deixou isso claro. Como
essas peças seguramente tem o mundo afora como
destino, a Polícia Federal foi perguntada do porquê
de não ter transmitido de imediato os detalhes das

. obras para a CIA - demorou quatro dias. Veio a res

posta: "Não tivemos tempo". Em quatro dias é pos
sível dar algumas voltas ao redor do planeta. No
aniversário recebemos inúmeros e-mails e mensa

gens de Orkut. Ouvi de uma amiga: "Que bom isso,
deveria ser aniversário todos os dias". Concordo.
Porém, pela "falta de tempo", é notado pelo trans

missor quando o aniversariante retoma um texto

padrão a todos que o saudaram. Isso se ele nem

ao menos agradecer a pessoa que recordou da sua

data. Cada pessoa que recorda de você, recorda de
uma maneira diferente. Cada um é uma história.

Sempre pensamos que empresários, jornalistas
ou escritores, pessoas que temos como referência
não retornarão nossa mensagem. Ou não perde
riam tempo em lê-la. Escritores renomados, até de

língua estrangeira, responderam com atenciosas

palavras minhas mensagens quando comentei de
seus livros. Recordo que, num trabalho de estudos,
nosso grupo transmitiu umamensagem aWashing
ton Olivetto. Muitos de grupo afirmaram: "o cara

nem vai se importar com a nossa carta". Ele retor

nou a mensagem ainda naquela semana, agrade
cendo-nos e enviando-nos presentes de sua empre
sa. Empresários da nossa cidade, de nomes sempre
lembrados e comentados no nosso cotidiano, não
fogem a regra. São os mesmos que pensamos: se eu

já não tenho tempo, imagina esse cara!

VARIEDADES----�----

Pressentimentos
e muito mistério

Do livro de Agatha Christie, essa é o di
vertido e perigoso aventuro de Prudence
e Bélisaire Beresford. Ele, um irônico
coronel do serviço secreto, elo, uma de
tetive amadora louco poro abandonar o

serviço de- coso. Juntos vão desvendar
assassinatos num asilo.

o código de Moisés
para mudar sua vida
o Código dos milagres, que somente os

mais altos iniciados tinham permissão
poro invocá-lo. Neste livro, James Twy
man revelo o Código pelo primeiro vez,
mostrando como ele pode ser usado pnrn
mudar sua vida. Utilizando us técnicos
apresentados você vai descobrir como

integrar à suo vida o mais poderoso ins
trumento de manifestação do história.

NOVELAS

CIRANDA DE PEDRA
louro diz o Virgínia que deve ter havido algum
engano no hospital. Elzinha desabafa com

Margarida por ter deixado Seu Memé e Dona
Alzira registrarem linda Iva como filha. loura

pergunta a Daniel se não é melhor contar toda
a verdade a Virgínia. Eduardo e Conrado ficam
felizes por deixar tudo pronto na metalúrgica
para a chegada de Cícero. Virgínia teme não
ser filho de Natércio. loura muda de assunto.
Ela promete voltar a tempo paro o noivado de
Bruna. Natércio decide antecipar o noivado de
propósito.

BElEZA PURA
Sônia procura o mochila pelo rodoviúria e fico

paslna quando Mateus surge diante dela. Gui
lherme diz a Sônia que vai arcar com a multa
por comercializar um produto ilegal. Meu Bem
encontro o CD com o projeto do Carcarú. Mateus
garante a Helena que vai testar o novo ingre
diente. Meu Bem entrego o Guilherme uma cai
xa com diversos objetos. luiza encontra fogos
de artifício no casa de Felipe. Renato convida
Helena/Mateus poro voltar a trabalhar com ele.
Mateus pensa em usar o laboratório da clínica

para fazer seus testes. Guilherme encontra o CD
com o projeto do Carcará na caixa.

A FAVORITA
Donatela e Flora se acusam. Irene comenta com

Gonçalo que acho estranho Donatela ter parado
de procurar pelo filho desaparecido. Dodi des
cobre que Silveirinha está dando abrigo para
Flora e exige seher se foi ela quem o dedurou

para Irene. Silveirinha confirmo. Donatela
manda lara escolher entre ela e Flora. lara vai
embora chorando. Augusto sente o perfume de
Rosano em Maíra e acha que é um sinal paro ele
não trair a mulher. Orlandinho diz a Halley que
vai ser expulso do apartamento.lara confesso a

Donatela que foi Irene quem a apresentou para
Floro. Donatela invade uma solenidade na Fun

dação Fontini e diz a todos que Irene se aliou iI
assassina de Marcelo.

OS MUTANTES
- CAMINHOS DO CORAÇÃO
Nati se desvia de um caminhão que vem em

sua direção. Miguel persegue o carro de Nati.
lupa morde lucas. Cassandra e Janete se jogam
contra lupa, para tirá-lo de cimo de Lucas. lu
cas morre. Cassandra grita. Janete recua pela
sala, enquanto lupo a persegue. Janete que
bro cadeira em lupa. Carvalho avisa il família
Mayer registrará ocorrência do furto do violino
Stradivarius. Ele diz que todos que residem na

mansão devem deixar o local imediatamente.
Marcelo diz a Torso, Valente e luna que lembrou
de seu nome e de Mario, o mulher que amava,

Rico fica agressivo com Aline e Gabriela,

AMOR E INTRIGAS
A emissora não divulgou a sinopse deste ca

pítulo.
"
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---------VARIEDADES

Glória Pires de
volta ao Brasil
Glória Pires - que posso uma tempo
rada com o moridõo Orlando Morais
e os filhos em Paris - está de volto
00 Brasil. Cléo Pires, filho de Glória
falo sobre isso no seu blog. "Minha
família vai ficar o mês inteirinho em

SP. Domingo só larguei deles no hora
de dormir. Quer dizer, do Antônio nem

no hora de dormir, porque o gente
dormiu juntinho. Minha Nêgo lindo!",
festejo o atriz.

SUDOKU

Mais um ator
no hospital
Otávio Augusto, o Antônio de Duas
Coros, está internado no unidade co

ronoriono do Hospital Samaritano, no
RJ. Segundo o assessoria do unidade,
ele passou mal com fortes dores no

peito. "Como já é um paciente com

histórico de doença coronoriono o

médico do ator achou melhor interná
lo poro novos exames". Já foram
realizados exames, que descartaram o

possibilidade de um infarto.

Nívea festeja
data especial·
Níveo Steiman, atriz e repórter do
Vídeo Show, comemoro seu primeiro
ano de casado com Eduardo Azer.
"Hoje é um dia especial pro mim
(segundo-feira, 30). Estou fazendo um

ano de casado (oficia0, porque
fizemos o teste drive seis meses

antes", brinco elo em seu blog,
postado no BlogLog. Feliz com o doto,
o atriz conto ainda como começou seu

relacionamento com o marido.

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

repetir números em codo linho e codo coluno. Tombém
nõo se pode repetir números em coda quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Cirom/Epogri

SOLUÇÃO

"II ÁRIES

�". (20/3 a 20/4)

r",
o clima continua

� � voltado poro os

questões domés
ticas. Avalie se o problema
está nos pessoas ou em você.
Às vezes, sem querer, criamos

situações para justificar nossa
insatisfação e assim forçamos os
outros a tomar atitudes por nós.

•
TOURO
(21/4 a 20/5)

.

.

Você estará voltado
para as questões

,

domésticas e fami-
liares. É possível que alguém
muito próximo precise de ajuda
e você terá todos os recursos

poro colaborar. Cuide de sua

coso como se fosse seu próprio
corpo. Elo preciso de atenção.

