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Cientistas norte·americanos alertam que a crise
de obesidade enfrentada por vórios países pode
se agravar ainda mais por causa da inlluência de

alterações químicos sabre os genes ocorrida no

útero de gróvidas obesas. Em outras palavras, o
aumento na incidência de obesidade entre mões

ameaça a saúde de gerações futuras. Os pesqui·
sadores constataram, em estudo realizado com

ratos, que mões obesas podem dar à luz filhos
que se tomarõo ainda mais gordos. Os cientistas •

da Faculdade de Medicina Baylo� em Houston,
descobriram que nõo os genes em si, mas altera·
ções químicos ocorridas no útero matemo e que
afetam a forma como os genes se expressam, é

que seriam responsóveis pelo fenômeno.

Fonte: BBC Brasil
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Solteiros vão ditar o rumo

das e1!_1 T ��JINAno

.Festival de Dança
em grande estilo
o maior evento do gênero no mundo
conta com uma programação intensa.
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Turistas atraídos
pelo Bananalama
Trilheiros de todo o país mudam a rotina
de Corupá pelos próximos dias.
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levantamento do TRE mostra que mais de 55% dos eleitores de Jaraguó do Sul não são ccsndns,
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52 mil visitam
Feira do livro
o número é 30% maior que na primeira
edição do evento no ano passado.
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Mais segurança
no Czerniewicz
Moradores reivindicam a instalação de
lombadas físicas na Jorge Czerniewicz_
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NOTA' DE AGRADECIMENTO :
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- E CONVITE PARA O CULTO

. É com profundo pesar que informamos o

falecimento do diretor-superintendente da

Menegotti Indústria Metalúrgica,

EDUARDO FERREIRA HORN.
Enlutada pelo seu falecimento, a familia agradece
ao Hospital São José, ao Dr. Luiz Stoerberl, ao

Pastor William Bretzke, aos amigos, parentes,
vizinhos, as pessoas que mandaram flores e

coroas, pelo carinho.

Aproveita, ainda, a oportunidade para convidar_a
todos para o culto, que será realizada neste domingo,
dia 20, às 9 horas, na Igreja Luterana Centro.

�
�
o
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23fMalwee e Joinville têm encontro marcado hoje, às 20h15, na Arena, pelo ligo Futsal. O clássico, que já é
apimentado por natureza, tem ainda um tempero a mais: as duas equipes precisam do vitória. E depois
do goleada sofrido no último terça-feira, os jogadores querem voltar o fazer o alegria dos torcedores. . ...

TREINO

VALENDO
Até o Marcão
sofre falta
Página 21

COLOQUE
EMPRÁncA

Eficiência
parQcobrar
Página 3
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EDITORIAL

É HOJE •••

ALÉM DO FALCÃO,
TEM AINDA A TORClDAllI

GUIDO JACKSON

BRETZKE,
PRES!DE!\fl'E DA

AC!JS " ASSOC!AÇÃO
EMPRESARIAL DE
.lARAGUÁ DO SUL

Qualquer perda sempre motiva
a reflexão. Ainda que não se possa
questionar a seqüência natural da
vida, que está acima do entendi
mento e da compreensão de todos
nós, acabamos muitas vezes fican
do sem saber o que dizer diante do

desaparecimento .de alguém a quem
admiramos ou com quem comparti
lhamos algum momento de nossas

trajetórias pessoais, profissionais ou

afetivas.

CHARGE

PONTO DE VISTA

Eduardo Ferreiro Horn

DO LEITOR

Por que férias
duas vezes ao ano?

