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Falto de vogas em
creches é debatido

.

Modo e pesquiso
dos formandos

Promotor pede que pais denunciem a .

situação para que o município possa agir
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Desfile de alunos do Senai mostro 60 look's
inspirados nas mudanças do tempo.
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De 09 a 13 de Julho
Jaraguá do Sul - na Arena Jaraguá

Horário I 09/10 e 11/07 I 12/07 I 13/07
Das 18h às 22h. Das 10h às 22h. Das 10h às 20h.

Espaço Casa - produtos e
serviços voltados para a casa;

Dia do Sorvete;

Mais informações:
(47) 3275-7011

Dia da Gelatina; Espaço infantil
Turma do Miguelito.

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

FEIRA DE NEGÓCIOS DO VALE DO ITAPOCU

www.expo2008.com.br

Realização: �
APEVI
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E TIME E ESSE?
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O Brasil manteve a 15° posição no

ranking mundial de produção cien
tífico em 2007, à frente de países
como Suíça, Suécia e Bélgica. Os
cientistas brasileiros responderam
por 2,02% dos artigos publicados
internacionalmente. Em relação
o 2006, a participação brasileira
cresceu 5%, subindo de 1,92% para
2,02%. Os Estados Unidos lideram
o ranking, com 30,95% da produ
ção científico 'mundial, segundo o

Instituto para Informação Científi
co (lSI, no sigla em inglês) dos Es
tados Unidos. Medicina é o área de
maior produção científica do Brasil
(21,3%), seguida por físico (13,3%)
e química (12,5%).

FIQUE POR SEROU
POLÊMICA ALÍVlOPARA

DENTRO NÁOSER OS PAISMundial podeRodrigo Hilb�rt Dores e delícias
ser cancelado fim do publicidade

em Joraguá do vida
Página 21 infantil
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CHEFE, VOU FALTAR
NO TRABALHO...

NÃOTEMVAGA
NA CRECHE PRAS

CRIANÇAS! II

CHARGE

PONTO DE VISTA

I

BR-280: Juntos pela duplicação

GUIDO JACKSON

BRETZKE, PRESIDENTE
DA AClJS - CEi'ffRO
EMPRESARIAl.. OE
JARMIJÁ DO SUL

Amaniesfação realizada na plenária do
dia 7 de julho no Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul se reveste de uma simbolo

gia importante na caminhada que a região
vem.traçando há pelo menos uma década
no sentido de ver concretizado o projeto
de duplicação da BR-ZSO. A presença da
senadora Ideli Salvattí, acompanhando o

superintendente regional e os técnicos do
DNIT, que é o principal órgão da área de
infra-estrutura no País, ao encontro com

empresários, demonstra que o projeto está

tendo seu curso.

Para a comunidade, esta sinalização dos
esforços por parte do governo federal é em
blemática. Significa que estamos sendo ou
vidos e que esta importante reivindicação
está recebendo atenção dos governantes.
Ainda que investimentos como este sejam
obrigação do Estado em justa contrapartida
ao que se produz em riquezas e se gera em
tributos, a resposta que se dá a um pleito
destamagnitude nos deixa a todos confian
tes. Entretanto, amobilização não pode es

morecer. Como assinalamos na imprensa,
continuaremos atentos e cobrando que o

calendário seja cumprido. É uma questão
de respeito à vida, à dignidade e à con

tribuição que a nossa região tem dado ao

desenvolvimento de Santa Catarina e do
Brasil. Permaneceremos firmes e atentos,

DO LEITOR

Escola HOMAGO
Sabe-se que, devido às circunstâncias com que a

educação pública é tratada no país não há muito a co

memorar, mas não existe momento mais apropriado
para nós, direção, professores, orientadores e demais
funcionários da E.E.B. Holanda Marcellino Gonçalves,
manifestarmos nossa alegria par termos conquistado a

za colocação entre os alunos de 5a a sa séries das es

colas públicas estaduais de nosso estado, segundo da
dos do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação
Brasileira). Este é, sem dúvida, um espaço brilhante

que conquistamos e um mótivo de orgulho para toda
a equipe de profissionais que aqui desempenham suas

funções com seriedade, comprometimento, dedicação
e persistência. Também queremos parabenizar nossos
alunos e pais que não se acomodam diante da realidade

que, muitas vezes, é dura, "ingrata e cruel.
Vale ressaltar que, assim como em todas as áreas, a

educação também só traz bons resultados quando há a

dedicação constante de todos os envolvidos. Na Escola,
por exemplo, a qualidade do ensino deve ser sempre prio
rídade, mas não se pode esquecer que o lado emocional
do aluno também deve serlevado em consideração quan
do se quer que este busque o conhecimento sem ser sob

pressão. Não se quer dizer com isso, que a liberdade de
escolha deve ser dos alunos, pois em qualquer instância,
eles precisam de limites e regras, mas precisam, acima de
tudo, de orientação e incentivo ao estudo.

Os recentes dados do Ideb mostram que são muitas
as escolas de Santa Catarina que estão acima da média
nacional, isso prova que, os profissionais da educação
em nosso estado - sejam eles da rede estadual, municipal
ou particular -, honram a função que desempenham e a

profissão que escolheram para atuar. É mais um motivo

para se pensar na educação com respeito, pois a maio
ria dos que atuam nesta área, não é devido à facilidade
em vestibulares ou em concursos, mas porque tiveram
conhecimento suficiente para atingir o objetivo - serem

aprovados -, além de competência e vocação para se doar
a uma parcela da população que precisamuito mais que
conhecimento, precisa de atenção, carinho e orientação.
Coisas que a sociedade, muitas vezes, se nega a dar.

PROFESSOR ADILSON MARCOS SBARDELATTI
E EQUIPE PEDAGÓGICA DA ESCOLA HOMAGO

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

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

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

pois entendemos que este seja o momen

to de acompanhar todos os passos e cobrar

agilidade para o início das obras.
'

As condições são totalmente favoráveis
para que a sociedade se mobilize, pois há
recursos financeiros no caixa do governo e,

pelo que se percebe, vontade política em se
.

cumprir o prometido. A feliz frase cunhada
nas camisetas que a Associação Empresa
rial de Guaramirim distribuiu na reunião
do dia 7 resume o sentimento que deve

pontuar as nossas atitudes: "[untos pela
. duplicação", fazendo valer o que entende
mos ser mais adequado no projeto de me
lhoria operacional da rodovia, respeitando
as partciularidades de cada comunidade
no entorno da BR-ZSO não só na questão da
funcionalidade como principalmente na

segurança dos seus usuários.

O CORREIO DO POVO
Diretor: Nelson Luiz Pereira
Editora: Patrícia Moraes

• Fones: (47) 3371.1919 • 3055.0019
• Fax: 3276.3258
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FALA Aí!

" Não sobro nado

poro o lazer. "
PATRíCIA CRISTOFOLlNE,
MICROEMPRESÁRIA DE

GUARAMIRIM, preocupada em

pagar as contas em dia.

" Se não for
necessário,
não compre. "

JORGE HARRY HARZER,
PROFESSOR DE ECONOMIA DA
UNERJ, recomendando cautela
com o orçamento doméstien.

" Estornos tentando
fazer funcionar."
WALDEMAR RAU,

PRESIDENTE DO CONDOMíNIO
DE PRODUTORES RURAIS,
sobre o abatedouro municipal

abandonado há quase quatro anos.

.�...

Freio na mídia
Ainda não é lei, mos; poro olívio dos pois, o Comissão de Defeso do Con
sumidor do Câmara dos Deputados aprovou proposto que proíbe qualquer
tipo de publicidade e de comunicação mercadológico dirigido à criança, em
qualquer horário e por meio de qualquer suporte ou mídia, seja de produtos
ou serviços relacionados à infância. É aquela que se vale, por exemplo, de
linguagem infantil, efeitos especiais e excesso de cores; trilhos sonoros de
músicos infantis ou contados por vozes de crianças, bonecos ou promoção
com distribuição de prêmios ou de brindes colecionáveis. Ou seja, o publi
cidade de qualquer produto ou serviço deve sempre ser dirigido 00 público
adulto. Também fico proibido publicidade no televisão, no internet ou no rá
dio 15 minutos antes, 15 minutos depois e durante o programação infantil.

EM FAMíLIA
Belarmino Lins (PMDB) foi reeleito
presidente do Assembléia Legislativo
do Amazonas, por 18 dos 24 deputa
dos. Ele tem 12 parentes tmbalhando
em seu gabinete, entre eles o mulher e
cinco filhos. Que ganham de R$ 3.000
e R$ 5.000, além do vale-alimentação
de R$ 700. "Até que o Câmara dos
Deputados decido sobre nepotismo,
eu não posso punir pessoas que me

ajudam 00 longo do minha vida pú
blico", disse o cara-de-pau. Até bem
pouco tempo esta imomlidade existi0
aqui no terrinha também.

PISO NACIONAL
O presidente luiz Inácio lula da Silvo
(PI)sancionará, no próximo dia 16, a

lei que institui o piso salarial nacional
de R$ 990 para professores de educação
básico da rede de ensino público. E que
tenham jornada de trabalho de 40 horas
semanais. O novo piso, segundo o lei,
será implantado no país de formo grada
tivo até 2010, quando termina o segun
do mandato de lula e terá recursos poro

. estados e municípios cemplementcccs
.

com recursos do governo federal.

SIM À VIDA
O governador luiz Henrique (PMDB) deve sancionar lei de autoria do deputado
Odete de Jesus (PRB) poro implantação do programo "Sim à vida, não às dro
gas". Vai atender crianças e adolescentes. Com internação de emergência poro
casos de overdose e síndrome de abstinência, tretemente ambulatorial, orienta
ção e apoio psicológico às famílias através de' especialistas interdisciplinares:
médicos, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos e advogados.

Sanco
Cruzeír-o
dQ$ul

Atendemos: Funcionários Públicos

Municipais· e ",Estaduais·, SAMAE*,
Aposentados e Pensionistas **J

Forças Armadas" e ECT' (Correios).

Taxas a partir de 1 ,60%
Conheça nosso escritório na

Rua Waller Marquardl, 1133 - Sala 06
em frente a Prefeitura Municipal ou

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

POLíTICA----------

rvidores condenados a pagar mu ta
Assim como prefeito, comissionados são acusados por propaganda extemporânea
CORUPÁ

. A juíza da 87a zona eleitoral,
Elíàne Alfredo Cardoso Luiz,
julgou procedente a representa
ção protocolada pelo Ministério
Público contra sete atuaiss e ex

funcionários da Prefeitura e um

prestador de serviço contratado

pelo município. Eles foram con

denados ao pagamento demulta,
no valor total de R$ 21.282,00,
por propaganda fora de época.
Ontem, eles protocolaram recur

so junto ao Tribunal de Justiça.
A sentença foimesma proferi

da pela juíza esta semana contra
o prefeito Conrado Müller (PP),
também por propaganda extem

porânea. A representação foimo
vida pelo PMDB do candidato à
Prefeitura, Luiz Carlos Tamanini,
e incluía o pp, que alegou ilegi
timidade passiva, e foi acatada
pela juíza. Müller ingressou com
recurso na quarta-feira.

O PMDB ingressou com a

ação por propaganda fora de
época porque os funcionários
utilizaram adesivos em seus car

ros com o número 11 - número
do Partido Progressista e do can

didato à majoritária -, associa-

dos aos dizeres "Deixa o homem
trabalhar", nas cores vermelho e

azul, que simbolizam o partido.
No entendimento dos peemede
bistas e confirmado na sentença
da juíza, houve favorecimento a

campanha de Müller à reeleição.
O conteúdo da denúncia, que

incluía fotos dos carros, con

sulta ao Detran dos proprietá
rios dos veículos e a portaria
de nomeação deles para cargos
comissionados, motivou a re

presentação do Ministério PÚ
blico contra estes funcionários,
alguns hoje fora dos cargos para
concorrer a eleição, e também o

prestador de serviços.
Os carros começaram a circu

lar na cidade quando da instau

ração da Comissão Processante
da Câmara contra o prefeito, em
dezembro do ano passado. Nos
dois pedidos de recurso, a defesa
alega que os adesivos foram co

locados nos carros como forma
de manifestar solidariedade ao

prefeito por conta do processo na
Câmara, que acabou sendo sus

penso através de uma liminar.