O tempo amanhece instável com chuva froco
e isolado do capital 00 norte do Estado,
melhorando no decorrer do monhõ, com sol em
todos os regiões. Temperatura em elevação.
� Jaraguá do Sul e Região

��JE . I SÁBADO ÔMí�: 17°C� Mí�: 16°C
MAX: 22° CX-J MAX: 24° C
Nublado com Sol com nuvens

possibilidade de chuva

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Faço investimentos
em você e no vida
financeiro. Cuide

de seu corpo e mente, mos sem
deixar de ousar um pouco mais

. nas questões relativos aos seus
bens. O amor continuo em fase
de reavaliação com possibilida
des de mudanças radicais.

l.� LEÃO

�,.J (22/1 a 22/_8)
� '} Suas emoçoes es-

r';) u...-. torão em cheque.
Seu lodo feminino

estará aflorado. Se tiver filhos,
não perca o chance de estarem
o sós e colocar em dia aquelas
conversas criativos que somen

te você sobe ter. Bom também

poro o amor e o casamento.

� �
CÂNCER

��_.�� �l�:I:C�����
: � mentos afetivos

continuam sendo o

foco de suo atenção. O Univer
so está colaborando. Não deixe
passar o chance de refazer sua
vida pessoal. Você está calmo e

contemplativo. Aproveite para.
fazer visualizações positivas.

11}'
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Você está s�nsíve�

.

e seu coraçao mais
terno. Aproveite a

energia poro olhar o seu interior
e ver o mundo dos emoções. Não
é sempre que você está aberto
poro isso. Perceba como tudo
fica mais tranqüilo quando se

permite esse olhar.

,

Sli DOMINGO Ô· SEGUNDAÔI Mí!'J: 14° C
.

Mí!'J: 14° C
i MAX: 24° C MAX: 25° C

I Soi com nuvens
.

I
Sol com nuvens

.

.
NOVA

an

#.
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Fase de expansão
profissional. Apro
veite o mês paro

colocar em andamento aquele
projeto que até agora você não
conseguiu aplicar. Você está em

evidência e suas idéias serão
avaliados com seriedade e suo

competência, reconhecido.

ESCORPIÃO
(23/10 o 21/11)
Você continuo amo
roso e temo hoje.
Você está aberto
o novos amores

ou paixões, mos se já estivor
amando, seu coração estará trans
bordando de alegria. O tempo é de
paz. Aproveite para contemplar o
vida sem criticos ou exigências.:

CHEIA MINGUAN1t

2sn

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Não deixe que
o nervosismo

atrapalhe seus

planos. Não obro caminhos para
os medos que voltaram o rondar

.

suo mente. Continue trábolhan
do sem pensar nos resultados. _

Existem fases em que o melhor o
fazer é ter paciência e esperar.

CAPRICÓRNIO
(22/12 o 20/1 )

,..[. A fase continuo
positiw e cheio
de entusiasmo.

O momento é de expansão e

reconhecimento por seu trabalho
e empenho. O setor amoroso
também recebe ótimos influências e
tudo indico que seu reloc:ionamento
passará por grandes progressos.

'0 CORREIO DO POVOmSEXTA-FEIRA, 4 DE JULHO DE 2008

ANIVERSÁRIOS

DIVIRTA-SE

A fuga
o sujeito percebe o polícío no seu

encalço e noto que está acima do
velocidade. Ele piso no acelerador e
tento fugir. 180 km/h e o polícia con

tlnua atrás. O sujeito desiste, encosto
e o guardo chego no janela:
- Olho, eu tive um dia péssimo e só
quero ir poro coso. Me dê uma boa
desculpo e eu o deixo ir.
O sujeito penso por um momento
e diz:
- Há três semanas minha mulher fugiu
com um guardo e eu pensei que fosse
o senhor querendo devolve-lo!

AqUÁRIO
(21/1 o 18/2)
Não se apavore
se novamente a

confusão tomar
conto de sua vida. Tome cuidado
apenas com situações ou pessoas
estranhas e indignas de confiança.
Avalie muito bem cada coisa ou

acontecimento e não entregue'
nada do que for seu o ninguém.

PEIXES

till.. (19/2 o 19/3)
•• Se você está pro
....,� curando um amor

com pitadas de
liberdade e seriedade, o tempo
é agora. Procure abrir-se mai�
paro os coisas novas. Se não
fizer isso por bem, o Universo foz
à sua maneiro. E assim pode de
morar mais paro você entender.
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Ai Equipe Cosmos parabeniza a

Malwee Malhas pelos seus

40 anos de sucesso!
4 de jUlho de 2�

O CORREIO DO I'

Se fosse para resumir a Malwee Malhas em

uma só palavra. com certeza. o verbo seria "com

prometimento". Esta qualidade da empresa está

presente desde sua criação. A Malwee Malhas
marcou o início de uma nova geração no setor

comercial e industrial de Jaraguá do Sul no dia 4
de julho de 1968. há exatamente 40 anos.

Antes da fundação da malharia. a família

Weege já despontava como uma das mais em

preendedoras da cidade: em 1906 Wilhelm e

Bertha Weege tinham um comércio e indústria
de laticínios. O filho Wolfgang. que trabalhava
com os pais resolveu expandir a Firma Weege
e fundou a Malwee Malhas. juntamente com o

filho Wandér e mais quatro funcionários.

Hoje a Malwee possui mais de seis mil
colaboradores e produz cerca de 36 milhões
de peças por ano nas unidades de Jaraguá
do Sul. Pomerode. Blumenau e em Camacai'!

(BA). Sempre se preocupando com o padrão
de qualidade. através de pesquisas sehre a

preferência do consumidor e da utilização de

maquinários modernos e eletrônicos.

A organização é considerada uma das mais
modernas indústrias de confecção do mundo.
Este título é resultado do comprometimento da

empresa com o produto final e com as diversas
áreas da sociedade. Talvez esta característica

seja o segredo do sucesso da Malwée Malhas.

Comemorar os
40 anos do MQlwee Mm�j\g�
é festejar o vitória do saúde J
e o certeza de uma parceria I

sólido em favor da comunidade

meba
CASA DAS TINTAS

Alguns abraços são marcantes,
outros inesqueciveis.

Malwee Malhas, 40 anos,
gostosa como um ab.�rt'...=.,....,.,.;Rua Exp. Cabo Harry Hadlich, 47 - centro -Rua Walter Marquardt, 1010 - Barra do Rio Molha

Fone 3371-0380 - 3370-7311
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REIODO POVO

o

'Podemos fazer
mais e faremos'

Diretor da Malwee e filho de
Wandér Weege, Martin revela o

que pensa sobre a empresa

OCP - Qual sua opinião sobre o sucesso da empresa
nesses 40 anos?

Martin Weege - São 40 anos de respeito aos nossos

parceiros e aos nossos clientes, vejo isto de diversas for-
.

mas: qualidade, preço, ética, preocupação com entrega
e com o produto certo durante anos a fio. Não posso es

quecer o respeito à natureza que sempre existiu. Fazer
um produto de qualidade e vestir o povo brasileiro bem.

OCP - A quem você atribui o sucesso?
Martin Weege - O Senhor Wolfgang Weege quando

iniciou a Malwee já tinha uma idade avançada para o

empreendedor normal, arriscou muito e trabalhou junto
com meu pai, das histórias que sei, são incontáveis os

finais de semanas dedicados à empresa. Abriram mão

de muita coisa para construir esta empresa.

OCP - Quem é o empreendedorWandérWegee?
MartinWeege - Homem justo, rápido, com uma visão gron

de e um coroção maior ainda. Faz tudo o que é o correto. Tem
uma responsabilidade ímpar quando se trota em ajudar a co
munidade, quase sempre sem mtisar ou notidar.

OCP - O que você acha da política
social e ambiental da empresa?

Martin Weege - É a nossa obriga
ção como empresa, não tem como

ser diferente. Não viemos ao mundo

para ajudarmos apenas a nós mes

mos, vejo como um compromisso
básico. Sei que podemos fazer mais
e faremos.