O Brasil vive uma crise educacional sem preceden
tes, tanto na rede pública quanto na rede privada. Mas
o porquê desta crise? Então se há crise, porque profes
sores e alunos desfrutarem de férias em dois períodos
do ano? Será que a qualidade da educação está aliada
a quantidade de aulas ministradas? Ou melhor, se a

quantidade destas determina o fim da crise, porque o

ensino privado também está em érise?
Infelizmente a qualidade da educação brasileira não

está unida com a carga horária, depende desta, mas não
somente dela, pois se fosse assim a solução seria apenas
ampliar a jornada educacional diária e diminuir o tempo
de férias e teríamos uma educação de primeiro mundo.
Porém a questão é mais complexa, todo profissional, ao
completar sua jornada diária de trabalho retoma somente
no dia seguinte ao seu posto de trabalho, exceto alunos

e, professores. Enquanto estes devem estar revisando, es
túdando o assunto ministrado em sala de aula; enquanto
aquele deve estar corrigindo provas, trabalhos, "fechan
do" notas, entre outros, ou seja, tanto o educador quanto
o educando tem uma dupla jornada.

Quem atualmente critica ou já criticaram o tempo de
férias escolares, provavelmente quando viveram seu mo

mento estudantil, com certeza imploravam por férias no

fim do semestre, para poder descansar, brincar, e ter o seu
momento de lazer e folga. O art. 24° parágrafo primeiro
da Lei n° 9394/96, diz o seguinte "a carga horária míni
ma anual será de oitocentas horas, distribuídas por um
mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar", ou
seja, a unidade escolar juntamente com seus funcionários
e alunos deve cumprir com esta lei, o que na prática ocor

re. Mas apenas o cumprimento ou ampliação desta carga
horária não determina a qualidade da educação, o qUI:)
motiva a condição de uma educação de qualidade, an
tes de tudo, é um professor dedicado e bem remunerado,
um aluno com vontade de aprender, uma infra-estrutura
apropriada e adaptada às necessidades da escola, por isto,
em minha opinião o caminho da revolução da educação
brasileira não está na quantidade de aulas, mas na federa
lização da educação.

OfEGO FERNANDO R. SOARES, AWNO DO 3 Q ANO DO ENSINO MÉDIO

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 carta para a

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

" telefone (" não serão publicados),

Na semana que passou vivencia
mos esta experiência, com a prema
tura perda de, um líder que deixou
sua marca em todos os projetos nos

quais esteve envolvido. Como em

presário, seja na sua atividade profis
sional ou como atuante colaborador
do associativismo, Eduardo Ferreira
Horn emprestou credibilidade e di
namismo à sua caminhada.

Na atuação junto a diversas en

tidades, Eduardo foi impulsionador
de ações positivas que sempre pri
vilegiaram o interesse maior da sua

comunidade. Há 10 anos, quando
presidiu a ACIJS, atuou diretamente
no estímulo à organização dos nú
cleos setoriais, motivando o surgi
mento .de emprJ3.endedoies,_um pro�

jeto que sempre mereceu atenção de
todas as diretorias.

.

A integração da microrregião
com o Eixo de Desenvolvimento, e

a melhoria da infra-estrutura, espe
cialmente na questão das rodovias,
foram focos perrnanentes da preo
cupação que tinha no sentido de fa
zer valer a força de Jaraguá do Sul
e região, como retorno a tudo que
se produz em riquezas e no paga
mento de impostos aos- governos.
No período em que esteve à frente
da ACIJS obras importantes como a

construção dos prédios do CEJAS e

do Centro Cultural da SCAR tiveram

grande estímulo e mobiJizaram a

classe empresarial para que se tor

nassem realidade.

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

• Fones: (47) 3371.1919 • 3055.0019
• Fax: 3276.3258
• Plantão Redação: 8835.1811
• Plantão Comercial:
8835.1872 • 9158.7991
• Circulação: 3371.1919·8841.9790
circulacao@ocorreiodopovo.c:om.br
• www.ocorreiodopavo.com.br
• diretoria@ocorreiodopovo.com.br
• redacao@ocorreiodopovo.com.br
• comercial@ocorreiodopovo.com.br
• vendas4@ocorreiodopovo.com.br
Horário de atendimento: 8h às 20h

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400
• Baependi· CEP 89256-500
• CP 19 • Jaraguá do Sul· SC ,"

1919' 2008

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-----------pOLíTICA

FALA Aí!

" A diferença
é que eu estava

na Itália. "
SALVATORE CACCIOLA,

EX-BANQUEIRO, dizendo-se
absolutamente tranqüilo quanto às

acusações contra ele.