CAROLINA TOMASELLI Prefeito e candidato à reeleição ingressou com pedido de recurso ao 1J

Audiência: participação maciça

Projeto das bebidas terá nova audiência
Texto qu� proíbe o consumo e venda em espaços públicos receberá emendas
JARAGuÁ DO SUL

A Câmara de Vereadores
realizará uma nova audiência

pública para discutir o projeto
de lei que proíbe a comerciali

zação e o consumo de bebidas
alcoólicas em espaços públicos
do município. Na última ter

ça-feira, mais de 150 pessoas
discutiram o polêmico assun

to, representando os Consegs,
_ a PM, centros de. recuperação
� de dependentes, associações de
� moradores e a comunidade em

� geral, a maior parte favorável a

proibição.

A audiência, que a presi
dente da Casa e autora do pro
jeto, Maristela Menel (PT do
B), classificou como bastante

produtiva, resultará na apre
sentação de emendas ao texto
original. Maristela adiantou

que deverá entrar com três ou

quatro. A nova audiência, para
aprovação popular do texto fi
nal, ainda não tem data marca
da. Só depois dela é que o pro
jeto será votado.

.

Assim como fora,
.

dentro da
Câmara as opiniões divergem.
O texto apresentado por Maris-

tela proíbe o consumo e a venda
de bebidas alcoólicas em espa
ços públicos, porém abre exce

ção para evento realizado pelo
poder público ou devidamente
autorizado por ele. Ainda em

março, uma emenda apresenta
da pelo vereador Terrys da Sil
va (PTB), suprime o artigo.

"Continuo díscordando que
haja comercialização em even

tos autorizados pelo municí

pio, principalmente em praças
públicas", disse ontem o verea

dor, para quem o projeto, sem a

emenda proposta por ele, "síg-

nífíca punir um rapaz tomandc
um copo de cerveja na praça,
e o município autorizar serem
consumidos milhares de copos
em pleno calçadão". "É uma

disparidade", constatou.
Para o vereador Ronaldo

Raulino (PDT), coibir o con

sumo discriminado nas ruas e

praças é fundamental, mas não
pode impedir o cidadão de in

gerir bebida em uma mesa ex

terna ao bar, por exemplo. "O
projeto tem que visar a ordem

pública, daí eu concordo", de
fendeu.
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Faltam vagas nos Ce tros Infantis
Mais de 800 crianças estão na lista de espera e promotoria cobra solução
JARAGUÁ DO SUL

A falta de vagas na rede
pública de ensino de Jaraguá
do Sul, principalmente nas

creches, já preocupa a Vara
da Infância e da Juventude. A
promotoria quer saber quantas
crianças estão na lista de espe
ra e solicitou um levantamento
desses números junto à Prefei
tura. Segundo o promotor da
Vara da Infância e Juventude de
Jaraguá, Gilberto Polli, o objeti
vo é conhecer a situação para
depois, cobrar as vagas.

Os dados recolhidos mostram
que hoje, 800 crianças aguardam
por uma vaga nos Centros Mu
nicipais de Educação Infantil
(CMEI), mas para o promotor este
número pode ser ainda maior já
que muitos pais não procuram as

unidades sabendo que não vão
encontrar vagas. ''Vamos levantar
esses índices com Associações
de Bairro, entidades religiosas e

também, com o Conselho Tute
lar. Queremos sensibilizar o mu
nicípio para prever a ampliação
das vagas no orçamento. Como
a lei orçamentária é debatida até
agosto, precisamos fazer isso em

breve", comenta o promotor.
O prazo para o término deste

estudo vai até o final de julho,
e ainda segundo o promotor,
pode ser instaurado um Termo
de Ajustamento de Conduta,
onde o município se obrigaria a

abrir novas vagas em um prazo
determinado. Caso o município
não concorde com o termo, ou
não o cumpra, a promotoria
pode entrar com uma Ação Ci
vil Pública contra a Prefeitura.
"Não tem como exigir vagas
imediatamente. Tem que haver
um bom senso. Mas pela Cons
tituição, é uma obrigação do po
der público oferecer vagas para
todas as crianças, independen
te da renda familiar", afirmou
o promotor, lembrando ainda
que a responsabilidade também
é dos empresários. Isso porque
a lei prevê que empresas com

mais de trinta empregadas pos
suam convênios com creches
particulares ou públicas ou ain
da ofereçam um espaço dentro
da empresa para os filhos das
funcionárias. "Queremos ver se
as empresas e se o município
estão cumprindo", alerta. Uma das questões observadas na hora de garantir vaga é a renda familiar

Livros infantis com preços acessíveis (ltraem estudantes para a feira

Pelo menos sete mil crianças
devem visitar Feira do Livro

Entre os corredores da se

gunda edição da Feira do Livro,
em Jaraguá do Sul, um público
em especial se destaca. De acor
do com a vendedora "Larissa de
Araújo, as crianças compare
cem em peso e as obras infantis
são as mais procuradas. "Ternos
livros para crianças a partir de
um real. E esses são os que mais
saem", revela lembrando ainda
que no ranking das vendas apa
recem também os romances e

os livros espíritas.
Além do preço acessível, a

programação da feira, com ses

sões de contações de histórias,
atrai o público infantil vindo
principalmente, da rede públi
ca de ensino. Eduardo Fredrich,
8 anos, foi à feira com a tur
ma da escola e já garantiu três
exemplares. Ele escolheu livros
para colorir. "Os de pintar são
bem.legais, mas o que eu mais
gosto é o do Chapeuzinho Ver-

melho", revela.
De acordo com Sueli Bran

dão, urna das organizadoras do
evento, estão agendadas .visitas
de cerca de sete mil alunos da
rede pública até o dia 17, úl
timo de feira. Já em relação às
vendas, a estimativa é de co

mercializar 60 mil exemplares.
Hoje, a feira funciona das

9h às 21h. As contaçôes de
histórias acontecem às 9h, 10h,
iu, 12h, 13h e 14h. Já às 15
e às 19h, o autor de literatura
juvenil mais vendido no Brasil
(20 milhões de exemplares até
2006), Pedro Bandeira, parti
cipa de um bate-papo sobre
como escrever e encantar crian
ças. Às 19h10 está programada
a exibição do curta-metragem
"Tchuco, Baúco e Sporcatione"
e às 20h acontece o espetácu
lo "Dois violão e urn balde". O
evento acontece na Praça Ânge
lo Piazera e a entrada é franca.

Q;jO�fi DIZ QfIS(�nHO�
A.[J. 54: É dever do L. ''Ido. osselLu-*�;; . :#. :;, ;te" ç;

,

raj à criança e 00 adolescente:
IV - atendfmento em creche>e
pré-escola.4!� cfJonços de .. zerpi\jQ
seis anos de idade.

Feim da Malha
hoje no Portal

Começa hoje e vai até o

próximo dia 26, a décima
edição da Feira da Malha do
Portal de Jaraguá. Durante
o evento, artigos de confec
ção, calçados, artesanatos e

acessórios serão vendidos
com descontos de até 50%.
"Esperamos que o público
consumidor, os turistas e

também os lojistas compare
çam. A expectativa é de que
30 mil pessoas passem pelo
Portal nos dias da feira", afir
ma o gerente administrativo,
Hilário Deretti, destacando
ainda que a realização da
Expo e as férias escolares de
vem contribuir para a vinda
de visitantes.

O Portal conta com 30 lo
jas e vende tanto para o ata
cado corno para o varejo. O
horário de funcionamento é
das 9h às 19h de segunda à
sábado e das 10h às 19h aos

domingos.
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Pai questiona morte de menina
Giovanna Rodrigues sentiu dor de garganta pelamanhã e morreu horas.depois
JARAGUÁ DO SUL

O metalúrgico Cleber Rodri

gues, 33 anos, questiona o mo

tivo da morte da filha Giovan
na Rodrigues, quatro anos. A
menina morreu há dois meses,
horas depois de ter sentido uma
dor de garganta e ter sido medi
cada no Hospital Jaraguá.

Rodrigues conta que, no dia
6 de maio, Giovanna se quei
xou de dor pela manhã. À tar

de, amenina ficou com febre de
39°. No hospital, foi medicada
por uma pediatra, que a liberou
e receitou um outro remédio.
Cerca de três horas depois de
tomar a dose receitada, a meni
na começou a passar mal.

"Ela estava com a boca roxa,
os olhos virados e não respira
va", relembrou. A família, que
mora em Nereu Ramos, cha
mou os bombeiros para levá
la ao hospital, mas decidiram
levá-la de carro para chegar
mais rápido. "Dentro do auto
móvel eu senti que ela parou de

respirar e o coração não batia.
Enquanto eu fazia os primeiros
socorros, os bombeiros e Samu

passaram por nós e prestaram

atendimento", contou.
O pai também diz ter sido

informado no hospital de que
Giovanna havia morrido de pa
rada cardíaca antes de dar en
trada. Mas eÍe questiona o lau
do, onde consta que a causa da
morte é desconhecida. "Quero
saber do que minha filha mor

reu", disse. Ele suspeita que
os medicamentos tenham feito
mal à Giovanna.

Rodrigues disse que, no hos
pital, não autorizou que fosse fei
ta autópsia. Mas, no dia seguinte,
decidiu registrar um boletim de
ocorrência para que o corpo fosse
retirado do hospital e analisado
no IML (Instituto Médico Legal).
"No IML, informaram meu so

gro que poderia levar até 45 dias
para termos o corpo de volta, ou
que o corpo seria retalhado, os

pedaços seriam mandados para
análise e depois devolvidos". O
metalúrgico acredita que esse

procedimento "não é normal".
'Acho que foi uma forma de re

cuarmos, para que a análise não
fosse feita", afirma.

DAIANEZANGHELINI "Quero saber do que minha filha morreu", diz o metalúrgico Cleber

Impasse ronda
novo terminal
JARAGUÁ DO SUL

A casa da fanúlia Lombardi,
que fica nos fundos do terminal
urbano, continuava em pé até a

tarde de ontem. O espaço deverá
ser utilizado para a construção do
novo terminal, cujas obras deve-
iam iniciar em cerca de 15 dias,
segundo a Canarinho. Porém,
as informações mostram que há
um impasse no andamento das
obras. O gerente operacional da
empresa, RubensMissfeldt, disse
que o alvará de demolição ainda
não havia sido emitido até a tar

de de ontem. Destacou também

que a Prefeitura pretendia reuti
lizar os restos da construção, o

que resultaria numamudança na
logística.

Já o secretário de Urbanismo,
Alberto Marcatto, afirmou que
o alvará seria entregue ontem à
concessionária e que a Prefeitura
não tem interesse em ficar com o

material que sobrar. Casa da família Lombardi deverá ser demolida para dar lugar ao novo terminal projetado pela Canarinho

Assassino
se entrega
JARAGuÁ DO SUL

João Valdir Nogueira, 26

anos, conhecido como Be

terraba, entregou-se à polícia
na tarde de quarta-feira. Ele
matou a ex-namorada Ivane
Sabrina Marcílio, 19, com

quatro tiros no último dia 2

(quarta-feira passada) e ten

tou atirar no atual namorado
dela, Alexandra Machado, 20.
Segundo informações, No

gueira apresentou-se com um

advogado e confessou o crime.
Ele, que estava foragido desde
então, disse que passou cinco
dias escondido no mato, no

Garibaldi, e que foi em seguida
para Curitiba (PR). Ele é natu
ral de Canoinhas.