OCP - Como você vê a empresa no

futuro?
Martin Weege - O futuro sempre

reserva surpresas, o ser humano
muda, as tecnologias mudam. Di
zem que tudo muda cada vez mais

rápido, mas sempre precisaremos
nos vestir não é? Daí a chance da
Malwee centlnunr o seu legado,
trabalhando duro. Ética e respon
sabilidade nunca sairão de moda.
Ser responsável com todos que
são tocados pela empresa, assim

vejo um caminho mais tranqüilo
do que o habitual medo do futuro

que vemos noticiados por todos
os lugares. Quem não quer uma
belíssima Malwee? Eu quero!

Hoje é dia

de abraçar e c memo a

Parabéns, Malwee.
•
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Meio Ambiente agradece

RESPONSABILIDADE Ações na área ambiental eram realizadas antes da palavra ecologia virar moda
A empresa já se preocupava com

a natureza antes da palavra ecolo

gia virar moda. Prova disso é o Par

que Malwee, desde sua fundação a

empresa mantém áreas de preser
vação. De forma pioneira no seg-

. mento têxtil a Malwee neutraliza a

emissão de gases do efeito estufa,
o que a torna Carbono Zero, ou seja,
equilibra essas emissões por meio
de ações e projetos que compensam
o que foi poluído, como por exem
plo, o plantio de novas árvores.

Mas a Malwee vai além de plan
tar árvores e promove ações efeti
vas. Como a manutenção e conser

vação de mais de 5 milhões de me

tros quadrados de áreas verdes na

"Reserva de Fontes e Verde", área
que abriga mais de 30 nascentes;
além do Parque Malwee.

O SIAF (Sistema de Absorção de

Fuma'ça) que permite às chaminés
industriais emitir apenas gases
totalmente neutralizados. Há pelo
menos oito anos a organização uti
liza gás natural nos equipamentos
que produzem vapor.

O transporte interno é feito com

veículos elétricos motorizados, que
não geram gases poluentes e 45% da
água é reutilizada, deixando de reti
rar mais de 200 milhões de litros de

água por ano do Rio Jaraguá. Além
de ajudar no recolhimento de óleo lip
soja usado, destinando corretamente
e evitando que este óleo tenha cami
nhos inadequados, tais como, serem

lançados nas águas ou no solo.

Essas são apenas algumas das

ações presentes na empresa, que
tem o objetivo de criar condições
de sobrevivência para a humani
dade frente a todas as transforma

ções do planeta. É o que significa
.

ter uma atitude sustentável.

Parque Malwee é a prova viva do comprometimento da empresa com o meio ambiente

Malwee é admirada pela ,responsabilidade social
Uma pesquisa coor

ciesc (Sociedade Educacional de San a

Catarina), feita recentemeóte com pro
fissionais ligados a 824 empresas, rft,�
sidentes em 129 cidades diferentes de
Santa Cutarina revelou que a Malwee"
é a empresa mais identifiçqda' c9m
ações de responsabilidade':" sociol.
Suas atividades nessa áre({for.a!D
citadas por 61% dos. 'profissignois
,.que mais a admiram. As estatísticas

r�vqPl' p��octJpaçã
.

a Màlwee
s'otiali

'.
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Uma campeã em quadra . 4 de julho de 2008
O CORREIO DO POVO

INCENTIVO NO ESPORTE Capitão da Malwee Futsal revela bastidores desta parceria de sucesso

Uma empresa de sucesso só poderia ter um time
vitorioso. A Malwee Futsal, fundada em 2001, está
entre os clubes que mais conquistaram títulos, tem
as maiores estrelesde esporte internacional e atle
tas da Seleção Brasileira. Um deles é o melhor jo
gador de futsal do mundo e capitão da Malwee, o

camisa 12 Falcão. O jogador, que está no time desde

janeiro de 2003, falou com exclusividade para O Cor
reio do Povo e contou como acontece esta parcerle
de sucesso.

Falcão resume a relação time e empresa como

"um casamento perfeito". Na visão do craque o time
também faz parte desta história e traz benefícios,
tanto financeiro como de imagem. "O retorno vem

tanto para nós como para eles, claro que a empresa
não envolve só o esporte, envolve muita coisa. Mas
temos a felicidade de fazer parte desta história".

Quando questionado sobre a importância da
Malwee na carreira dele, o camisa 12 não hesitou e

confessou que é peça fundamental do seu desenvol
vimento como atleta. "Foi a minha formação. Quan
do cheguei tive um apoio muito grande", revelou,
para depois acrescentar que o clube está marcado
para sempre em sua carreira: "eu tive a felicidade
de ter sido o melhor do mundo vestindo a camisa da
Malwee". Falcão vai além e atribui ao time o apego
que tem pela cidade de Jaraguá do Sul. "É a cidade

que escolhi para morar, por causa da Malwee, que
me deu todas as condições e é algo que serei grato
para o resto da vida", reconheceu.

M Eu tive a felicidade de ter
sido o melhor do mundo vestindo

a camisa d� Malwee. tY\
FALCAO ."."

Relação com Wandér Weege
''A personalidade dele vai além da visão de negó

cios, ele é um homem simples", conta Falcão. O craque
ressalta ainda que o sucesso da empresa e do time é
mérito do empreendedorWandér Weege. ''A gente ten
ta fazer a nossa parte dentro de quadra", observou,
emendando que "além de tudo o time carrega o nome

de uma empresa que merece respeito".
Quanto à relação empresa e time, o jogador re

vela que nunca houve interferência ou qualquer ou
tra situação parecida. "Nunca fomos cobrados no

vestiário. O Senhor Wandér entende que no esporte
se ganha e se perde, que tudo faz parte. Claro que
sempre queremos vencer".

s Outra situação levantada por Falcão é a contri-
i buição social da Malwee. "Nós que viajamos muito
Q

fll observamos que a empresa faz doações para hospi-s
:s tais em diversas cidades do Estado. Percebemos que
! uma das preocupações é pensar no ser humano. Sa-
..
.. ber que vestimos o nome de uma empresa que ajuda

é sensacional. Além de dar alegria p�:," uma cidade
inteira, algo que às vezes não temos noção".

aos

da

m I)'ri
40 anos

L E

A
está orgulhosa

por h�menagear
esta ..anel'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



(D
4 de julho de 2008

O CORREIO DO POVO

Parabéns, Malwee ..

Há 40 anos abraçando o Brasil com

carinho, qualidade e conforto.

N\cJ,os

..\we�
!J05�""COl'fto Ltft\ obraç-o

.,

M

A marca LYCRA® tem orgulho de fazer parte desse abraço.
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Negligência
A mesma 'desatenção que parte dos motoristas de Jaraguá, ao não respei
tarem a faixa de pedestre, também parte dos próprios pedestres, que atra
vessam em qualquer lugar'da rua, correndo o risco de serem atropelados. Essa
negligência é bastante percebida no centro da cidade, principalmente na Rua
Epitácio Pessoa, no ponto de ônibus, próximo ao Corpo de Bombeiros. O pessoal
desembarca do buzão, tem ,faixa para cruzar em baixo do sinaleiro, mas prefere
atravessar 100 metro's untes, em frente aos bombeiros. Conseqüência: uma
seqüêncie de freadas e pessoas arriscando a vida entre os carros.

GENTE FINA MULHER PREVENIDA
• Quem conhece vai concordar comigo. O calor estava de lascar e o Fonse-
Tato' Branco é um daqueles poucos nml- ca virou-se para a mulher dizendo:
gas que quando a gente precisa está ali - Puxa, que calot Andalúzia! Acho que
p_ara o que der e vier. Valeu Garoto. vou lá fora lavar o carro peladão.

- E a mulher:
• Nícácio Gonçalves vai comemorar - Acho bom pensar melhor, Fonseca ...
com café da manhã, no próximo dia Senão todo mundo vai achar que eu
15 de julho, os 25 anos da Gonçalves casei com você pelo seu dinheiro.
Contabilidade Ltda.