" É instrumento de
constrangimento

abusivo. "
GILMAR MENDES, PRESIDENTE
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE

JUSTiÇA, proibindo a Polícia
Federal de algemar o ex-banqueiro

Salvatore Cacciola.

" Esse ambiente

policialesco
atinge as pessoas. "

ARLINDO CHINÁGLlA (PT-SP),
PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, criticando as algemas

em presos por crimes contra o

patrimônio público.

TRÁGICO
Se o governador Luiz Henrique da
Silveira (PMDB), atender proposta do
deputado Nilson Gonçqlves (PSDB),
Joinville poderá ganhar um hospital
especializado em traumatologia. Os
números justificam: só nes primefros
seis meses deste ano, foram 1.600
acidentes eemmetos. A frota de 15 mil
motos em 1999 saltou para 50 mil em
2008. Sobrecarregando o Hospital Sõo
José, público, municipal e que atende
pelo SUS. Em tempo; Jaraguá vai pelo
mesmo caminho no que toca a aciden
tes commotos.

Fazer o quê?
Em cinco anos, a contar de 2003, as vagas em penitenciárias do Estado
quase que dobraram, saltando de quatro mil para sete mil e quinhentas.
Entretanto, o déficit atual gira em torno de quatro mil celas. isso porque o

número de presos pulou de seis mil para doze mil, muitos oriundos de outros
estados. Os números foram levantados pelo deputado Elizeu Mattos (PMDB),
destacando lei concedendo incentivos fiscais para municípios que aceitarem a

construçõo de novos presídios. Porém, sem despertar qualquer interesse maior
por enquanto. Na Grande Florianópolis, como ocorre em outras cidades catari
nenses, a construçõo de novo presídio em Sõo Pedro de Alcântara tem enfrentado
grande resistência, gerando até mandados de segurança. E é isso. A populaçõo
cobra cadeia para' os marginais, mas quer ficar longe delas porque a desvalori

zaçõo imobiliária é imediata. Como cobra também aterros sanitários modernos,
que nõo poluam. Mas nõo os quer por perto, como aconteceu na regiõo da Tifa
do Funil no governo do ex-prefeito Irineu Pasold (PSDB).

RAPIDINHOS
No celular de usuário da Vivo caiu
mensagem às 22h10 do dia 16 que
passou, avisando que a conta, com

prazo de vencimento no dia seguin
te, 17, poderia ser paga pelo código
de barras por causa da greve dos
Correios. Eficiência, nõo? Agora, ex
perimente saber sobre cobrança de
serviços que você nõo contratou, de
ligações que você nõo fez ou, sim
plesmente, rescindir o contrato para
ver o que é bom pra tosse.

OS BINGOS
A Associação Brasileira dos Bingos
pressiona para a reabertura e regu
larização dos bingos. O presidente da
Abrabin, Olavo Sales da Silveira, afir
ma que o jogo poderia render RS 10
bilhões por ano em tributos no Brasil.
Desse total, RS 4,75 bilhões viriam da
regulamentação dos bingos e o restan
te de loterias instantôneas e cassinos.
Na Comissõo de Desenvolvimento
Econômica, Indústria e Comércio da
Câmara dos Deputados (foto) há pro
posta neste sentido. O setor, fechado,
demitiu 360 mil empregados no país.

Eh::mcc
CruzeirQ
dQ Sul

Atendemos: Funcionários Públicos

Municipais* e Estaduais*, SAMAE",
Aposentados e Pensionistas =.

Forças Armadas' e ECT' (Correios).

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

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

entre em contato pelo telefone 33714210
ou e-mail consig.adm@terra.com.br

É MOLE?
Como os exemplos têm vindo 'de cima' com uma constôncia pontual, aqui 'em
baixo' as maracutaias se repetem.-Em Florianópolis, o militar reformado Eduardo
Onofre Pires se aposentou por invalidez permanente por causa de grave lesõo em

um dos joelhos. Mas, depois, fez cóncurso público, foi aprovado e assumiu a fun
çõo de motorista da secretaria municipal de saúde, incluindo testes de aptidõo
física. Agora Ministér�o Público Federill requereu a extinçõo do benefício.