Ivane foi assassinada no

Bairro Jaraguá 99. Ele estava
num ponto de ônibus com o

namorado quando Beterraba
atirou. O rapaz não foi atingi
do.A jovem foi baleada no pul-:
so direito, na cabeça, no abdô
men e no ombro esquerdo.
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Hospital São José terá ortopedia
Entidade deve se tomar referência e atenderAmvali e outras duas regiões

QUESTÃO DE SAÚDE

REGIÃO
O Hospital São José, de Iara

guá do Sul, está creditado para
atender na área de ortopedia. A
informação é do secretário de
Saúde do município, Sérgio Luiz
Ferrazza, que repassou a notícia

ao colegiado da saúde que esteve

reunido ontem pelamanhã.
De acordo com Ferrazza, o

hospital terá um ortopedista de

plantão das 9 às 19 horas e um

especialista de sobreaviso para
eventuais emergências. "O hos

pital já possui seis ortopedistas
credenciados e esperamos que
a liberação para atendimentos

ocorra ainda em julho". Além
da região da Amvali, o São José
atenderá também mais duas mi

crorregiões que compõem as re

gionais de Mafra e Canoinhas.

Serão aproximadamente
380 cirurgias/mês a serem dis

ponibilizadas para cada muni

cípio. As especializações serão
coluna, cintura escapular, bra
ço, cotovelo, coxa, joelho, per
na, pé e tornozelo. Os pacientes
da região que precisavam deste

tipo de atendimento eram en

caminhados para o Hospital

Trilha ecológica
é neste sábado
Acontece neste sóbado, dia 12, o

quinto etapa do caminhado ecológico
de Schroeder que iró contemplar uma
trilho de nível médio com distôncias

de 18 quilômetros pelo Serro do Agu
do. Poro outros informações o telefone
de contato é o (47) 3374-0690 com

Ivônio no secretario de Turismo.

Projeto do Cejac
para alfabetização

Universalizar o alfabetização de
adultos, além dos paredes do esco

la, é um dos objetivos do projeto
desenvolvido pelo Cejac (Centro de

Educaçóo ·de. Jovens e Adultos de

Corupó). O primeiro pólo possui 10

alunos matriculados. Os alunos in
teressados em se alfabetizar devem

procurar a secretario do Cejac. Mais
informações com Mônico pelo telefone
(47) 3375-2519.

Celso Ramos e Florianópolis.
"Queremos acabar com este

negócio do paciente chegarma
chucado e sair com uma tipóia
no braço. Precisamos resolver

o problema por aqui", disse o

secretário de Saúde.
Ainda na reunião de on

tem, foram discutidas formas

de custeio das despesas dos

pronto-atendimentos que aten
dem a região, mas são pagas

pelo município de Jaraguá do

Sul. Os representantes do cole

giado decidiram-se pelo rateio

das despesas de forma per-ca

pita, ou seja, cada paciente terá
um custo a ser quitado pelo
município de origem. Porém,
a medida só entrará em vigor
após ser inserida na previsão
orçamentária da LDO (Lei" de
Diretrizes Orçamentárias) dó

próximo ano.

Outra novidade apresen
tada ao colegiado ontem pelo
secretário foi a contratação de
um neurocirurgião que virá de

Caçador para atender no Hos

pital São José em agosto.

OSNIALVES
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Sérgio Luiz Ferrana, secretário de Saúde, apresentou novidades ao colegiado ontem na Amvali

Colegiado defende que
o sobreaviso seja pago
JARAGUÁ DO SUL

Um dos principais motivos

de discussão hoje na região é a

reivindicação quanto ao paga
mento de sobreavisos aos mé

dicos. O sobreaviso é quando
o médico, mesmo não estando

em horário de trabalho, não

pode se ausentar da cidade

ficando de plantão para pos
síveis emergências. Porém, se

não houver ocorrências o pro
fissional não é pago.

O colegiado da saúde da re

gião está estudando a possibi
lidade de remunerar os sobrea

visos, mas caso a iniciativa seja
aprovada, terá que passar pelo
crivo dos vereadores de [ara
guá do Sul e virar lei, sendo

colocada em prática somente

em 2009.

Para o diretor de Saúde de

Jaraguá do Sul, Jucélio Vol
toliní, o pagamento pode ser

efetuado da mesma maneira

que o Estado repassa hoje. "O
médico ortopedista em Jaraguá

.

do Sul irá ganhar R$ 23!hora
e o sobreaviso corresponderia
a 20% este valor, ou seja, R$
4,60. Multiplicado este valor

por 720 horas/mês o resultado

seria R$ 3.312 mil por especia
lidade e para sete profissionais
que terá o São José o total se

ria de aproximadamente R$
23.118 míl", disse Voltolini.

Voltolini informou que para
os demais médicos do municí

pio o cálculo deve ser basica
mente omesmo de acordo com
o valor/hora de cada profissio
nal. Porém, ainda não existe

nada de concreto.
O Secretário de Saúde Sér

gio Luiz Ferrazza informou que
"tudo faz parte do planejamen
to do colegiado da saúde e para

não, ter conotação política, caso
aprovado, a medida será enca

minhada para o Legislativo".
Jaragua do Sul, tü de julho de 2008

EDITAL

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

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

acham neste Tabelionato para protesto de Titulas contra:

DOCUMENTO CREDOR
VENCIMENTO VALOR SACADOR

DEVEDOR
.

ESPECIE NUMERO

ANDREIA DE VARGAS GONCALVES ,000.241.480-59 D ITALIA GRANITOS LTDA
I 001265004 16/06/2008 140,50 O MESMO

Protocolo: 80501 Sacado: NEURA MESQUITA DE OLIVEIRA CNPJ: 32.955.981/000
Cedente: DANIELA AVILA ALVES CNPJ: 04.815.723/000
Número do Título: 000594-03 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicacáo

Apresenlante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 25/06/2008 valor: 286,62

Protocolo: 80512 Sacado: THEODORO FRUTAS E VERDURAS LIDA CNPJ: 00.947.154/000
Cedente: RADIO HORTENCIA LTDA ME CNPJ: 03.881.428/000
Número do Título: 4391 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicaçáo
Apresenlante: BESC Data Vencimento: 14/06/2008 Valor: 500.00

Protocolo:.80527 Sacado: THIAGO AIROSO MENEZES ME CNPJ: 08.851.667/000
Cedente: EDITORA LM LTDA ME CNPJ: 05.686.917í000
Número do Título: 12050608001 Espécie: Duplicala de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FfDERAL Data Vencimento: 20106/2008 Valor. 600,00

Protocolo: 80565 Sacado: MECANICA LERFEILIDA ME CNPJ: 95.844.593/000
Cedente: JAVEL JARAGUA VElCULOS PECAS CNPJ: 79.501.8621000
Número do Título: 510ój08 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação
Apresenlante: BANCO REAL Dala Vencimento: 18106í200a Valor: 74,14

Protocolo: 80752 Sacado: FRANKUN ROOSEVELT SUERES JUNIOR CPF: 133.243.608-03
Cedente: CAMBUCI S/A CNPJ: 04.504429/000
Número do Título: OM41372400 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação
Apresentante: BRAOESCO Data Vencimento: 26/0612008 Valor: 103,66

Protocolo: 80760 Sacado: ARNO GUNZ CPf: 310.594.069·34
Cedente: RURAL VALE COM PROD AGROPECUARiOS LTOA CNPJ: 07.328.953íOOO
Número do TItlllo: 14957 Espécie: Duplicala de Venda Mercantil
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERftl Dala Vencimento: 25/06/2008 Valor: 507,00

E. como os ditos devedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida !ntimacao, faz per intermedio do presente
Editlí, para que os mesmos comparecam nesill TabenonalJl naAv. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. I 5a9;no prazo da Lei, a fim de

liquidaro seu debito. ou entao, dar razao porque nao o faz. soh a pena de serem os referidos pmtesiailos na iorma da Lei, etc.
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CONs6RCIO
FIAT

ESTILISMO

Formandos de estilismo fazem moda
Desfile de alunos mostra 60 look / s inspirados nas mudanças do tempo

��JARAGUÁ DO SUL teve como inspiração geral o tema
"Espírito do Tempo". Dentro disso,
cada um pôde decidir como iria
trabalhar.

As minicoleções, compostas
por cinco modelos, possuem as

mais diversas influências. Há
quem resolveu investir em pe
ças para garotas sedentas de
festas ou homens alternativos.
Segundo Micheli Maba, dona

<'dos modelos feitos sob medida
para meninas de 14 a 20 anos, a
criatividade do público-alvo foi
o principal chamariz. "Busquei
mostrar que essas pessoas não
precisam vestir os padrões", ex-

Roupas exclusivas e moder
nas para mulheres que já pas
saram dos 40 anos. Ficou inte
ressado? Então saiba que esta é a

proposta de Sally Caropreso, uma
estudante prontapara ingressar de
finitivamente nomundo damoda.
Ela apresenta o resultado visual da
proposta hoje, durante o desfile de
formatura do curso Técnico em

Estilismo da Confecção Industrial,
do Senai de Jaraguá do Sul.

Junto com a designer, outros 11
alunos se preparam para apresen
tar look's diferentes, inovadores
e cheios de criatividade. A turma

plica. Com este objetivo, ela abu
sou das formas leves e bufantes. .

Já Sally preferiu estruturar as

roupas produzidas nos últimos
três meses especialmente para o

evento desta sexta-feira. "Sou da
faixa etária da pesquisa e sei o
quanto é difícil encontrar peças
que nos agradam", confessa. Por
isso, ela deixou os modismos de
lado, porém, não esqueceu do
aspecto moderno, mesmo tendo
buscado inspiração nos anos de
1920.

O desfile acontece no Beira
Rio Clube de Campo. a partir das
20h. O acesso é livre.

�
c;

o
'"
UJ

a:

Sally mostra look' s desenvolvidos para mulheres modernas de 40 anos
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Se o gente soubesse quõo pouco os pessoas reparam no modo como

o gente danço, o gente se soltaria mais. Se prestássemos atençõo no

modo como os pessoas trotam os mais simples, quando ninguém está
olhando, conseguiríamos definir melhor os bons e o ruins. Se nõo mis
turássemos tonto o nosso trabalho com o nosso família, teríamos mais
sucesso em ambos os campos. Se ouvíssemos mais e falássemos me

nos, viveríamos mais o respeito que tonto buscamos. Se desconfiássemos
que meros fofocas podem atingir famílias inteiros, conheceríamos o silêncio
de ouro. Se entendêssemos que a� palavras que saem do nosso boca valem
muito mais do que nossos cabelos impecáveis ou em desalinho... Se pelo
menos por um instante, o gente fizesse acontecer nossos sonhos, indepen
dente do que os outros vão pensar, teríamos muito mais coisas o contar e
ensinar aos nossos filhos e netos. Porque nos incomodamos tonto cam o que
os outros vão pensar ou dizer? Alguém pago nossos contos? Alguém edu
co nossos filhos no nosso lugar? Alguém vive nossos angústias e nossos

alegrias? Quem, senão nós mesmos sabemos do dor e do delícia de ser
o que somos? Perceberam que hoje eu estou filosófico?

GREVE
Enquanto o greve dos Correios corria solto essa semana, nós (vizi
nhos de uma dns agências) fomos agraciados com uma misturo de
truco (Seeeis), Glória Gaynor (I will Survive, com coreografia e tudo)
e Bruno e Morrone (Eu dormi no praça, pensando nelaaaaaa!). Pode
acreditar!

FIQUE NA MODA
Promoção no Rosa Choque poro deixar o gente babando. Peças lindos
com desconto de 50% e pro acabar de vez com nosso salivo, bazar
com preços entre R$19,99 e R$49,99. Época de promoções é tudo né?
E o Rosa Choque mais uma vez, chego no frente.

SAUDADE
Quarto feira fez 28 anos que o poeta Vinicius de Moraes partiu desta

pro melhor. São tontos lindos poesias desse diplomata, jornalista
poeta e compositor, que é impossível não deixar um trecho do seu

talento:
"

...Assim como o oceano, Só é belo com luar; Assim como

o canção, Só tem razõo se se contar; Assim como uma nuvem, Só
acontece se chover; Assim como o poeta, Só é grande se sofrer; Assim
como viver, Sem ter amor não é viver; Não há você sem mim, Eu não
existo sem você."