RESSACA
Hernani Torres e Jacson Berns fizeram

" O homem que
o caminho de volta para Jaraguá,
ontem, depois d� verem, dentro do

a dor não educo.u será,, próprio Maracanã, o seu Flu, amar-
sempre uma cnança gar a derrota e perder a Taça da Li-

N. TOMMASEO bertadores da América para o LOU do
Equador. Estão numa ressaca de dar
dó. Outro que está de ressaca depois

DIZEM POR Aí••• do chocolate, em pleno Marcanã, é o

O babado bom que rola nas rodas da pó de arroz Rodolfo Kohlback

city é o casinha amoroso de uma moça
LEITOR DO DIAbem resolvida que está em forma e

esbanjando sex appeal. Depois de O leitor do dia é o meu amigo e

separar-se do marido e tempos de- empresário Fábio laier, que lê esta
pois reataram o casamento, a moça coluna para super antenado no que
anda chamando atenção onde chega. acontece de melhor na sociedade.
Mas dizem também que o motivo é
o "outro" que está lhe fazendo um HUMORbem danado. Pode??? Em Jaraguá,
tudo se sabe. Minha Veuve Clicquot Estará em Jaraguá do Sul, no próxi-
Brut please! mo dia 12 de julho, no Grande Tea-

tro da Scar, o excelente comediante

fe��Eb����orte mesmo é ama-

Beta Gabriel, com a comédia "O
Remédio para o Stress no Mundo
Moderno". Vale conferir o ator é de

. nhã no Beira Rio Clube de Climpo, a renome, foi destaque no programa�
partir das 11 horas da manhã. O prl- do Tom Cavalcanti, na Record. A!

i meiro ,Costelaço do clube, com muitq promoção é da UP Produções.•

diversão, em parceria com Momma. Ef coisa de louco! Pagode com Swuingaê,
I sertanejo universitário com a exeelen- Grasiele Stoinski Regis e Anderson

te dupla Mazzo e Gabriel e ainda a Cesar Regis, depois de casarem.
presença do renomado OJ Carlos Fuse. dia 21 de junho e curtirem Lua-de-
Dá pra perder? Nessa eu vou! mel, já estão de volta ao batente.

A bonitona empresária joinvillense Marcelo Wacherhage, da loja
Kargo, está de volta depois de conferir de perto uma importanrte
feira de bolsnse acessórios em São Paulo

• Hoje à noite, às 19 horas,
acontece na Recreativo das

Cozin��� Berlim, em Gua:ramirim,
o lança,fu��to Ú'1�cial da VI Festa
Della Porcheta:

• Pelo primeiro vez irá acontecer
em Jaroguá do Sul, dos dias 18
a 20}�e julho, o Campeonato :1;;

Catatinense de Vol.eiHol )Maste�
com aUetas e

. .

e 40 anos;'e
que já está e I ediçã<t. A
prollloção é da loção Master
de Voleibol de Jaraguá.

1<: ::_"" _';'0.
'"

.. D�'áia ;.� 17 de Mho, dos
9h às 21 h, aconteçe na Praça
Ângela Piazera�, elJ1 Jaraguá, a 2°
Maratona de Contos do Sesc e o

2° Feira dd'Jivro. Ville cõnferit'
<-,- ',,e _-CC-_-'-"_"_' ...•

'c: ':'t'.
_

_

�('" f;@i
• Coco Barti;.EduêSêhwarts e

Fernando's são os Djs Inais acla
mados'd.a urbe sorriso.

dia ,1.� de julho, no
ttác.i·º Pessoa, tem
o dlrFesta d'o Vinil,

-"'"r:�

.. Rosane Peter e Willian'
é maisum casalsinho que
destacomos melhores baladõs a

urbe sorriso;
.

..Quanto maior o dtfiêuldade,
tanto môior,o mérito em supeFó':;la,

• CÓ�fessa, fui!

Saborear as delícias do
Restaurante ChinêsXanghoy Food.
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Eleições
o Ministério Público de Santa Catarina
(MPSC) reunirá hoje (4) os presidentes e in

tegrantes dos diretórios estaduais de parti
dos políticos para prestar orientações sobre
o pleito deste ano. A palestra dará encer

ramento ao ciclo de debates "Seminários
Regiohais - Eleições 2008': O evento levou
esclarecimentos a representantes dos dire
tórios partidários municipais, integrantes da

Justiça Eleitoral (Promotores de Justiça, Ju
ízes e Chefes de Cartórios) e a representan
tes dos veículos de comunicação em todas
as regiões do Estado, entre março e junho.
O encontro será realizado na sede da Procu
radoria-Gerai de Justiça, em Florianópolis. O
objetivo do encontro é prevenir irreqularida
des de candidatos, partidos fi! eleitores.

Pelo Estado

l:i
Ê
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---..

is
« Agenda

Entre os políticos federais catarinenses, o
deputado petista Cláudio Vignatti (PT) é
um dos únicos que não concorre às elei
ções municipais. Uma agenda estratégica
está sendo construída, por Vignatti, para
visitar os municípios importantes e pólos
do Estado. "Vamos trabalhar manhã, tarde
e noite'; afirma o deputado que espera tri
plicar o número de prefeitos e vereadores
do seu partido em Santa Catarina. O petista
também vai trabalhar nas campanhas du
rante o seu recesso no Congresso.

Inflação
Um protesto contra a inflação aconteceu
ontem (3) à tarde na Assembléia Legislativa,
reunindo produtos da cesta básica que tive
ram grande alta. O "Feirão da Inflação'; coor-

1 denado pela bancada do partido Democra-

�i.t�;;- ta, quis chamar a atenção para os aumentos,
.!!i� j!H que nos últimos 12 meses, chegam a até

h!ih 51,85% (segundo o Departamento Intersin

HfiHii dical de Estatística e Estudos Socioeconômi

�HplH cos - Dieese). O líder d_o PT na Assembl�ia,
IihHU deputado Pedro Uczai, em contrapartida,

-s s

lembrou da destinação de R$ 78 bilhões para

""';.£1 investimentos na produção de alimentos na

_ !! safra 2008/2009 realizada pelo governo Lula,
;i que espera estimular a produção de 18 rni

�: Ihões de toneladas a mais de alimentos no

�' período. "Para reduzir os preços, precisamos

.�: aumentar a oferta. É isso que o governo está
'� il fazendo'; completou.

ADI recebe homena em

Arrecadação
o secretário de Estado da Fazenda, Sér
gio Alves, comemorou ontem (3) a arre

cadação recorde no mês de junho. Santa
Catarina arrecadou R$ 885,2 milhões em

tributos registrando um crescimento de
20,4% em' relação a junho de 2007. O va

lor compreende as receitas de ICMS, IPVA,
ITCMD, ITBI, taxas estaduais, Prodec, Sei
tec e Fundo Social, além de transferências
da União (IPI, Lei Kandir e FPE). Os repas
ses da União correspondem a 8,1% do to
tal arrecadado (R$ 77,8 milhões), Até ago
ra, o mês com maior valor arrecadado era

abril de 2008, com R$ 861 milhões. Alves
destacou programas como o SEF na Rua,
que recentemente recuperou R$ 1.5 mi
lhões na Malha Cartão com regularização
espontânea de 740 empresas.

Trânsito
o vice-presidente da União de Parlamen
tares do Mercosul e presidente do Bloco
Brasileiro da entidade, deputado estadu
al Elizeu Mattos (PMDB), está em Buenos
Aires para uma reunião com a União de
Parlamentares do Mercosul para discutir
a Legislação do Código de Trânsito entre
o Brasil e a Argentina. A idéia é a unifica
ção para dar mais liberdade aos caminho
neiros brasileiros que sofrem verdadeiras
pressões para poder chegar até o Chile
devido às diferentes legislações de cada
província argentina.

Indústria
As vendas reais da indústria catarinense
cresceram 9,88% no acumulado de janei
ro a maio deste ano em relação ao mes

mo período de 2007. O índice, divulgado
ontem (3) pela Federação das Indústrias
(FIESC), ficou acima da média nacional
na mesma comparação, cujo aumento
ficou em 7,9%, e do incremento regis
trado pelo estado no mesmo período de
2007, de 8,18%. Os setores que puxaram
o crescimento de janeiro a maio foram o

de alimentos e bebidas, com alta de 24%,
veículos automotores e autopeças, com
avanço de 16,05%, produtos metá licos,
que teve aumento de 14,83%, máquinas e
equipamentos, com alta de 9,93%, e pro
dutos têxteis, com crescimento de 9,78%.