O CORREIO DO POVO DSEXTA-FEIRA, 18 DE JULHO DE 2008
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PERFIL DO ELEITOR

POLíTICA----------

Solteiros elegeriam próximo prefeito
TRE mostra que 55,1% dos eleitores de Jaraguá do Sul não são casados
JARAGUÁ DO SUL

OS eleitores solteiros de Ja
raguá do Sul poderão eleger
o futuro prefeito da cidade se

todos os votos forem direciona
dos ao mesmo candidato. São
52.643 homens e mulheres não
casados, que correspondem a

55,1% dos 95.391 eleitores ap
tos a votar em 5 de outubro. Os
números são revelados nas es

tatísticas divulgadas pelo TRE

(Tribunal Regional Eleitoral),
que também mostrou que os

casados constituem o segundo
maior grupo.

A situação se repete em todas
as cidades do Vale do Itapocu,
onde o universo de votantes
solteiros representa a . maioria
absoluta do eleitorado. Propor
cionalmente, é em Guarami
rim que se concentra o maior
número de eleitores com este
estado civil. São 55,76%, ou

12.350 de um total de 22.145

pessoas que elegerão o futuro

prefeito e seus nove represen
tantes na Câmara de Vereado
res. Já em Corupá, 5.627 ou

54,22% dos votantes têm este

perfil, seguido de Schroeder,
com 53,34%, e Massaranduba,

com 52,75% solteiros de um

total de 11.107 eleitores.
O profissional de criação

Éder da Silva Cachoeira repre
senta esta considerável parce
la do eleitorado. Para o soltei
ro de 20 anos, que vota pela
segunda vez numa eleição
municipal, analisar a expe
riência do candidato na vida
pública e seus projetos é o

mais importante. Ele, entre-
.

tanto, admite nunca ter ob
servado as propostas voltadas
aos jovens, que representam
a maioria dos eleitores sol
teiros, apesar de considerar
ações facadas a esta faixa
etária necessárias. "Na outra

eleição votei influenciado e a

influência é um grande erro

do eleitor. Agora já tenho ou

tra visão sobre o que é o meio

político", disse.
A pesquisa do TRE tam

bém mostrou que o perfil dos
eleitores de Jaraguá do Sul é
eminentemente jovem. São
43.300 com menos de 34 anos,

representando 45,39% do total
de votantes.

CAROLINA TOMASELLI

<'

Analfab. 129 476 970 126 94

lê e Escreve 1.472 1.382 2.768 480 776

10 Grau Incomp. 4.003 8.832 31.072 5.432 4.115

10 Grau Compo 1.629 3.013 14.218 1.446 1.231·

20 Grau Incomp. 1.797 4.718 20.574 1.952 2.027

20 Grau Compo 1.003 2.988 17.887 1.374 1.392

Superior Incomp. 156 403 3.853 161 193
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Quase mil analfabetos aptos a votar
Na outra ponta da estatística, aparecem 4049 eleitores com curso superior

Os dados divulgados pelo
TRE também revelam que 970
eleitores de Jaraguá do Sul são
analfabetos. O número corres

ponde a 1% do total dos aptos
a votar na cidade (95.391).
Para estas pessoas, o voto é fa
cultativo.

Segundo o técnico judiciá
rio do cartório eleitoral de Ia
raguá do Sul, Marcos Garcia,
não há conseqüências para os

analfabetos que não queiram
votar, assim como para os elei
tores maiores de 16 e menores

pleto. Em Côrupá são 129 anal
fabetos, 126 em Massaranduba,
e 94 em Schroeder.

Nas cinco cidades, a maior

concentração é de eleitores
com primeiro grau incompleto,
chamado hoje de ensino funda
mental. Ainda com relação ao

grau de instrução, as pessoas
com curso superior completo
ainda são a minoria entre as

instruídas. São 4.840 gradua
dos, destes 4.049 de Jaraguá do
Sul, num universo de 148.982
eleitores da região.

de 18 anos e com mais de 70
anos. Entretanto, ele lembra

que as pessoas que não sabem
ler e escrever não poderão re

ceber auxílio no dia da vota

ção. "Ninguém pode votar por
ele", frisou.