SONHO DE CONSUMO
O Boticário bolou uma loja interativo. É possível experimentar os produtos de banho do
etapa Cuidar. Depois dá para passar pelos cremes, hidratantes e óleos faciais e corpo
rais do etapa Preparar. E poro finalizar ainda tem uma mega produçõo, com direito o

maquiagens e perfumes maravilhosos no último etapa que chamo Transformar. Todo
mulher merece, nõo é? Minha dica de hoje, saio correndo e vá conhecer o Cominho
Mágico do Boticário. No Getúlio Vargas, 158 - Fone 3275-0583

OLHAR FATAL
Cientificamente, o funçõo dos cí
lios é proteger os olhos. No infinito
vaidade feminino, porém, o funções
são outros. Alongar, espessar, curvar
e bater feito asas de borboleta, num
efeito hipnoiizante. Quem não quer,
no hora do produçõo, cílios mais
longos e sedutores? E caprichamos
no rímel e no curvex. Boa pedido
também, é usar cílios postiços, que
apesar do relutância de algumas
mulheres, dá um efeito lindo e, se

bem aplicado, super natural.

CHARMOSA
Sobe aqueles desenhos de mulheres (geralmente famosos) com rou

pas de época, ou espartilhos e cinto ligo, batons vermelhos e cílios
postiços? O nome dado às mulheres desses desenhos, ricos em

detalhes, é pin up. Antecipando-se o essa nomenclatura,
cheesecake era o termo usado. Uma gíria que definia

"um verdadeiro pitéu". Hoje em dia já existem
registros de homens pin up (como desenhos per

feitos do Brad Pitt). E o expressõo destinado
o eles é beefcake. Algo equivalente o

"bofe", na gíria brasileiro. Gostei.

TEMPO DE INFLAÇÃO
Dando uma olhadinha no internet, num

desses sites tipo '�Clube do Luluzinha",
fiquei bem contente com o resultado de
uma enquete. 63% dos mulheres dis-

, serum fazer as unhas sozinhos, sem ir
à manicure. Grande idéio. Se você tem

pulso firme, com aproximadamente 25
reais (valor cobrado em médio, poro pé
e mão), você consegue alguns esmaltes, lii:a, acetona, palito e

-

algodão. Um bom alicate custa em médio 20 reais. Pronto. Com
45 reais, você tem tudo poro fazer o unho por alguns meses, 00 invés
de ir apenas duas vezes 00 salão.

ROUPAS FEMININAS -ACESSÓRIOS

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

4730550878
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.Tentei estipular algumas regras
lá em caso: Televisão na hora de
dormir, com o sleep programado
no máximo em 30 minutos. Se vira
e dorme nesse meio tempo. Má
quina de lavar trabalhando ape
nas duas vezes por semana. Banho
quente por menos de cinco minu
tos e se nõo deu tempo de lavar
os pés, só lamenu, A família não

gostou. Falaram que eu sou legal
e tudo, mas o que as incomodava
mesmo era minha Simpatia com o

nazismo. Acho que curtiram com a

minha coro.

• A definição poro metrossexual
em bom português é: Um caro que
adoro roupas e perfumes caros,

compras, .selüc de beleza, aca

demia, clinico estético e carrões

potentes. Eu particularmente acho
que os mulheres adoram homens
cheirosos e bem cuidados. Mos
e quando eles não têm noção do
limite entre vaidade e futilidade,
como fica? Complicado.

• Mulher que conseguiu me sur

preender e me fez sentir fraco
e covarde foi Ingrid Betancourt.
A mulher foi seqüestrada lá em

2002, quando era candidata pre
sidencial e agora em liberdade,
passados quase seis anos de hu
milhações, crueldades e saudades,
ela volta com um sorriso sofrido,
porém franco, dizendo que é uma

mulher feliz. Eu tenho mesmo mui
to que aprender nessa vida ainda.

• Como chamo quando você en

contra alguém e treme dos pés o

cabeça, sente um frio na barriga,
um arrepio na espinho, mãos sua
dos e nenhum som inteligente sai
do suo boca? Amor? Ai, "modeus", \

Prefiro acreditar que foi algo que
eu comi e que não me fez bem.
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, ESCRiTOR

o Futuro do
meu Companheiro

Com a feira do livro acontecendo nestes dias, aqui
em Jaraguá do Sul, podemos reiterar que a questão
do futuro do livro está em plena fase de efervescên
cia. Existem aqueles que prevêem uma hecatombe

para a cultura se o livro desaparecer, ou se for subs
tituído parcialmente por outros sistemas de comuni
cação ou, como se diz em linguagem técnica, por ou
tros suportes. Parece claro que o suporte eletrônico
está em alta e o suporte papel, em baixa. As bases de
dados, ligadas mundialmente no sistema Internet,
proporcionarão a informação documentária que for
necessária. Isto é algo que devemos aceitar sem nos

rasgarmos todos.
Mas, como diz o escritor peruano Mario Vargas

Llosa, os escritores continuarão existindo á margem
do suporte em que suas criações forem transmitidas;
e o livro terá sua função para os gêneros e temasmais

adequados a suas características físicas.
Pois o livro é uma máquina bem inventada: tem

pouco peso, cabe no bolso, não cànsome energia
- não necessita pilhas, baterias, nem tomadas, nada
-, é descartável ou guardável, conforme a conveni-
ência, usa-se em qualquer lugar - uma praia, uma

. piscina, num ônibus, na sala de espera do dentista,
na espera do prato na praça de alimentação do shop
ping -, pára quando queremos, podemos voltar atrás,
repetir, pular vários capítulos, conhecer o fim desde
o início, tomar notas, folheá-lo, deixá-lo na mesa de
cabeceira pormeses a fio, retomá-lo de repente como
se nunca tivéssemos tido em mãos algo tão prazero
so, mantê-lo aberto sobre os joelhos, dormir com ele
no colo, oferecê-lo a quem não dispõe de instrumen
to eletrônico algum, com a segurança de que será

plenamente desfrutado.
Não pede se realmente quero fechá-lo, serve para

deixá-lo sobre o sofá com um titulo filosófico para
impressionar uma mulher que visitará sua casa.

O livro pode ser utilizado em silêncio - por exem

plo, numa sala de aula -, podemos dá-lo ás crianças
pequenas e aos idosos - alguns livrinhos são inclu
sive laváveis e podem ser levados ao banho -, esco

lhê-lo em cores ou não, com ilustrações ou sem, e

abarcar todo o universo do conhecimento e da sensi
bilidade humana: de um tratado da física quântica a

uma canção da Legião Urbana.
. Inclusive, quando tudo tiver desaparecido, apa

recei:ão umas páginas intactas de ummodesto exem

plar de bolso que alguém esqueceu num hotel fazen
da, num ponto de ônibus, num banco de praça, no
balcão de um lar.

Porque o livro, assim como a arte, como a alma,
é imortal!

VARIEDADES---------

• .cine Shopping 2
•

• WolI.E (Dtib)(16h30, 18h3UOh30:-lodos osdiosl
(14h30 - sex!sob/dom/quo/qui)

• Cine Shopping 3
• Kung Fu Pando (Dub) (,15h50, 1�h40�.•19h30, 21 h29.
-Iodos os dias) (14h - sWsob/dom/qua/qui)

AdOIN'lIUE

li IA
Uma coletânea dos
mais variados temas
o livro "os 10 mais" reúne 250 listas de
10 mais de diversos assuntos pesquisa
dos pelos autores. Cultura, gastronomia,
esporte, lazer, comportamento, entre va

riados temas, além de listas curiosas de
celebridades como Ney latorraca, Nelson
Piquet, Zé do Caixão e Ana Maria Braga,
que apresentou seus 10 jogos de video
gome preferidos.

Loucas por amor
e por dinheiro

Bridget é uma dona de casa que, ao pre
cisar, consegue um trabalho como zela
dora em um banco. lá, ela rapidamente
se torna amiga de Nina e Jackie. Cansa
das de serem sempre subestimadas, as

três decidem unir esforços para um plano
ambicioso: assaltar o banco.

,......�;I"u�<l"I"""""...,<'I".. ,�,..

CONSta:m A CL,\SSIf'ICA(::\O INnlC.VrlVA 00 tr!LMI�

NOVELAS

CIRANDA DE PEDRA
Frau Herta vestido de enfermeiro, entro no solo
em que está Notércio e diz que Daniel irá operá
le.Pelxe pego o anel irlandês no cofre. Elzinho é
demitido. Ferdinondo vai iI coso de Peixe buscar
o anel. Frou Herta acuso Louro de ter um plano
poro motor Notércio. Daniel termino o operoção
e diz que Notércio está bem. Arthur diz que não

pretende mais presentear Letícia com o anel.
Louro diz o Daniel que os filhos pediram que
elo acompanhasse Notércio iI noite. Frau Herta

exige ser o acompanhante.

BElEZA PURA
Sônia não conto o verdade poro Joana que fico
magoado. Olavo quer contratar outro advogado
e Robson afirmo que eles não têm dinheiro.
Raul descobre que Norma fez um depósito poro
-M.H. e intui que é um hacker que trabalhou
no Singular. Sônia se assusto quando Felipe
pergunto se elo já descobriu quem roubou os

diamantes. Guilherme vai iI coso do hacker.
Guilherme mondo Raul iI solo de Norma ver se

Marcos ligo. Raul flagro o ligação de Marcos

poro Norma. Gaspar comete um erro no cirurgia
e se apavoro.

A FAVORITA
Zé Bob diz que Floro matou o marido de....l2w!t:
tela e elo garante que foi Donotelo.Dodi diz o

Floro que pode afastar Zé Bob e Donotelo. Céu
� preso por não pagar seu jantar em um res

touronte. Rito se demite. Didu se revolto 00 ver

o manchete contro Elias. lolondo diz que Cido
voltou poro arrumar confusão.Léo juro que Cido
o assediou. Floro mostro o Zé Bob os cortas de
Marcelo poro elo. Lora pergunto porque Cossio
no comprou um vestido poro Céu com o dinheiro

que elo lhe deu: Donotelo vê Floro e Zé Bob.

,

OS MUTANTES
- CAMINHOS DO CORAÇÃO
Gabriela encaminho Marcelo poro o cirurgia.
Mario é perseguido pelos homens-formigo.
Sem saído, eles avançam poro pegar Mario,
mas elo luto. Formigão e homens-formigo cer

cam Mario, que atravesso o parede do tubulo-
.

ção e desaparece. A Rainha Formigo tento uma

aproximação com Noé, mos ele aviso que amo

Mario. A Rainha se irrito e ordeno que os ho

mens-formigo amarrem Noé em seu leito. Noé
se debate e os homens-formigo o levam. Noti
conto ter sido mordido por Toveiro e aviso que é

capaz de se controlar.

AMOR E INTRIGAS
Volquírio diz o Joeiro que vai usar Jonoino poro
seqüestrar Felipe. Volquírio diz que o seqüestro
será no dia do casamento de Eugenio. Eugênio
diz poro Poco que o casamento será em vinte
dias. A costureiro diz poro Alice que uma tal de
Reinildo foi até o confecção procurar emprego.
Volquírio diz que vai arrumar Joeiro poro sair
com Reinildo. Petrônio ri de Joeiro. Otavio dó
um anel de noivado poro Celeste. Peggy diz
poro Anselmo que precisam conversor. pe'ggy
diz que preciso voltar o Los Angeles.
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Envie suo foto poro o elle do leitor no email: redocoo@ocorreiodopovo.com.br)

------,---------VARIEDADES

Filho de peixe
peixinho é
Segundo informações do Jornal Extra,
o especial Por Todo o Minha Vida, que
foi 00 ar no noite de ontem, no Globo,
marcou o estréio de Diogo Novaes,
filho de Marcelo Novaes no televisão.
Ele interpretou Rafael Ramos, músico
do extinto Bobo Cósmico e responsá
vel pelo descoberto dos Mamonas. Ra
fael é herdeiro do dono do gravadora
que lançou o bando. Diogo Novaes
sonho seguir os passos do pai.