INTERCÂMBIO

deste ano. O diretor-geral do
porto espanhol, Santiago Gar
cia Milá, foi convidado por
Pavan para visitar os portos
catarinenses e discutir com o

governo estadual e dirigentes
portuários formas de ampliar
as parcerias público-privadas
no setor, prática que também
é bastante difundida no porto
de Barcelona.

"O Governo do Estado sem

pre entendeu que o reforço na

infra-estrutura e na logística
e as parcerias coin a iniciati
va privada são fundamentais

para o desenvolvimento dos

portos, aeroportos e rodovias .

catarinenses", disse Leonel
Pavan. Ele acrescentou que
'já existem investimentos de

empresas espanholas' no setor,
como a Companhia Dragados,
na ampliação da' capacida
de de carga do Porto de São
Francisco do Sul - na ordem
de mais de R$ 100 milhões - e

que. devem ser ampliados na

área rodoviária e também no

turismo com projetos para im
plantação de marinaS e atraca

douros para navios de turismo
na Baia da Babitonga e em

Florianópolis.

Acordo de

gestõocom
os espanhóis
Governo pretende ampliar
parceria para gerenciar portos
BARCELONA

O governo do Estado fe
chou acordo com o Porto de
Barcelona, na Espanha. Em
missão oficial na Europa, o

vice-governador Leonel Pavan
e o secretário especial de Ar

ticulação Internacional, Vini
cius Lummertz, reuniram-se
com a administração do Por
to e definiram um pacto de

cooperação para auxiliar na

gestão e logística dos portos
catarinenses. Barcelona conta

com um dos maiores portos
do mundo com oito quilôme
tros quadrados, movimenta

quase três milhões de contei
ners por ano e é pioneiro em

conciliar embarque de cargas
com atracadouro para navios
de cruzeiro e marinas, com

um trânsito anual de 20 mi
lhões de turistas.

Como resultado do acordo
de intercâmbio, ficou acertada
a participação de representan
tes dos cinco portos catarinen
ses: Itajaí, Navegantes, Imbítu
ba, São Francisco e Itapoá (em
fase de construção), em um

seminário de gestão portuária
que será realizado pelo Porto
de Barcelona, em novembro

A presidente do Conselho da As

sociação dos Diários do Interior de
Santa Catarina, Isabel Baggio (foto),
recebeu ontem (3), o Mérito de
Honra Municipalista das mãos do
presidente da Federação Catarinense
de Municípios (FECAM), Davia Léu,
prefeito de Massaraduba, durante
solenidade realizada em Rio do Sul.
A homenagem fez parte das come

morações de 28 anos da Federação,
que reuniu os prefeitos também para
apresentar as conquistas da entidade
em prol dos municípios. O título de

Honra Municipalista foi oferecido aos principais parceiros da entidade, como prefeitos,
associações de municípios, agentes políticos e instituições catarinenses, pela contribuição
ao fortalecimento dos municípios. Segundo Davio Léu, a Federação atua para garantir mais
recursos para investimentos na melhoria dos serviços prestados e na qualidade de vida do
cidadão, na correta aplicação do dinheiro público e no desenvolvimento dos municípios.

Pavon. Miló (centro) e Lummertz debatem intercâmbio com portos de se
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Luciano Coutinho, do Bndes

Teste diante
da inflação

O presidente do Banco
Nacional de Desenvolvi
mento Econômico e Social,
Luciano Coutinho, afirmou
ontem, que o país está pas
sando por um momento de
teste diante da inflaçãomun
dial. Ele disse que o Brasil

dispõe dos "fundamentos
econômicos" para atravessar

essa fase.
Coutinho citou a expan

são dos financiamentos e a

capacidade das empresas de
tomar crédito e do sistema
financeiro de aumentar a

oferta. Outro fator é a expán
são do emprego formal e da
massa salarial que, segun
do ele, crescem juntamente
com a produtividade.

Coutinho explicou que
isso evita pressão de custos

para as empresas. O presiden
te do Bndes também destacou

que "o setor privado nunca

esteve tão bem" e tem investi
do o lucro na produção.

Programa
nuclear

O governo federal criou
ontem, o Comitê de Desen
volvimento do Programa
Nuclear Brasileiro. De acor

do com o decreto publicado
no Diário Oficial da União,
a função do grupo "é fixar
diretrizes e metas para o de
senvolvimento do Programa
Nuclear Brasileiro e supervi
síonar sua execução". ,

.

A ministra-chefe da
Casa Civil, Dilma Rousseff,
coordenará as atividades
do comitê, e os Ministérios
de Minas e Energia, da Ci
ência e Tecnologia, do Meio
Ambiente, da Defesa e da
Fazenda também terão re

presentantes.

SAÚDE EM RISCO
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1 milhão de abortos porano
Levantamento mostra que 250mil têm complicações no Brasil

Uma dos medidos para diminuir os riscos seria descriminalizar o aborto, o proposto está sendo discutido em Brasilia

BRASíLIA
Levantamento do Centro

Feminista de Estudos e As
sessoria mostra que o país
tem, por ano, 250 mil inter

nações de mulheres em con

seqüência de abortos ilegais.
A quantidade leva ao cálcu
lo de aproximadamente 1

milhão de abortos feitos no

Brasil por ano. Os números
são parte da pesquisa Dossiê
sobre a Realidade do Aborto

Inseguro em Pernambuco.
"Encontramos uma situação
bastante dramática. Visita
mos duas maternidades, que
atendem mulheres' que re

correm por complicações de
aborto.

O volume de casos nes

sas unidades é muito grande
e, muitas vezes, compará
vel ao número de mulheres

que chegam para ter filhos",
afirmou a coordenadora do
trabalho, Beatriz Galli, de
acordo com a Agência Brasil.
Beatriz afirmou que as' mu
lheres internadas por com

plicações causadas por
abortos são afligidas pela
discriminação - às vezes,
conforme ela, são postas
no último lugar da espera,
durante a triagem. Beatriz
disse que, em Pernambuco,
houve caso até mesmo de
erro de diagnóstico. Uma
mulher que chegou ao hos-

pital, em Petrolina, com san-
. disse havia sido submetida

gramento vaginal, mas não a aborto, teve diagnóstico
de dengue hemorrágica e

depois leucemia. Em 'segui-

da, foi levada à capital per
nambucana, onde morreu.

"Depois é que se descobriu
que ela tinha provocado um

aborto e estava com um san

gramento por conta disso. É
uma situação muito grave,
que mostra um descaso do
Estado e o impacto da crimi
nalização do aborto' no dia-a
dia dos serviços de saúde",
disse.

AGÊNCIA ESTADO

'Plano era salvar a empresa dentro da lei'
Varig não teria sobrevivido sem o governo, afirma o ex-presidente da Infraero

O ex-presidente da Infraero
José Carlos Pereira afirmou em

entrevista à Folha de São Paulo

que as írregularídades cometi
das pela Varig no pagamento de
tarifas aeroportuárias eram de tal
ordem durante o auge da crise da

empresa que ele teve de recor

rer à Polícia Federal para cobrar
o:: o repasse de taxas de embarque
� para a estatal.Mesmo sob a orien
� tação do governo de "salvem a

l Varig", Pereira mandou carta a

� PF acusandoa Varig de apropria-
ção indébita. A tarifa da estatal

.

Pereira fala sobre o coso Varig

responsável pela administração
dos aeroportos é cobrada com

o preço do bilhete, e as compa
nhias depois repassam a quantia
para a Infraero. O ex-presidente
da Infraero estima que a dívida
da Varig com a estatal era da or

dem de R$ 700milhões em 2006.
Para o ex-presidente da Infraero,
caso não houvesse a orientação
do governo no sentido de salvar
a Varig, a companhia aérea não
teria resistidomuito tempo.