Somados, o número de
analfabetos nas cinco cidades
da região chega a 1795, Guara
mirim com o maior percentual,
onde estas pessoas representam
2,14% dos aptos a votar, 476. O
número é superior ao de eleito
res com ensino superior com-
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Carona ficou presa nas ferragens

Mulher ferida
em acidente
JARAGUÁ DO SUL

Um acidente entre as ruas

Waldemar Grubba e Alberto
Santos Dumont, deixou uma

pessoa ferida na noite de on

tem. Edi Schneider, 46 anos,

era carona do Vectra placa
ALZ-0220, de [araguá do Sul,
que colidiu contra um poste
após tentar desviar do cami
nhão placa LZP-0500, de Ja
raguá do Sul, que entrava na

Alberto Santos Dumont.
O condutor do Vectra, Dé

cio Schneider, 52, nada so

freu. Ele disse que não viu o

caminhão dar sinal de que ia
entrar na rua. A colisão cau

sou um grande congestiona-
-

menta naWaldemar Grubba.
Moradora da Rua Alberto

Santos Dumont, Rita Schro
eder, 55, disse que já presen
ciou vários acidentes na via.
Ela acredita que a instalação
de um semáforo na saída

para a Waldemar Grubba au

a mudança do sentido da

pista para mão inglesa tra

ria mais segurança na rua.

"Aqui tem muito abuso de
velocidade", comentou.

Edi foi levada ao Hospital
São José. Até o fechamento
desta edição, não havia in

formações sobre o estado de
saúde dela,

JARAGUÁ DO SUL'

Tentativa de
. homicídio

A Polícia Militar atendeu ontem um ho
mem que disse ter sofridó uma tentativa
de homicídio num bar do Ruo José Narloch,
Bairro Chico de Poulo, por volto dos 21 h de
quarto-feira. E.M.O., 26 anos, informou que
um cidadão, co�hecido apenas como "Cidi
nóia", teria o atacado com golpes de facão,
eeusando-lhe ferimentos no cabeça e de

cepando-lhe um dos dedos do mão direito.
A vítima foi encaminhado 00 Hospital São
JOSé.A PM efetuou rondas, mos o suspei-·
to não foi localizado.

PALCO DE EVENTOS
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Um ano após o incidente
Vistoria da Defesa Civil comprova que a Arena é segura

"

JARAGuÁ DO SUL

No dia 18 de julho de 2007,
uma explosão num depósito
da Arena [araguâ feriu três

pessoas, deixando a popula-
ção jaraguaense apreensiva.
Cerca de um mês depois, a

Defesa Civil Estadual realizou
vistoria na área interna e ex

terna do complexo esportivo e

constatou que O local atende
às normas de segurança.

Na época, o chefe do Dedc

(Departamento Estadual de
Defesa Civil), capitão Gio
vanni Matiuzzi, informou

que a concentração de gás no
estacionamento era de 1%,
"o que anula qualquer risco
de explosão".· "Visualizamos
toda a área interna e externa

com equipamentos e o resul
tado foi nulo para o grau de

explosividade", comentou na

época.
O laudo divulgado pela De

fesa Civil do município, em

agosto do ano passado, apon
tou que a explosão aconteceu

pelo "confinamento de gás
metano e gás de cozinha em

área não ventilada". O gás de
cozinha teria vazado do boti
jão armazenado no depósito,
que não tinha janela. Já o gás
metano seria proveniente do
lixão que existia no terreno e

teria penetrado no local por
que parte do piso não tinha
concreto.

Poucos dias depois do
acidente, a sala onde ocor-

Arena Jaraguó é considerada uma das principais obras executadas em Santa Catarina nos últimos anos

Vítima relembra acidente
o dono de uma distribuidora de

bebidas, Amilforf Teixeira, 49 anos, foi
uma dos pessoas que se f�ru no eX7

plosão. Ele cõntaque'
.