Com o maiô
da namorada
Jim Carrey tem uma veio cômico in
confundível. O astro foi clicado pelos
paparazzi em Malibu, passeando 00

lodo do namorado Jenny McCarthy,
com o maiô do moço. Primejro, Jenny
foi fotografado com um maio preto,
bem sensual. Horas depois, Jim Carrey
trajava o mesmo maiô do namorado,
enquanto Jenny usava um vestido. A
atitude lembrou Socha Boron Cohen,
em cena do filme Borat.

Ex BBB será

protagonista
Grazi Massafera irá protagonizar o
novelo, Negócio do China, de Miguel
Falabella. Flávio Alessandro e Angé
lico recusaram o papel. Nos testes,
Grazi bateu Guilhermina Guinle
e Juliano Baroni. Miguel Falabella,
negou os boatos de que reclamara
do escolho por elo ser uma BBB: "No
tevê não cabe esse preconceito. Cada
um tem uma origem e isso foz do tevê
o coisa pop que elo é".

SUDOKU

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

repetir números em codo linho e codo coluno. Tombém
. nõo se pode repetir números em codo quodrodo de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO

<

Fonte: Círam/Epagri

SOLUÇÃO
Tempo finne com predomínio de sol no maior
porte de SC. Mais nuvens no litoral, com chance
de chuvisco. Temperatura ameno no madrugado
com condições de geada no madrugado.

� Fases da lua

CRESCENTENOVA

� Jaraguá do Sul e Região
············_-_·····-·_··----I------------�-·---_··_·--_.---.--

HOJE SÁBADO 6 I DOMINGO (1Mí�: 12° C� Mí�: 11° C
.

I Mí�: 10° C
MAX: 210 Cx.__) MAX: 20° C I MAX: 22° C
Sol com nuvens Sol I Sol

i

"'r ÁRIES

4'" (20/3 o 20/4)
Ótimo dia poro

� I programar um fim
de semana especial

com o família e amigos. Você
está mais coseiro e qualquer
atividade nessa área vai colocar
suo vida e até seus nervos no

devido lugar. Aproveite poro
planejar um bom cardápio.

)(
GÊMEOS
(21/5 o 20/6)
Suo intuição está à
flor do pele e tudo
o que diz respeito

o seus planos de vida estarão
mais cloros hoje. Aproveite os

boas energias poro aconselhar
seus amigos em questões mal
resolvidos. Mantenho-se sensí
vel aos acontecimentos.

#
LIBRA
(23/9 o 22/10)
Mesmo que tenho
se sentido solitário
nos últimos meses

não deixe o pessimismo otro
polhar seus planos. Esta é uma
fase de avaliação de suas esco
lhos do passado e. de reflexão
sobre possíveis escolhos poro
um futuro mais feliz e pleno.

i..� LEÃO

�,:> (22/7 o 22/8)
� ') Você está sensível

� u.--: e pode contar com
o ajudo do coroção

poro decidir questões que estão
te deixando de cobelo em pé.
Esses problemas podem ser de
outros pessoas, mos tem trazido

preocupações. Use suo sensibili
dade poro solucioná-los.

r'"
CÂNCER

�.i (21j6 o 21/7�
,-,-:,,_,,-;;, Voce tem otraldo
: � pessoas diferentes.

Entre essas pessoas
pode estar aquela que há tonlo

tempo está esperando. Sá não
fique preso o essa idéio. Deixe

que o vida fluo, coso contrário,
suo mania de controle, pode por
tudo o perder.

ESCORPIÃO
(23/10 o 21/11)
Hoje suo energio
estlÍ diretamente
conectado com

Ilf
VIRGEM

.

(23/8 o 22/9)
Hoje é um ótimo
dia poro você paror
e refletir sobre o

que realmente desejo poro suo

vido,j!:us planos e projetos
pedem novos avaliações. Você
pode aproveitar esse pedido do
Universo paro tirar um tempo e
pensar seriamente o respeito.

TOURO
(21/4 o 20/5)
Cuidado com seu

humor que onda

-,
-um pouco instável.

Estó.no hora dá parar de querer
controlar tudo e todos. Lembre
se que nado está totalmente sob
nosso controle e que existem

forças muito maiores e mais
fortes atuando em nossos vidas.

energias superiores.
Você deve aproveitar essa conexão
paro entrar em contatomais pro
fundo com seus desejos e planos
poro o futuro, sejam materiais ou
emocionais. Ouça suo intuição.

CHEIA MINGUANTE

1m '» 25f7

S�GUNDA�MIN: 80 C
MAx: 23° C
Sol com nuvens

SAGITÁRIO
(22/11 o 21/12)
Hoje é um dia

( que estará muito
cloro até onde

você pode ir. Isso é positivo, jó
que como filho de Júpiter, tem
como regra achar que pode
tudo. A onipotência é porte de
suas característicos e você so

fre os conseqüências por isso.

CAPRICÓRNIO
J (22/12 o 20/1)

A1{. Você esta sempre
achando que nado
está bom, mos hoje

você tem razão. Algo preciso ser
revisto poro continuar cami
nhando sem moiores problemas.
Procure oporor os arestos do que

.
é necessário poro não termais
problemas no futuro.

O CORREIO DO POVO mSEXTA-FEIRA, 11 DE JULHO DE 2008

ANIVERSÁRIOS

iQil
.
ValmirAQ �agêt

DIVIRTA-SE

Jerusalém
lula morreu e no reunião poro decidir
onde ele seria enterrado, os ministros
davam suas sugestões:
- Em Garanhuns que é suo cidade
notal.
- Em Sõo Bernardo, onde fez suo
correira.
- Não. Ele deve ser enterrado em Brasí
lia, pois era o presidente.
Aí, um bêbado vindo nõo sei de onde,
levantou e falou:
- Zuzo bem. Pódi sê em Garanhuns,
São Bernardo e até Brasília. Só num

pódi em Jerusalém, porque umn vez

enterraram um coro lá e ele RESSUS
CITOU!

AQUÁRIO
(2111 o 18/2)
Manifestações
artísticos são
ótimos referencias

de tranqüilidade poro você hoje.
A musico, o pintura, o cinema ou

o literotura trarão momentos de
prazer. Ultimamente, os conois
mais sensíveis podem mostrar o
vócê ótimos saídos.

PEIXES

til.. (19/2019/3)
•• Se você não tem
...,.., levado o sério

suas necessida
de no omot comece o pensar
seriamente. Coso contrário você
continuorá sozinho ou confuso
em relação 005 seus desejos. Se
ria interessante explorar novos
facetas de suo personalidade.
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Salgadas:
Mussarela Portuguesa
Alho e óleo Strogonoff. Tropical
Bacalhau Champignon Milho

Aliene. Bacon Coração

Camarão Escarola Gorgonzola
Lombinho Calabresa Pepperoni

Palmito Salmão Margherita
Atum Frango com

Catupiry

oces:
Prestígio Quebra Nozes

�

,
4 :

DoisAmores Banana

Romeu e Julieta Napolitana

Siciliana Chocolate

Califórnia Sensação

Morango Brigadeiro

ESPECIAL------

f
\

• ,"�Jodos os caminhos da pizza levam a Itália. Mas não é lá que
ela tem sua origem. Conforme alguns boatos e registros
históricos .podem ter sido os gregos ou os egípcios que
misturaram farinha com água e inventaram essa espécie de ,

pão, há mais ou menos seis mil anos. O fato é que a

novidade foi parar na Itália. Os italianos incrementaram a
cobertura, que já consistia em uma mistura de cebola e

carne, que os fenícios e os turcos muçulmanos começaram.
Logo no inicio eram utilizadas apenas algumas ervas

regionais e o azeite de oliva. Pela simplicidade e

acessibilidade dos ingredientes, a pizza era o alimento das
famílias humildes. Devagarzinho a pizza correu o mundo e

ganhou ingredientes novos. Através dos imiqrantes
italianos a pizza chegou ao Brasil lá pelos lados de São

Paulo, onde as primeiras peças começaram a ser

comercializadas. Hoje em dia as pizzas não seguem um

padrão de sabor. Logicamente há as tradicionais, mas no

geral, vai da criatividade de cada um elaborar sua própria
pizza, combinando os ingredientes quemais agradam. Cada
vez novas combinações são inventadas e cada vez mais nós
nos surpreendemos.
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Pizza Pequena
Pizza Média

Fomo à Lenha

Disk Pizza
3275.2876 Rua Barão do Rio Branco, 1000 - Jaraguá do Sul- se

Todos os dias a partir das 18h30 (na rua do Supermercado Angeloni ao lado da Help Informática)
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�tQ 4° Encôptió Automõti

*:tIUbcof. strá., no diq 3
,_

l"{Irqul d'e EveQtos d
"

ndu-"
ba. Os interessados ejlj participar do
evento devçm�igat pôhl,DS números
gt47,)191!.if5�!282 ou (47} 3379-1062.

�';0i:, x'

VITRINE----------

Auditório do CEJAS

A PAlESTRA DE MAIOR
SUCESSO DO BRASIL

.
Assistido ao vivo

pormais
de 1 Milhão

de expectodores

SEMINÁRIO

TóTõoS
16.Julho.08 - 19:30h

il!lF(}f!Ili1,JiÇPE� •• tt: ,iltS
4i 30551500· Contato Call C�nter

eJ(ecutivasf)S@t�mtcQ01,br

e:
executiva
treínamemc êmpresans!

Outros países do mesmo continente também
enaltecem os encantos dos varões que necessitam

conquistar suas fêmeas para garantir a perpetuação
da espécie e a conseqüente evolução das espécies
preconizadas pelo meu ídolo maior, o Dr.' Charles
Darwin. O homem, tal qual o escorpião, que se
deixa matar pela zelosa esposa após a cópula e

fecundação desta para prover o alimento para os

rebentos, também se sacrifica para dar se
alimentação para seus filhos.
Veja a continuação deste artigo na próxima

edição de Sexta-Feira.
.... --_ .. _ .. -._ .... __ ... _._ ... _ ..... __ .. _. __ .. _ .. _-_ ... _�_ .. _ .... __ .__ ._--_ ... -

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

Doutor em Fármacia e Medicamento.

Motivando
Todos

O palestrante Alfredo Rocha vai minis
trar o seminário "Motivando Todos" no
próximo dia 16 de julho, no Teatro da
Scar, a partir das 19h30. Os interessa
dos devem entrar em contato através
dos_ telefones: (47) 3055-7500, (47)
9998-8885 ou pelo e-mail: executiva.
sbs@terra.com.br.

ARTE

Festival
Internacional
de Teatro

Seis oficinas estão na programação
do 22° Festival Internacional de Te
atro Universitário de Blumenau, que
a Furb realizará por meio do Núcleo
de Pesquisa e Extensão Universitá
ria, de 4 a 12 de julho. As oficinas
acontecem de 7 a 11 de julho. Para
os interessados, mais informações
através do slte: www.furb.br/noticias
ou pelos telefones: (47) 3321 0679,
(47) 84161060.

LOTERIA

CONCURSO N° 985
04 -16 -13 - 46 - 56 � 59

CONCURSO N° 843
01 - 07 - 11 - 14 - 17
19---25--31-32-33
31-41-42-iH-51·
59 - 11 - 90 - 92 - 98

CONCURSO N° 04258
�rêm;tl
1"
2"
3"
4"
5"
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---------COMUNIDADE

Responsabilidade é o que significa a atuação política da mulher para a prefeita Rosemeire Vasel

A

VOCE ACHA QUE EXISTE PRECONCEITO
EM RELAÇÃO Á MULHER NA POÚTlCA?

VALDIR SCHROEDER,
62 anos, pintor
"Para a presidência acho

que tem. Eu assisto o Canal
Senado e vejo muitas brigas
dos homens com as mulheres".

VALQUlRIA..
F. X. OLIVEIRA,

48 anos, professora
"Existe porque as idéias das
mulheres são cortadas pelos
homens. E no plenário o ho
mem se destaca mais".