Pereira disse que nunca re

cebeu urna ordem específica

da Casa Civil para aprovar o

plano de recuperação, mas que
recebeu a instrução de que era

preciso salvar a Varig, dentro
da lei, e que se concentrou em

preservar o recebimento das dí
vidas da empresa.

Conforme outra reportagem
da Folha, a ex-diretora da Anac
Denise Abreu afirmou que a

ministra Dilma Rousseff (Casa
Civil) pressionou estatais para
adiar cobrança de dívidas e

conceder créditos à Varig para
. preservar a empresa.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



� O CORREIO DO POVO
SEXTA-FEIRA, 4 DE JULHO DE 2008

INGRID LIVRE

INTERNACIONAL---------

Uribe seguirá tentando libertações
Ingrid Betancourt reencontra os filhos após seis anos com refém das Fare
BOGO,IÁ

A ex-refém Ingrid Betan
court reecontrou os filhos
depois de seis anos ontem,
um dia após ser libertada,
das Fare (Forças Armadas

-

Revolucionárias ,da Colôm
bia). Muito emocionada, In
grid reviu Mélanie e Lorenzo
dentro do avião presidencial
francês, que chegou à Co
lômbia por volta das 10h30.
A ex-candidata presidencial
entrou no avião para se re

encontrar com os filhos, aos

quais abraçou e beijou na

escada do aparelho. Chega
ram também o ex-marido de
Betancourt, Fabrice Delloye,
a irmã Astrid, o ministro de
Exteriores francês, Bernard
Kouchner, e uma equipe mé
dica enviada pelo presidents
da França, Nicolas Sarkozy.

Após a libertação de 15
reféns do grupo rebelde na

quarta-feira, 2, o presidente
da Colômbia, Álvaro Uribe, se
comprometeu a continuar lu
tando pela libertação de outros

reféns que seguem seqüestra
dos pelas Farc. Em pronuncia
mento oficial televisionado,
o líder colombiano pediu aos

guerrilheiros que libertem to
dos os seqüestrados, um total
de 700, como ponto de partida
para a negociação da paz.

Uribe disse estar "muito
satisfeito" com os "heróis"
do exército da Colômbia que,
"sem derramar uma gota de
sangue" libertaram 15 reféns
da guerrilha. O resgate de Be

tancourt, de três norte-ameri
canos e dos 11 outros reféns
foi uma derrota para as Farc.

A ação, que aconteceu no

departamento de Guaviare,
no sudeste da Colômbia, foi
fruto de uma operação de

infiltração e inteligência. Se
gundo o ministro da Defesa
da Colômbia, Juan Manuel
Santos, vários guerrilheiros
- inclusive um líder das Farc
identificado como César - fo
ram presos na operação de
um grupo de elite das Forças
Armadas colombíanas,

Obama critica a medida contra
casamento gay na Califórnia
SÃO FRANCISCO

O candidato democrata McCain, apoiou a medida na

à Presidência dos Estados semana passada.
Unidos, Barack Obama, di- A decisão da corte da Ca

vulgou uma carta dizendo lifórnia fez do Estado o se

que se opõe a uma medida da gundo a permitir casamentos

Califórnia que definiria o ca- de pessoas do mesmo sexo (o
sarnento como a união entre primeiro foi Massachusetts) e

um homem e uma mulher, o primeiro a casar gays de ou

depois que a corte mais im- tros Estados. Os casamentos

portante do Estado apoiou o começaram a ser feitos no dia
casamento entre pessoas do 16 de junho.
mesmo sexo. A declaração de Na carta, Obama disse
Obama vai contra a opinião apoiar "direitos totalmente
do governador do Estado, o iguais e benefícios para casais

republicano Arnold Schwar- do mesmo sexo, tanto nas leis

zenegger, que apoiou o es- estaduais quanto na federal".
tatuto que restringia o casa- A mensagem foi postada no

menta a heterossexuais, mas site do Clube Democrático de
disse que iria aceitar a deci- Gays, Lésbicas, Bissexuais e

são da Suprema Corte. Transgêneros Alice B. Tolklas,
Os californianos vão votar de São Francisco.

a medida que alteraria a Cons- A questão do casamento

tituição do Estado e cancelaria gay for -um dos motivos -que
a decisão da Suprema Corte no mobilizaram os eleitores con- -

dia 4: denovembro, mesmo dia servadores a apoiar -0- presi- _

da eleição presidencial ameri-
-

denteCeorge W. Bush; em sua
-iana, O'ríval de Obama, John reeleição em 2004.

Ex-senadora colombiano Ingrid Betancourt reencontro os filhos Mélaine e Lorenzo após ser resgatado

'China reduz

pena de presos
PEQUIM

Centenas de presos da pro
víncia chinesa de Sichuan, a

mais castigada pelo terremoto
de 12 de maio, tiveram suas

penas reduzidas e alguns che

garam a ser libertados por boa
conduta e por ajudar duran
te os trabalhos de resgate da
catástrofe, informou ontem o

jornal China Daily.
Oito presos que cumpriam

pena em Guangyan, cidade no
extremo norte de Sichuan, re
ceberam liberdade condício
nal após sua ajuda nas horas'

posteriores ao brutal terremoto
de 8;0 graus na escala Richter.

Segundo Li Xinmin, fun
cíonário da administração
provincial de prisões, outros

436 presos tiveram suas penas
reduzidas, 605 'receberam mé
ritos para possíveis revisões e

1.189 receberam .o reconhe
cimento por seu trabalho de

proteção do Estado e por sua

colaboração no resgate de so

breviventes.
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JJ Bordados terminou em quarto lugar na Segundona 2007 e o objetivo, neste ano, é subir para a Primeira

ESPECIAL SEGUNDONA

JJ Bordados entm

pam brigar pelo título
Time do São Luís quer subir para a Primeira
JARAGUÁ DO SUL

O JJ Bordados quer entrar
no Campeonato Não-Profis
sional da za Divisão - Taça
SDR para vencer. Segundo o

presidente do clube, Jéferson
de Oliveira, o time está deter
minado em conquistar o título
inédito e tem capacidade para,
tal. Para ele, chegou a hora do
time do Bairro São Luís mos

trar o seu potencial.
O JJ começou como na

maioria dos times: em um

encontro de amigos. Jéferson
conta que eles reuniam na

recreativa da Menegotti para
jogar bola. "Vimos que a coi
sa poderia ficar mais séria e

montamos o time", relatou. A
idéia surgiu no ano de Z005 e,

apesar de novato, o JJ Borda
dos vem crescendo nas com

petições. Dois anos depois a

equipe conseguiu o 4° lugar

na Segundona.
Neste ano o JJ chegou até

a segunda fase do Varzeano,
por isso o time está otimista
em vencer a Segundona. "Te
mos um time formado há dois
anos, colocamos alguns refor
ços em posições que tinham
necessidades e trabalhamos
em cima dos erros, com o úni
co objetivo de sermos campe
ões", relatou o presídente, que
está muito confiante. "O time
vem crescendo bastante e isso
reflete nos resultados", co

mentou, informando que das
três partidas que jogou contra
a tradicional Kiferro, o JJ não

, perdeu nenhuma. .

O time já prepara a sua

sede, que será no Bairro São
Luís. "Temos o objetivo de
construir a nossa sede e subir

para a Primeirona em Z009",
informou, acrescentando, que

a estimativa é que o campo fi

que pronto até outubro deste
ano. De acordo com Jéferson,
'o local atenderá todas as de

terminações da Liga Jaragua
ense. O doador do terreno fez

apenas um pedido: a criação
do Arsenal Futebol Clube; que
vai ocupar o campo juntamen
te com o JJ Bordados. A estru

tura abrigará também escoli
nhas de futebol e será aberto a

comunidade. O terreno fica ao

lado da Escola Renato Pradi.