-dias na:\"
UTI e outros dei dias e ervaçQo.
"Estava· colocündo geladeiras de cer:,

veja OQ depósito, e acendi um isqueiro
sse

:'t �s\ -,..
-'

di"

porque não tinha luz. Foi qUando ex

plodiu", relembra. Ele teve queimadu
rqs nas

-

s, pés e coxas, mos diz que
es

'

apesar �Hbtrauma':. "Mui-
ta

oooo rezaral)1"spor mim; o ,ooq-ue
ajudoucÍlo recuperação, e hoje estou
bem", ressalto.

para garantir maior controle
na liberação do gás metano

produzido pelas sobras do

antigo aterro sanitário.
As causas do acidente fo

ram investigadas através de
uma CEI (Comissão Especial
de Inquérito) aberta pela Câ
mara de Vereadores. O relató
rio, entretanto, não apontou
os possíveis responsáveis pelo
acidente. A sala onde ocorreu

a explosão não estava prevista
no projeto da Arena.

reu a explosão passou por
reformas. O local, que ainda
é usado como depósito, ga
nhou duas aberturas para a

circulação de ar. A Prefeitura
também substituiu os quei
madores manuais por auto
máticos no estacionamento, DAIANE ZANGHELINI

Moradores reivindicam mais segurança
Encontro deve debater a instalação de lombadas físicas na Jorge Czemiewicz

JARAGUÁ DO SUL

Moradores do Bairro Czer
niewicz organizam uma reunião
com autoridades políticas para
reivindicar mais segurança' nas
ruas Jorge Czerniewicz e Rober
to Ziemann. Na segunda-feira,

(j) a ciclista Maria Soares, 60 anos,

� morreu na Rua Jorge Czernie

i wicz numa colisão com Kombi.
,� Morador e comerciante do
� Czerniewicz, Rafael Peggau
� comenta que a comunidade
� pretende solicitar à Polícia Mi-

Fluxo de veículos na via é intenso litar um relatório de acidentes

nas vias nos últimos três IDOS .

OS dados serão utilizados para
debater com 8. Prefeitura a ne

cessidade da instalação de
lombadas físicas em três pon
tos considerados críticos: em

frente à garagem da Canarinho
- onde também poderia ser ins
talado um semáforo -, na entra
da da Carlos Schulz (em frente
ao antigo Salão Doring) e perto
da nova sede do Sese,

"Essa é a nossa intenção de

proposta. Mas queremos conver
sar com a Prefeitura para saber

quais são os critérios de insta

lação das lombadas físicas", co
mentou, lembrando que as ruas

recebem intenso fluxo de cami
nhões. Os moradores também
querem que seja instalada ciclo
via em toda extensão das vias.

"Entregamos o pleito à Prefeitura
no ano passado, mas ainda não
tivemos retorno", afirmou.

Conforme relatório divulgado
pela Polícia Militar em junho, a
Jorge Czerniewicz é a oitava rua
do município com maior núme
ro de acidentes.
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Motivação para obter sucesso
Para especialista, funcionários devem entender transfonnações
JARAGUÁ DO SUL

Mente aberta. Facilidade
em se adaptar às mudanças.
Disciplina e comprometimen
to. Esta é a fórmula para uma

pessoa se tornar mais motivada
no local de trabalho, segundo o

especialista em motivação em

presarial, Alfredo Rocha. Para

Rocha, a motivação é base de
toda empresa bem sucedida.
"Não é tudo. Precisa haver com

petência e comprometimento,
mas sem motivação não se faz
nada", revela comparando o

entusiasmo com o combustí- .

vel de um automóvel. "Sem

gasolina, nem o melhor carro

sai do lugar. Sem motivação, a
. pessoa também não vai a lugar
nenhum", exemplifíca,

Rocha defende ainda que
um bom profissional deve estar

atento às mudanças do mun

do atual. "O grande desafio do
trabalhador do futuro é ser um

agente de mudanças. As mu

danças assustam. Mas não se
'

deve temê-las, e sim, entendê
las", sugere.