PERGENTINO MOSER,
53 anos, émpresário
"Acho que não. Em todos os
níveis temos igualdade de opini
ões e qualidade de pessoas que
estão assumindo estes postos".

BRUNA ZAPELLA,
23 anos, professora
''Acho 'Iue não porque até
minha mãe participa dê um

partido de mulheres". .

LUIZ CARLOS HOLZ,
55 anos, representante
comercial
·"Existe, porque as vagas que
as mulheres têm direito_não
são preénchidas".

lOll DE ALMEIDA,
19 anos, vendedora

"Sim. Hoje em dia existe pre
conceito em fudo".

ELEiÇÃO 2008

O CORREIO DO POVO �
SEXTA-FEIRA, 11 DE JULHODE�

Apenas uma
mulher na

majoritária
Nós somos mais cobradas,
afinna Rosemeire Vasel

No Vale do Itapocu, Eron
dina Pereira (PTC) será a única
mulher a participar da dispu
ta majoritária. Ela sairá como

vice do candidato a prefeito
Luís Carlos Andrade (PTC) na
eleição municipal neste ano

em Jaraguá do Sul. Na últi
ma disputa eleitoral Cecília
Konell, esposa do candidato
a prefeito Ivo Konell (DEM),
concorreu ao cargo de vice e

também Rose Vasel.
Responsabilidade é o que

significa a atuação política
da mulher para a prefeita em

exercício, Rosemeire Puccini
Vasel, 55 ános, que está no

comando da Prefeitura na au

sência do prefeito Moacir Ber
toldi, que está em férias para
preparar a campanha política.

Segundo ela, as mulheres
são mais cobradas pela popu
lação do que os homens. ''As
mulheres estão enfrentando
obstáculos e barreiras para
mostrar que podem estar lado
a lado dos homens em qual
quer função", ressalta.

Na visão do sociólogo Victor'
Danich, as mulheres estão ven
cendo o preconceito no meio

político. O direito ao voto foi o
início da participação feminina
na política e, de lá para cá, as

coisas estão melhorando, mas

não da maneira desejada.
De acordo com a chefe do

Cartório Eleitoral, Simone
Ladeira, 38 anos, de Jaraguá

do Sul, a rara participação da
mulher na política não é uma

questão de preconceito, mas

sim, de dificuldade de imposi
ção na área. "A mulher não foi
educada para ter voz ativa na

sociedade", ressalta.
Simone acredita que a con

quista da mulher no mercado de
trabalho só foi superada pelo fato
da necessidade, mas que hoje as

dificuldades pc-'üstem como no

salário diferencial entre o sexo

feminino e masculino.
Em Porto Alegre, capital do

Rio Grande do Sul, o cenário é
diferente, três candidatas dis
putam as eleições municipais
deste ano. Para concorrer à pre
feitura, o PT escolheu a depu-

.

tada federal Maria do Rosário.
A candidatapehPC do B será
Manuela D

'

Avila. E a deputada
federal Luciana Genro (PSOL)
também concorre à vaga.

DAIANA CONSTANTINO

Ingrid é exemplo de força feminina
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PENSO NISSO
Olha sabe de uma coisa, quando acon

tece algo com a gente, que nos faz
parar por alguns minutos, é o tempo
certo para refletir sobre o que anda
mos fazendo de bom ou ruim. Caso
você perceba a tempo as mudanças
que todos nós sofremos, procure ca

nalizar isso para o bem. Dessa forma
você retorno dessa introspecção mais
forte e ao mesmo tempo leve. Com
preendendo melhor que o seu íntimo
é precioso, a atenção dispensada aos

seus semelhantes será uma dádiva e

não uma obrigação, portanto, a cura

de muita coisa está num remedinho
simples - a felicidade e a paz interior.
Só isso, nada mais. Avant!

NATAMPA
Próverbio espanhol feito
especialmente poro o

. maioria dos políticos'
brasileiros:

"

Entre Deus
edinheiro, o segundo é o

primeiro." .,

BODAS
Em meio a tantas separações conju
gais, ainda encontramos casais que
conseguem viver juntos por muito,
muito tempo. Vitória, renúncia, cres

cimento, resignação, amor, paciência
... de tudo um pouco contém a receita
do casamento longevo. O ano de 1983
parece ter sido um abençoado para ca

samentos duradouros. Muitos amigos
casaram naquele ano e neste ano já
estão comemorando as suas Bodas de
Prata. Entre estes, e para brindarem
esta graça especial, partem, neste fi
nal de semana, para um girinho pelos
EUA, o Emílio e a Márcia Franzner da
Silva, em conjunto com os filhos La
rissa e Janos. Valeu!!!

" O único lugar no
mundo aonde o sucesso

vem antes do trabalho
é no dicionário' ,VIDAL SASSON

DICA DE HOJE
Coso prefiro ficar em coso,

peço uma delicioso pizza, da
Piza Haus. Pode ser uma de
mignon, minha preferido, e

bom apetite.

�pee,iPress
!12��
3371-2552

�

O promoter Thiago Mattos, o presidente do Beiro Rio Rogério Kumlehn
e promoter Pepe, no primeiro Costelaço do clube

LEITOR DO DIA
O lelter do dia é o querido amigo
Aclínio Feder, da Berlim de Guara
mirim, que sempre lê esta coluna
para ficar por dentro das melhores
novidades da sociedade. Valeu
mesmo pela honra!

FEUOADA DO MOA
Na próxima semana os convites da
7° Feijoada do Moa, que este acon
tecerá no próximo dia 23 de agosto
no Beira Rio Clube de Campo, co
meçam a ser vendidos. O preço va

ria de 50 a 70 reais. As bandas que
animarão a festa serão Nenhum de
Nós, os irmãos pagodeiros Vavá (ex
Karametade) e Márcio e a dupla
sertaneja Nicolas e Matheus.

NABOA
A galera zen, para não dizer chapa
da, acaba de aposentar os compri
midos. O último grito de alucinação
é o ecstasy líquido, que passa bati
do pela dura da polícia escondido
em frascos de outros remédios,
como os de nariz. A novidade está
rolando solta nas festas haves do
verão europeu. Principalmente em

Saint-Tropez, na França.
Léia e Jackson Grimm comemoraram dia sete de julho,
um ano de feliz união. Parabéns!

K�TAN
ySUSHI

LOUNGE

I "
" '''-

III No próximo dia nove de agosto o

promoter Claiton Jantsch traz ppra
show em Jaraguá do Sul, o captor
Arnaldo Antunes, ex-integrante
do TItãs. O babado acontecerá no

Grande Teatro da Scar. Parte da ren

da será revertida em prol da Rede
Feminina de Combate ao Câncer

III No dia 18 de julho, acontece
pela primeira vem em Jaraguá do
Sul, o Campeonato Catarinense
de Voleibol Master, que este ano
está em sua XVI edição. PaliUcipa
rão do campeonato atletas entre
30 e 40 anos.

�

III No próximo dia 18 de julho, às
19h30min, acontece no salão social
do Círculo Italiano de Jaraguó do
Sul, a 1 ° Serrato Italiana.

,III No próximo dia 17 de julho, às
.19 horas, a organização organi
zadoro da 6° Stammtisch, reúne
todos os grupos para formalizar os
últimos detalhes da festa.

III O ator global e modelo Rodrigo
Hilbert é uma das presenças Vips,
no próximo dia 19 de julho, no Kan
tan, para o limçamento da coleção
primavera-verão Colcci 2009.

• O meu amigo, e candidato,a
prefeito, Dionei da Silva, na quarta
feiro à noite conseguiu fazer o
trânsito ficar congestionado. O seu

carro empacou no meio da estrada
e não quis mais dar partida. Não ia
nem paro frente e nem para trás,
teve que pedir socorro.

III No sábado, no Armazém do
Grubba, acontece a 70 Noite do
Vinil. É garantia de muito anos 80
na pista. Vale conferir.

III Sábado a Licoreria promove a

sua primeira feijoada paro come

morar os três anos de sucesso.

III Não tem sentido lutar quando
estamos em vantagem.

III Com essa, fui!
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Agrupamento como

retenção e ganho em escala
Uma grande rede de supermercados decide abrir uma loja bem próxima de outra, no

mesmo bairro, com praticamente os mesmos serviços e sortimento. Os dois estabeleci
mentos estão situados em áreas nobres, com consumidores de. alto poder aquisitivo. No
entanto, a grande surpresa - negativa, por sinal - é descobrir que, enquanto a primeira ia

de vento em popa, a outra não conseguia se firmar. Qual o motivo? Qual o erro cometido,
já que ambas oferecem iguais serviços e mix de produtos? A resposta fundamental póra
a questão está no desconhecimento dos perfis específicos dos clientes, bem como a dife

renciação nos preços dos mesmos produtos e na qualidade do atendimento.

LEI SECA
Conhecida como lei Seca, a lei 11.705, sancionada pelo presi
dente luiz Inácio lula da Silva no dia 19 de junho último, já traz

prejuízos aos bares e restaurantes. Isto, segundo o diretor-jurí
dico da Abrasei (Associação Brasileira de Restaurantes e Empresas
de Entretenimento), Persival Maricato, que afirma que desde que ela
entrou em vigor. os bares sofreram uma queda entre 30% e 40% no

faturamento. Eu particularmente acredito que a lei é benéfica. Entre

tanto, o que deve ser ampliado e melhorado é o transporte de táxis
e linhas de ônibus no período noturno onde existe o maior consumo.
Também temos alternativas, eremple: O Smurfs lanches de Jaraguá

-

do Sul já implantou o sistema optativo de motorista ou entrega em

domicílio para seus clientes. Se resultar na salvação de pelo menos

uma vida, já terá valido a pena a implantação de tal lei, fora os ou

tros benefícios. Quer beber, pode beber, mas não dirija.
RESULTADO ÓBVIO
Quando se trata de concorrência entre uma grande rede e um investidor local, a grande
rede tem maior poder de barganha e consegue com o volume de negócios, melhores
preços e condições de pagamento. Ela também tem a facilidade de contratar os melho

res profissionais para o treinamento e aperfeiçoamento dos seus funcionários. Então o

que o investidor local deve fazer? Praticamente existem quatro situações mais usuais: o
fechamento, a venda para o concorrente, a mudança de foco dos negócios ou a busca de

parcerias para aumento de competitividade. Mesmo que o empresário opte por mudança
de foco dos negócios, o agrupamento de várias empresas para terem ganho de escala

e poder de barganha, tende a ser uma das melhores opções. O associativismo, clusters,
consórcios ou aglomerados estão altamente em voga.

EXPO 2008
Quem ainda não foi na EXPO 2008 aproveite estes três últimos dios, ela
está sensacional. Pode ir com a família inteira que a entrado é gratuita.
E, para quem já foi, aproveite e vá novamente. Pois, os três últimos dias
reservam atrativos especiais. Hoje o noite tem a turma do Miguelito para
animar as crianças, no sábado será o Dia da Gelatina e no domingo o Dia
do Sorvete com distribuição gratuita. Além é claro, os stands dos exposi
tores, que estão muito bem montados para a recepção dos visitantes.

CORREÇÃO
No encarte especial da EXPO 2008, foi divulgado erroneamente que
sou Economista. Para ratificar, sou formado em Administração e Mes
trado em Gestão Competitiva pela Engenharia de Produção.

INDICADORES CÂMBIO
íNDICE
IBOVESPA

VARIAÇÃO
1,20%

MOEDA COMPRA VENDA VARIAÇÃO
Dólar.comercial (R$) 1,608 1,610 0,00%
Euro (em US$) 1,579 1,579 0,32% etarrek@terra.com.br

ETANOL

Brasil pode ampliar exportação
.

Segundo AlE, país leva vantagem em custos e infra-estrutura
BRASíLIA res desse setor.