GENIELLI RODRIGUES

TíTULOS
Nenhum

'LOCAL DE JOGOS
Campo do Flamengo,'
no Bairro Garibaldi
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A imagem da sua empresal
Vista'seus colaboradores com uniformes

produzidos com tecidos da
mais alta qualidade.

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

De fora do Estadual, as catego
rias de base do Juventus apenas
cumprem tabela amanhã, contra
o Guarani. Mas uma converso
entre o presidente da liga Jara
guaense, Marino Paternolli, e o

presidente tricolor, lido Vargas,
pode colocar as equipes para
disputar a 1 a Divisão do Futebol
Amador (o juvenil como aspiran
te e o júnior no principal). Como
Kiferro e Tupy, de Schroeder,
abriram mão de disputar a com

petição, uma vaga está em aber
to. A idéia é boa e pode dar uma
boa experiência aos garotos.
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BASQUETE

ESPORTE-----------

Garotos buscam o bicampeonato
Equipes mini e mirim demonstram renovação do basquete jaraguaense
JARAGUÁ DO SUL

O basquete de Jaraguá do Sul
é conhecido por sei uma grande
fonte de talentos. Graças ao tra

balho de base iniciado em 2000,
hoje são cerca de 1,1 mil alunos
em 19 escolas praticando a mo

dalidade. E, destes pólos, saem
a base de formação das equipes
que disputam as competições
estaduais. Prova disso são as ca

tegorias mini (12 anos) e mirim
(13 anos), que neste ano buscam
o bicampeonato estadual.

Ontem foi apresentado o

time mirim da Wizard/Marista/
FME, que neste ano estampará
no uniforme o selo da campa
nha,deO Correio do Povo, "Du-

,

plicação Urgente", que pede a

duplicação da BR-280. Os garo
tos que formam o grupo foram

campeões estaduais em 2007,

na categoria mini. E, para o téc
nico Rafael Müller, este pode
ser considerado o time mais
forte que Jaraguá do Sul teve,
na categoria, nos últimos quatro
anos. 'Acredito no nosso favo
ritismo. Conseguimos montar

este grupo, que é muito bom, e
temos grandes chances de tra

zer o bicampeonato", avalia.
Eles estréiam no Estadu

al neste fim-de-semana, em

Brusque. Na primeira fase, os
jaraguaenses estão no Grupo
B, junto com duas equipes
de Joinville e outras duas de

Brusque. Cada equipe sedia
um quadrangular e as duas
melhores campanhas se elas
sificam para a final. Como
atual campeã, aWizard/Maris
talFME sedia a fase final, caso
confirme a vaga. Equipe mirim foi apresentada ontem e estréia neste fim-de-semana, em.Brusque, como favorito ao título estadual

,

PESCA - HISTORIA
A relação do homem com os peixes é tão antigo quanto o história da humanidade. Apesar disso, somente
durante o Império Romano é que foram criados equipamentos apropriados, tais como anzol, arpão, tarrafa
e rede. Foram também os romanos que introduziram o conservo de peixe em azeite. O Clube de Coço, Tiro
e Pesco Marechal Rondon, de Jaraguá do Sul, fundado em 14/04/1959 e foi o primeiro do Santo Catarina o

.ser registrado no Divisão de Coço e Pesco cujo número de registro é 01-SC de 14/04/59. Foi reconhecido de
Utilidade Público pelo Assembléia Legislativo de Santo Catarina, Lei Estadual nO 539 de 16/01/1960.

'!ra� !�!n�f!!!�tesco, nd modolidoü.'d .

;
osso, n�'

I dê Santo Catarina e Paraná. Hàvia, dentre eles,lgrandes merguJhadores. Sem
equipamentos, fizeram história: João de Borba, João Germano RudolJ, José Frutuoso,
José Theodoro Ribeiro e Nego Magino. Pesca submarino, com equipamento básico: nado
dei , máscara, snorkel, lanterna, roupq de neopreme, orbalete (armo), de lastro e

Sebastião Ayroso, Irio Piazero ti Alberto KlitZke. qé

FUNDADORES E
ATIVIDADES
São sócios fundadores: Amadeus e

Adolpho Mohfud, Murillo Barreto
de Azevedo, Getúlio Barreto do Sil
va, Roland Janssen, Joõo Germano
Rudolf, Gert Breithaupt, Faustino Gi
relle, Alwan Karsten, Eugênie do Silva,
Constantino Rubini, Darcy Buchmann,
Renato Piazera, Mário Ayroso, Osny
Müller, Leonides Schadeck, Lollau
Roth, Luiz Kienen Júni()r, Ayeres
Goma Ferreiro de Mello e Gerhard
Marquardt Além do prático do tiro

olímpico, que formou uma plêiade
de grandes campeões, o pesco es

portivo, foi outra modalidade muito
concorrido no clube. Destacamos o

coço submarino, pesco de arremesso
e mergulho em rios e logo. A preser
vaçõo do natureza com repovoamento
de peixes no bacia hidrográfico dó re
lliiio foi Gilun ntividade desenvolvido

peJo agremiação.

,
Fundadores do
Clube Marechal
Rondon: Amadeus
Mahfud e Gert
Breilhaupt

>

REPOVOAMENTO DOS RIOS
Em duas oportunidades, os integrallt�s �o,clube tiveram a incum

bê�cia de execU;t�.� �<repovoameQto' do bacia hjdrpg�9fica do re

gião. A primeiro acpnteceu em junho �e 1960. foram 5.476 tilápias
� nove mandis-oçu, doação do Senhor.Gerhord Marquardt. Executa
ram a ação: Amadeus e Adolpha Mah.fud, João G. Rudolf (Cascudo),

nides Schad La.lau Roth, Luiz Igenen Júnior, Alwan Karsten �
Aytes G

.

,de Me
.

J�n nto foi�
lHo de 1 ndo o ção sé>AI'·:1

o Klitzke, o elo Cô unicipa , o pre I Victor1,1
Bauer liberou verbo no ordem de trinta e cinco mil cruzeiros (Cr$ J
35.000,00) poro adquirir junto 0.0 'Posto d'e Truticultlt(a, de Loges:'

iLalevinos rutas. ExecUtara'm o repovoam Amadeus!
�Ü� José Hfz�e, Rolon�janssen e �e tanh .j',

I

HISTÓRIÃ DE PESCADOR
que ganhou de:presente no aniversário um

lodo {J bóia. :�nv{a ond�§ in$)�Qntôneas do
O poro uma p dp 00 celular, gUe vai tocar e ôno.nciar que

tem peixe poro o almoço.
- Funciolla bem Zécd?

- �vdanãQ dá poro saber, porq,ue �"P[�duto é chinês é !�� p!(,ixes sÓ,ogora começaram
o aJLFender falar o�lndarim. .�'0

<\
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LIGA FUTSAL

O CORREIO DO POVO rnSEXTA·FEIRA, 4 DE JULHO DE 2008

Para voltar à Liga em grande estilo
Malwee e Teresópolis se enfrentam hoje à noite na Arena, abrindo a 2a fase
JARAGUÁ DO .SUL

Depois de um mês de para
lisação, a Malwee retoma hoje à
Arena Jaraguá, onde estréia na.

segunda fase da Liga Futsal, às
20h15, contra Teresópolis. Além
de voltar a se apresentar diante
do público, o time jaraguaense
quer aproveitar o aniversário de
40 anos da MalweeMalhas, para
comemorar a data e o retorno em

grande estilo. Para isso, nadame
lhor que uma vitória.