O Brasil tem condições
para expandir seu papel de PETROBRAS

maior exportador de etanol O desenvolvimento de pra-
do mundo, avaliou a Agên- jetos em águas profundas no

cia Internacional de Energia Brasil continua sendo o prin
(AIE).- "O Brasil continuará se cipal responsável pelo cresci

beneficiando de vantagens'de menta da oferta de petróleo na

custos de produção, agricultu- América Latina, diz o relatório

ra e infra-estrutura", afirma o mensal da AlE. A agência lem
relatório mensal da entidade, bra que a produção de óleo cru

divulgado ontem. no País tem avançado em 100

Segundo aAIE, a produção mil bards diários por ano nos

global de biocombustíveis últimos 10 anos.

deve crescer rapidamente em "O aumento está ampla-
2008 e 2009. A agência prevê' mente baseado nos planos de

que â produção mundial de . expansão da operadora estatal
etanol e biodiesel subirá de Petrobras", afirma a AlE. Con-

1,35 milhão de barris por dia forme a agência, a demanda

este ano para 1,69 milhão de por petróleo na América La

barris diários em 2009. Des- tina está robusta, e deve au

se crescimento, cerca de 50%' mentar no próximo ano ..

virão dos Estados Unidos e

25%, do Brasil, os dois líde- AGÊNCIA ESTADO Produção de etanol e biodiesel aumentará poro 1,69 milhões de bonis por dia
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TENSÃO

INTERNACIONAL---------

Israel apóia sanções contra Irã
Segundo ministro Ehud Barak, porém, país não tem medo de entrar em ação
JERUSALÉM

O ministro israelense da
Defesa, Ehud Barak, disse on

tem ser favorável às pressões
diplomáticas e às sanções
voltadas contra o programa
,nuclear do Irã, mas obser
vou que seu país "não tem
medo . de entrar em ação".
'Atualmente, a comunidade
internacional concentra-se
nas sanções e em uma intensa
atividade diplomática, e es

sas alternativas deveriam ser

exauridas", afirmou Barak em

um discurso.
Mas o ministro acrescen

tou: "Israel é o país mais forte
da região e já provou no pas
sado que não tem medo de
entrar em ação quando seus

interesses vitais na área de
segurança encontram-se em

jogo". Barak, líder do Partido
Trabalhista (de centro-esquer
da), fez esses comentários dois
dias após o líder supremo do
Irã, aiatolá Ali Khamenei, ter
dito, segundo um assessor

dele, que os iranianos atingi
riam Tel Aviv, navios norte
americanos presentes no golfo

Pérsico e outros interesses dos
EUA no caso de ser agredido
militarmente.

Os comentários de Barak
não se diferenciam da pos
tura adotada até agora pelo
governo israelense, mas as

especulações sobre a possi
bilidade de Israel - segundo
o qual, o Irã estaria tentando
desenvolver armas atômicas
- poderia bombardear as ins
talações nucleares iranianas
tornaram-se mais freqüentes
depois de o Estado judaico
ter realizado um grande exer

cício militar em julho.
O Irã afirma que seu pro

grama de enriquecimento de
urânio visa única e exclusi
vamente à produção de eletri
cidade. O primeiro-ministro
israelense, Ehud Olmert, disse
em um discurso proferido em

Washington, no mês passado,
que a "ameaça iraniana preci
sa ser detida recorrendo-se a

todos os métodos possíveis".
Naquela oportunidade, Olmert
defendeu ainda a adoção de
sanções internacionais mais
duras contra o país islâmico.

Geração Orkut pode ter crise
de identidade, diz especialista
SÃO ,PAULO

A geração de usuários da
internet nascida depois de
1990 - .década da populariza
ção da rede - pode estar cres
cendo com uma visão perigosa
a respeito do mundo e da sua

própria identidade, sugere um
psicanalista inglês.

Segundo Himanshu Tyagi,
a principal causa deste proble
ma seria o fato de que os nas

cidos nesta época já cresceram
em um mundo dominado pela
navegação na internet e pelos
sites de relacionamento como

o Facebook, Orkut e MySpace.
"É um mundo onde tudo

se move depressa e muda o

tempo todo, onde as relações
são rapidamente descartadas

pelo clique do mouse, onde se

pode deletar o perfil que você
não gosta .e trocá-lo por uma
identidade mais aceitável no

piscar dos olhos", disse Tyagi

durante o encontro anual do
Royal College of Psychiatrists.

O psiquiatra destaca ainda '

que as pessoas que se acostu
mam com o ritmo rápido dos
sites de relacionamento po
dem achar a vida real "chata
e pouco estimulante", o que
poderia causar problemas de

comportamento. O psiquiatra
afirma que são necessárias
mais pesquisas sobre o im
pacto da internet na geração
jovem e ressaltou alguns be
nefícios dos sites de relaciona
mento. Segundo ele, essas re

des oferecem um status social
mais equilibrado, onde raça e

gênero são menos ímportantes
e onde as hierarquias da vida
real são dispersas.

Ele destacou ainda que
a quebra das barreiras geo
gráficas permite acesso a re

lacionamentos 'e a apoio de
amigos virtuais.

X',,_.. �.,

"ft.

?-

Ignorando as pressões internacionais, o Irã realizou ontem testes com mísseis no Golfo Pérsico

Fi,lho pede a

de,struição
RIO DE JANEIRO

Um vídeo divulgado nesta

semana pelo' jornal britânico
The Sun mostra um dos filhos
de Osama Bin Laden lendo urn

poema de sua autoria pedindo
a destruição dos EUA, da Grã
Bretanha e dos seus aliados.
Hamza, de 16 anos, é o caçula
dos 18 filhos de Bin Laden.

'Aceleremos a destruição
dos Estados Unidos, Grã
Bretanha, França e Dinamarca
Alá recompensará os lutado
res que golpearem os infiéis e·

traidores e aqueles que decidi
rem ir para a Jihad", diz Ham
za. Segundo o jornal britânico,
pai e filho estariam escondi
dos juntos em algum lugar na
fronteira entre o Afeganistão e

o Paquistão.
Chris Dobson, especialista

britânico em terrorismo, afir
mou que, apesar de sua preco
cidade, Hamza emerge como o

"sucessor de seu pai".
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ESPECIAL SEGUNDONA

Galvanização Batisti perdeu a final da Segundona pelos aspirantes para o Vitória na edição de 2007

Galvanização Batisti
com time entrosado
Elenco está junto há pelos menos seis anos
JARAGUÁ DO SUL

A Galvanização Batisti JB
Esporte Clube entra na briga
pelo título inédito do Campe
onato Não-Profissional da za
Divisão - Taça SDR com um

trunfo: o fato dos jogadores
atuarem juntos há pelos me

nos seis anos. O time começou
em ZOOZ, quando disputou o

primeiro Varzeano e ficou en

tre os quatro melhores. A boa
campanha impulsionou o clu
be que passou a representar o
Guarany nas competições.

Somente em Z007 que a

equipe ganhou: o nome Gal
vanização Batisti e se. inscre
veu na Liga Jaraguaense de
Futebol. O time do Rio Cerro
I se juntou ao JB. Segundo o

presidente, Claudir Falinski,
ambos tinham bons times e

uniram forças para disputar a
Segunda Divisão daquele ano.

Do Batisti e JB formou-se um

elenco que está junto até hoje,
composto por: Evandro (go
leiro) Valdecir (lateral direi
to) Robson (lateral esquerdo)
Claudir e Tígrão (zagueiros)
Valmir e Carlo (volante) Ita
mar (meia) [eison e Quiq (ata
cantes) e Neudir (armador),
que deve ser a base do Batisti
na edição de Z008.

Para Falinski, o diferencial
da equipe será o entrosamen
to desses jogadores. "Seis anos
que temos a mesma base de
atletas. O pessoal está acos

tumado a jogar junto. O forte
do time é a defesa", disse o

presidente, Informando que o

Batisti vai disputar a final do
Varzeano contra a Kiferro, no
próximo sábado (lZ/07), no

Ioão Marcatto.
Mesmo com o bom de

sempenho no Campeonato

Varzeano Falinski revela que
o objetivo do time nesta Se

gundona é apenas competir.
"O mais importante é parti
cipar, ter um time de amigos
para brincar nos finais de
semana. E, se der, queremos
chegar entre os quatro me

lhores", considerou.
O GB ainda não possui

campo próprio, por isso man

dará os jogos no Campo do
antigo parceiro Guarany, na

Bairro Rio da Luz.

GENIELLI RODRIGUES

TíTULOS
• Vice-campeão do Segundono
_ Aspirantes

LOCAL DOS JOGOS
• Campo do Guorony, no Bairro Rio
do Luz

A imagem da sua empresa!

I
(47) 3371-5558 e-mail: kaiapos@neluno,colTI,br-www.kaiapos.com.br

Visto seus colaboradores com Imifoooe$
!:!1Polduzidos tom tecidos da

ais alta qualidade.
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Mais polêmica no futsal

[ GRUPOS
Enquanto isso, ontem finam sort�.odos os grupos do Mundial. � Brá�il ��iu
no Grupo A, li deve passar parti o segundo fase sem grandes problemas: Os
adversários serão Rússia, Japão, Cubo e Ilhas Salomão. No B: Itólia, Portugal,
Tailândia, Paraguai e EUA. Grupo C: Argentino, Ucrânia, China, Guatemala e

Egito. E Grupo D: Espanha, RepúblicoTcheco,lrã, Uruguai e tibia. Os espanhóis,
atuais compeões mundiais, coíram num grupo mais complicodo. Só os dois
primeiros de cada grupo possam poro o segundo fase.

licitação vencido pelo empresa do
filho do vice-presidente do CBFS,
poro organizar o Mundial de Fut
sol em outubro, foi suspenso pelo
Justiça Federal. A informação é do
jornal Lance!. Isso pode ocorretor
o cancelamento ou até o adia
mento do competição, segundo o

deputado federal Eugênio Robelo
(PP/Ceoró). No quarto-feira, o

presidente e o vice do entidade,
Aécio de Borba Vasconcelos e

Hideroldo Martins, iriam explicar
o coso no Comissão de Turismo e

Desporto, que rejeitou o pedido
do mesmo deputado. Isso ainda
vai dor muito pano prn mango.

TREINO DO JUVENTUS
OS treinos do Juventus nunca foram acompanhados por um público
muito expressivo. No Divisijbi�[incipol deste ano, no móximo'umos dez
pessoas se arriscavam o acompanhar um coletivo. Ontem esse número
se triplicou nos arquibancadas doJoão Morcotto. Talvez pelo curiosi
dade de se ver o time em campo. Uma incógnito poro todo mundo.

OTIME
Deu poro perceber um time novo e rápido. Sem grandes estrelas, mos
com muito vontade. A comissão técnico do Joinville reclamou dos con
dições do gramado, e cem ra.�õo. A gramo está muito seco e rolo, o
que foz o bolo correr mQ�� fl' quicar mais também. Qualquer quedo
COUSg um belo orronhão;Tqrnoro que o diretoria conSigo/até o estréio
em coso (dia 20), olgqm ��curso poro, pelo menos, dor uma tapeado.

VALE TUDO
Neste sóbodo, dia 12, o Sociedade Acoroí recebe uma competição master
de vale tudo e de kick boxing. O evento começo às 19h e deve ter131utos, com

.

participantes de todo o Estado e também de Curitiba. Destaque poro o confron
to entre David, de loges, e fleondro, de Joroguó do Sul, que vale o cinturão

_

estadual de kick boxing no éOtegorio até 67 quilos. O ing�essos custo RS 10
antecipado e RS 15 no horo.lnformoções no telefone 3372-3324.

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

, ..' �

"
I ,�Oh ,'v " \ .� i' ,
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LIGA FUTSAL

ESPORTE----------

Partida para manter a liderança
Malwee enfrenta o Minas hoje em Belo Horizonte, querendo manter boa fase
JARAGUÁ DO SUL/BH

A Malwee Futsal tem um
.

grande desafio hoje, às 2oh15
em Belo Horizonte, contra oMi
nas, pela segunda fase da Liga
Futsal. Com o time completo, a
intenção é buscar os três pon
tos fora de casa e se manter na

liderança do Grupo A. No con

fronto entre as duas equipes, na
primeira fase, vitória dos jara
guaenses por 6x2, no dia 24 de
maio, na Arena Jaraguá.

A viagem da Malwee come

çou na terça-feira, quando os

catarinenses estiveram na cidade
de Paranaguá (PR), onde vence

ram o Rio Branco pelo placar de
4x3, em partida amistosa. De lá o

grupo seguiu à capitalmineira e,
na quarta-feira à noite, assistiram
ao empate em 1x1 entre Atlético
Mineiro e Flamengo.

OMinas terádois grandes des
falques para o jogo de hoje. O ala
Rafael teve uma lesão muscular
e está fora do resto da Liga Futsal.
E o artilheiro da equipe Pixote

(com 15 gols), também desfalca o
time hoje por causa de contusão.
"O Minas tem um grupo homo

gêneo e já vem treinando sem os

dois há um bom tempo. Acredito
que não vão sentir a falta deles",
disse o ala Chico.

O pivô Lenísio falou da

importância de vencer fora de
casa. "Queremos encaminhar
a classificação o quanto antes.
Encaramos este jogo como uma
final, já que os dois próximos
serão em casa (na terça contra a

Cortiana/UCS e na sexta com o

JEC)", analisou.

JULIMAR PIVAlTO Lenísio (C) acredito que uma vitória hoje pode colocar o Malwee mais perto do clossificaçõo poro 30 fase

P.ESCA DESPORTIVA (PARTE 2)
Os praticantes do pesco o fazem por puro lazer e atraídos.pelas competições transformam-se em "atletas
pescadores". Nos competições, o convívio socii! é espontâneo, onde impero confraternização e amizade.
A pesco desportivo é puro adrenalino. Fatores o serem considerados: marés, condições metereológicas, o

piscosidade do local e o profundidade do mor. Equipamentos: molinete, varo, linho, anzol, chumbo, girador,
isca, suporte de varo, chicote, alicate de bico, de corte, trim, tesouro e foco bem afiado.

AS 'COMPETIÇÕES
. ,

Cada equipe é composto por cinco aUetas-pescadores·titulares, um reser

vo e um árbitro..Uma faixa de praia com largura de 50 metros é dispo
nibilizado poro cada grupo, e uma equipe fiscalizo o outro (árbitros). A
classificação foz-se do seguinte maneiro: Campeão Individual: Maior pei
xe. Equipe campeã: maior quantidade de peixe. O evento de maior reper
cussão é o Campeonato de Arremesso Nacional, organizado pelo Sojopa
(Sociedade Joinvilense de Pesco Arremesso), que acontece sempre no mês
de janeiro, no Praia Grande, em São Francisco do Sul. Em nosso cidade
foram criados dois times de pescadores exclusivamente poro competição
- Os Robaleiros e Loja Safári_

OS ROBALEIROS
O clube foi fundado em 1977 pelos sócios: Manfred Albus, Leonides Scha
deck, Eugênio José do Silya, Joõo Germano Rudolf (Cascudo), Adolpho
Mahfud e Viro Wall. Posteriormente filiaram-se: Enno Janssen, Otacílio
Pedro Ramos, Jorge MoHar (cozinheiro), José Wodzinsky, Joõo Modesto
Silveira, Rainer Wiele, Hamilton Garcia, Wolter Carlos Hertel, Heinz Ko
hlbach, Ike Lemert e Gerhard Meyer (Nutzi). No Campeonato do Sojopa,
conquistaram o 3° lugar individual (Adolpho Mahfud) e 3° lugar por equi
pe, em 1980. Participaram do Campeonato Nacional, em Bertioga (SP),
classificando-se entre es dez primeiros. Reúnem-se duas vezes 00 mês,
sempre DO seIln-ieull" nuooosiúQ nlém do jantar, rolo papo sobre, fute
hJ, pormca e Cf1IJSOS Ie peswdw:

Os Robaleiros: Viro Walz,
Adolpho Mahfud, Leonides
Schadeck, Eugênio José do
Silva, Joõo Germano Rudolf
(Cascudo) e Manfred Albus.
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C'RISÊ NA VILA

Kleber Pereira pode parar no banco
A crise do Santos, há oito jogos sem vencer e estacionado na zona de rebaixamen

�o do Brasileirõo, já produziu uma vítima: o atacante Kleber Pereira. Perseguido pela
torcida, o artilheiro santista na temporada -sõo 22 gols em 35 jogos-está sem mar

car há exatamente oito partidas. Ele também foi criticado pelo goleiro e capitõo Fábio

Costa, no lance do gol do Grêmio no empate de quarta-feira, e parece ter esgotado a

paciência do técnico Cuca, que o ameaça com o banco de reservas.

Evelyn Christine Paul Bauer

Leiloeira Público Oficial

Comunica que, a partir do mês de
Julho/2008, oferece a comunidade
de Jaraguá do Sul estrutura gerencial,
com escritório, auditório e depósito'
para realização de leilões públicos
Judiciais e Extrajudiciais.LEILÕES

Endereço: Rua Santilia Pures Rengel, nO 59

Bairro Ilha da Figueira - Jaraguá do sul/se
Inf3376-2307�j�

"
Site www.cartaleHoes.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM - SC

Fundo Municipal de Saúde de Guaramirim • Aviso de Licitação

Edital: Tomada de Preço p/ Compras e Serviços - 000024/2008; Tipo:
Menor Preço - Por Itens; Objeto: Aquisição de Material de Expediente para
Secretaria e Postos de Saúde Rede SUS; Entrega dos Envelopes: 28/07/2008
às 09:00 horas; Abertura dos Envelopes: 28/07/2008 às 09:15 horas. O Edi

tal e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário:

Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis, das Segunda à Sexta, das 08:30

às 12:00 e das 13:30 às 16:30 horas, ou pelo Fone: (0**47) 3373-0247.

Guaramirim (SC), 11 de Julho de 2008.

Jonathan Ademir Maffei
Comissão Permanente de Licitação

de seguirmos Uw alto pàdrão de'qualidadt). de n

s realinhando o valor das assinaturas a partir
o venciment�\do periljdo mlnjmo de 5

ESTRÉIA DOMINGO
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Juventus/JEC faz 1°
treino em Jaragutí
Piccinin ressaltou importância da parceria
JARAGUÁ DO SUL

A três dias da estréia na

Divisão Especial, o Juventus/
Joinville fez seu primeiro trei

no no Estádio João Marcatto.

Sem delongas, os 15 jogadores
do elenco mais outros jogadores
da base do tricolor jaraguaenses
participaram de um coletivo
comandado pelo técnico Age
nor Piccinin. Ele está de olho

na estréia da Divisão Especial,
neste domingo, às 15h, contra
o Hercílio Luz em Tubarão.

O adversário, aliás, foi a

primeira equipe que Piccinin

procurou para firmar uma par
ceria no Estadual. "Espero que
isso não interfira na hora do

jogo. Vamos enfrentar um time

em formação e numa estréia

não se pode prever muita coi

sa", disse o treinador. Foi dele,
aliás, a idéia de se fazer uma

parceria com um time da Divi
são Especial, paramovimentar
o elenco do JEC antes da Copa
Santa Catarina. Por isso, ele é

um dos maiores defensores.

"Vejo que as duas diretorias
foram inteligentes e souberam
fazer o que é melhor para os

clubes", comentou.
Piccinin não prometeu tí

tulo. "Vamos fazer o nosso

trabalho o melhor possível.
Planejando o JEC para 2009,
2010 e 2011 e tentando levar

. o Juventus de volta à elite do
futebol catarínense". Sobre a

rivalidade entre as torcidas,
ele acredita que esta parceria
pode mudar a opinião de al-

Diego competirá
apenas no solo
Correr riscos no ano olímpico é algo

que Diego Hypólito nõo quer mais passar.
A cirurgia no joelho e a dengue já foram

preocupações suficientes para o ginasta.
Determinado a voltar das Olimpíadas a

medalha de ouro, ele optou por abrir
mõo da disputa nos outros cinco apare
lhos para apostar as fichas no solo, no
qual tem dois títulos mundiais.

RETURNO
• 14/9 - Juventus x Hercílio Luz
• 21/9 - Guarani x Juventus
• 28/9 � Imbituba x Juventus
• 5710- Juventús x Próspera
• 12/10 - Camboriuense x Juventus

Jogadores do Joinville com o uniforme do Juventus no Joõo Marcatto

Jogos do Juventus
TURNO
• 13/7 - HercHlo Luz x Juventus

.

• 20/7 ..:Juven{ós x Guarani fê
• 27/7 - Juventus x Imbituba
• 3/8 - Próspera x Juventus
• 10/8 - Juventus x Camboriuense

guns torcedores. "Vai existir

aquela rivalidade sadia que
é normal. Mas já faz parte do

passado essa questão". No co

letivo, Piccinin começou com

Clubes terão de
liberar atletas
A Fifo oficializou nesta quinta-feira,

de uma vez por todas, os critérios que
envolvem a liberação de jogadores para
o torneio de futebol masculino da Olim

píada de Pequim: os clube sõo obriga
dos a ceder os atletas com menos de
23 anos para suas seleções, mas só

precisam liberar se quiserem os joga
dores que estão acima dessa idade.

o 3-5-2, com Laílson; Amaral,
Rodrigão e Josemar; Nei San
tos, Anderson Pedra, Dudu,
Tácio e Antônio Carlos; Almir
Sergip.e e Bruno.

FESTA

Jogadores do Fia
em escândalo
Uma balada promovida por jogadores

do Flamengo terminou em confusão e ocor
rência policial. Na manhõ de ontem, duas

garotas de programa prestaram queixa na

Divisõo de Polícia Especializada da Mu

lher, em Belo Horizonte, contra o atacan

te Marcinho. Ele foi acusado de agressõo
por Luana Gonçalves,21 anos, e Andréia

Aparecida Silva, 22.
.
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FURACAOI
Claudia Leitte anuncia gravidez ao receber o título de cidadã de Salvador

,
,

A cantora Cláudia Leitte anunciou
que está grávida de dois meses no fi
nal da cerimônia de entrega do título
de cidadã de Salvador, que aconteceu
na noite de quarta-feira no prédio da
Câmara Municipal, no centro histó
rico da capital baiana, em frente ao

elevador Lacerda.
"Deus sempre esteve presente em

cada passo que dei na vida, e escolheu
o momento certo para me presentear,
mais. uma vez, nesse dia tão importan
te paramim, coincidentemente, véspera
do meu aniversário. Hoje, me torno ci
dadã de Salvador, eoncretízo um sonho
ansiosamente aguardado e posso dizer
a plenos pulmões que sou baiana. Mas
Deus foi mais longe e mepermitiu retri
buir todo o carinho que a Bahia sempre
mostrou pormim: eu estou grávida e vou

ser mãe, de um baiano ou de uma baia
na. Se eu tive de esperar quase exatos
28 'anos para dizer. sou baiana, meu

.

filho ou minha filha só vai precisar es
perar mais uns seis meses e pouco para
ter essa honra. E já vai estar pulando

comigo, no Carnaval, em cima do trio",
disse Claudia Leitte, conforme o publi
cado no seu site oficial.

Depois de se sentir mal pela ma

nhã de quarta-feira, a cantora foi
para o hospital com o marido, o em

presário Márcio Pedreira, fazer um
ultra-som. Lá, descobriu que teria
um novo membro da família. "Já ha
via feito o exame na semana passada.
Minha menstruação estava atrasava
e estava passando mal por causa da
minha esofagite. Mas não deu nada.
Hoje, veio a surpresa: tinha neném",
disse ela completamente eufórica.

Ao lado do marido, a cantora só

quer comemorar a boa notícia e cur

tir o momento. Se para muitas cele
bridades o sonho da maternidade' e
da união estável é difícil de ser al

cançado, para a loira nada é mais ím

portante que a família. ''Amo minha
carreira, amo tudo o que conquistei,
mas não há nada melhor do 'que che

gar em casa e ter com quem dividir as
alegrias e tristezas".

I

I
I

'I
Cantora baiano já planejo o próximo carnaval com o filho(o) em cimo do trio elétrico
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