"Sem dúvida é um dia mui
to importante para todos nós e

para o futsal porque a Malwee

apóia o nosso esporte incondi
cionalmente e, com muito res

peito ao nosso adversário, fare
mos de tudo para retribuir este

apoio com uma boa apresenta
ção diante do Teresópolis", ga
rantiu o craque Falcão. Ele, junto
com Lenísio, Tiago e Ari, chega
à equipe depois de .conquistar o
título da Copa América com o

Brasil. Já os outros jogadores es

tavam no Japão. Por isso, apesar
do intervalo grande na Liga, o

técnico Fernando Ferretti disse

'Não gosto· de
ultrapassar'

Líder do Mundial de Pilo
tos, o brasileiro Felipe Massa
deu uma declaração surpre
endente às vésperas do GP da

Inglaterra, programado para o

próximo domingo. Apontado
por uma revista especializa
da como o competidor que
mais realizou ultrapassagens
no ano passado, ele disse que
prefere não executar mais
este tipo de manobra. Mas ex

plicou o porquê.
"Faz parte do meu estilo

de pilotagem ser bem agres
sivo. Não é fácil e, para ser

bem honesto, prefiro não fa
zer nenhuma ultrapassagem,
já que isso sígníficaria que
estou liderando", observou.
Para a próxima etapa doMun
dial 2008, o GP da Inglaterra,
Felipe está otimista. "Silvers
tone pode revelar algumas
surpresas e, mesmo sem a

típica chuva inglesa, ainda

pode haver ventos fortes que
.

sopram lateralmente mesmo

com tempo seco", analisou.

que a preparação para o jogo co

meçou ontem, nos treinos com

bola na Arena. "Mas já estamos

acostumados com isso. Não creio

que o fato de termos dividido o

grupo vai interferir no nosso de

sempenho", comentou.
Segundo Ferretti, o primeiro

objetivo é garantir a vaga. Depois
tentar ficar em primeiro lugar
na classificação geral, para tra

zer os jogos decisivos para [ara
guá do Sul. "Nas nossas contas,

-

vencendo todos os jogos em casa

estamos classificados", afirmou.
E, para o retorno, o treinador es

pera casa cheia. '1\, gente sabe da

expectativa da torcida, especial
mente porque agora os jogos são
mais decisivos", finalizou.

Já o técnico Paulo Mussa
lem, do "Ieresópolis, espera sur
preender. "Nós terminamos a

primeira fase num bom ritmo e

não podemos perder esta pega
da. a objetivo é iniciar esta fase
da mesma maneira que foi con
cluída a primeira".

JULIMAR PIVATTO Falcão espero comemorar o aniversário do patrocinador com festa e vitória no estréio do segundo fase

Renato diz que delTOta foi a pior decepção dele
RIO DE JANEIRO um vencedor. a nocaute de hoje

Visivelmente abalado, em talvez tenha sido o pior deles,
alguns momentos até mesmo depois da perda do meu pai. Um
segurando as lágrimas, o técnico dia a gente dá, outro dia a gen
Renato Gaúcho elassífícou a per- te recebe. Hoje eu recebi", disse
da do título daCopa Libertadores Renato.

para a LDU como amaior decep- a técnico admitiu que, depois.
ção da carreira dele no futebol.T'<sda derrota, não chegou a conver- .

'1\, vida também nocauteia os sar com os jogadores, mas elo
vencedores, e eu me considero giou os atletas por terem conse-

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE JARAGUÁ DO SUL
CNPJ 03.855.214/0001-38

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Trabalho Médico de Jaraguá do Sul, no uso

das atribuições que lhe confere o artigo 42 § III do Estatuto Social, convoca
todos os Cooperados da Cooperativa para participarda Assembléia Geral Ex
traordinária, a ser realizada à Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nO. 1412,
sala 09 - Jaraguá do Sul - Estado de Santa Catarina, às 17h30min do dia 14
de Julho de 2008, em primeira convocação, com no mínimo dois terços dos

Cooperados, em condições de votar; às 18h30min, em segunda convocação,
com no mínimo a metade·e mais um dos Cooperados; ou ainda, às 19h30min,
em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez)
Cooperados, onde será discutida a seguinte:

ORDEM DO DIA
1. Mudança de Endereç-o.
OBS: O número de Cooperados, para efeito de cálculo de "quorum" de insta

lação, é nesta data, de 150 (Cento e Cinqüenta).
Jaraguá do Sul, 3 de Julho de 2008 ..

Dr. Adernar Nardelli - Presidente

guido a vitória no tempo normal.
"Às vezes o silêncio dizmais que
palavras. Na sexta-feira converso

.

com eles. Temos que deixar um

tempo para a ficha cair", expli
cou o treinador.
a comandante tricolor, con

tudo, fez
.

questão de mostrar

que manteve a cabeça erguida
mesmo depois do revés. "Eu vim

aqui falar com vocês (jornalistas),
porque senão amanhã teriam
dois ou três me chamando de co
varde, medroso. Não soumedro
so", disse ele.

Apesar de ver sua equipe per
der três penalidades, o técnico
do Tricolor afirmou que possuía
os melhores cobradores e não

culpou ninguém.

Beleza e Estética
Na Europa, mais especificamente na Alemanha, os
homens dão de dez a zero nas mulheres em

elegância, estética e beleza: eles se apresentam
impecavelmente vestidos, roupas de marca, tipo
Arrnani, mechas coloridas nos cabelos, "piercíngs",
brincos e toda parafernália de apetrechos existentes
nomundo "fashion"; estas sequer depilam o sovaco,

.

alegando que devem ser amadas do jeito que Deus
. as fez e se não quiser, sempre tem quemQuer...

. Veja a continuação deste artigo na próxima
� �_edíçãod!�_'e�n_a_.F_e_ir_a_. �

Aldo Adolar Maul Ph. D.
Mestre em Insumos Fannacêutíces:

Doutor em Fármacia e Medícamento.
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FESTA DO VINIL

CONTRA-CAPA---------

reproduzidas em telão pelo VJ Ju
nior Piazera.

Já no âmbito musical, a respon
sabilidade está nas mãos do DJ

/

S
. Nene Wolf, Marcelo Luis, Bine An
dreatta e do próprio organizador.
E, ele garante que a discotecagem
não deixa ninguém parado. A festa
costuma ter inserções de Beatles,
Rolling Stones, Roy Orbison, Pink
Floyd, New Order, Village People,
PhilCollins emuitos outros clássicos
da segunda metade do século 20.

Os 500 ingressos disponíveis
começam a ser vendidos hoje nas

lojas Tô a Toa e Discoteque e na es

cola de idiomas Fellows. Eles cus

tam R$ 20. Conforme Paulico, por
causa do espaço físico, as entradas
são limitadas. Ele também dá ou

tra dica para quem quer se diver
tir: "venham caracterizados para
entrar no clima". A Festa do Vinil
começa às 21h.

KELLY ERDMANN

DIVERTIR
Casa antiga vira ponto de encontro para relembrar as décadas de 60, 70 e 80

JARAGUÁ DO SUL

Você senta falta das roupas que
usavà há 20, 30 ou 40 anos? E das

. músicas ouvidas pela geração cio
rock das décadas de 1960 e 1980
ou das discotecas de 1970? Pois en
tão, tire as calças boca de sino, os

óculos e as camisas listradas do baú.
Quem se dispor a enfrentar o cheiro
de naftalina tem uma semana para
se preparar. Isto porque, a Festa do
Vinil promete ressuscitar os sons e

os cenários daquela época.
Esse resgate histórico e diverti

do está marcado para acontecer no

sábado, 12 de julho. O local esco
lhido é uma casa antiga instalada
na Rua Epitácio Pessoa, no Centro
de Jaraguá do Sul. Segundo o pro
motor, Paulo David da Silva, co

nhecido como Paulico, o local foi
escolhido de propósito por susci
tar impressões saudosistas. Para

completar o visual retrô, o am

biente ainda vai ganhar móbiles
feitos de discos de vinil e imagens

Capin.oI I CoC'Udot I CU'itibOl'lO$1 Rio do SuI I loges I sao Joaquim I49 35SS 'ttiS �9 m� nn 4931.412411 4735210200 4932219100 4932330899

Ambiente além de emanar sons de discos, ainda tem vinis espalhados por todos os cantos

Jaraguá do Sul
4732746000

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.
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