As idéias do vendedor sâo
resultado de pesquisas em lo
jas, empresas e fábricas do
Brasil. O palestrante esteve em

[araguá do Sul para um semi
nário e lotou o Grande Teatro
da Scar por dois dias. Na últi
ma terça-feira, dia 15, ele falou

para um público de 800 pesso
as sobre liderança. Já na quarta
feira, dia 16, a palestra intitula
da "Motivando Todos" reuniu
mais de mil pessoas. Com bom
humor e exemplos de situações
do cotidiano, Rocha defendeu
ainda a importância de todos
os funcionários de uma mesma

empresa estarem atentos à todo
o processo da fabricação do

produto. "Não adianta a Maria
fazer a melhor massa de pizza,
se o entregador não for rápido e

ela chegar fria para o cliente",
explicou, argumentando que
cada trabalhador é responsável
pelo produto final que chega ao

cliente.
O .palestrante mais assis

tido do Brasil, que já realizou
mais de três mil eventos, com
a participação de mais de dois
milhões de pessoas, adiantou

que deve voltar a [araguá do
Sul no dia 26 de agosto. Na pró
xima palestra, ele vai dar dicas
de vendas e de atendimento.

DEBORA VOLPI
"

Rocha lotou a Scar e deu dicas de motivação no ambiente de trabalho

Segu�do organizadores, feira apresentou um aumento de 30% na visitação,

52 mil pessoas pre'stigiam
a segunda Feira do Livro

Foram dez dias e uma ver-

. dadeira maratona cultural. A

segunda edição da Feira do
Livro de [araguá do Sul ter
minou ontem, com um saldo

positivo. Segundo o escritor e

editor Carlos Henrique Schro
eder, um dos organizadores do
evento, 52 mil pessoas visita
ram a feira. O número é 30%
maior que na primeira edição,
quando cerca de 30 mil visi
tantes participaram. ,

Deste público, Schroeder
destaca a presença das esco

las do município. Pelo menos

15 mil crianças passaram pe
los estandes. "O grande trun
fo da feira é criar esse conta

to das crianças com os livros

para que elas se tornem os

futuros leitores da cidade";
comenta o escritor. Schroe
der aponta ainda a progra-

mação cultural, que envol
veu palestras, exibição de
filmes, apresentações musi-'
cais e contações de histórias,
como um diferencial da Feira
do Livro de Jaraguá do Sul.
'1\ programação foi rechea
da. Abrimos bastante espaço
para as crianças. As escolas

compareceram e adoraram a

idéia", avalia.
Neste ano, nomes como

Ricardo Azevedo, Cristóvão
Tezza e Pedro Bandeira mar

caram presença no maior
evento literário do Estado.
E com o t-érmino da segunda
edição, os organizadores já
começam a pensar no evento

do ano que vem. ''A feira cres

ceu e a intenção é aumentar

a cada ano. Acabou esta, já
começamos a pensar na pró
xima", revela Schroeder.

Dias de verão

pelo Estado
-

Nem parece inverno. E
a previsão do tempo indica,

que as temperaturas nesta
sexta-feira devem continuar

elevadas, e podem variar de
14 a 27 graus, na região nor
te catarinense. Isso porque,
uma massa de ar seco atua

no Sul do Brasil e mantém o

tempo estável, com o predo
mínio de sol na maioria das
.cidades.

O calor deve continuar
neste final de semana em

todo o Estado. Mas além do
sol, o final de semana será
marcado pela presença de
muita nebulosidade. Segun
do os meteorologistas da

Epagri/Ciram, as tempera
turas são atípicas para esta

época do ano e isso ocorre

devido a um bloqueio at

mosférico que desvia a pas
sagem das frentes frias. Mas
o tempo deve mudar a partir
da próxima semana, quando
as temperaturas devem en

trar em queda. A frente fria
deve se aproximar da região
Sul já na segunda-feira, e as

temperaturas caem a partir
da quarta-feira da semana

que vem.

a.
c»
o

�
=>
CY
ex:
<

Calor continua no final de semana
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Bonanalamo muda a rotina da região
Meta dos organizadores é ultrapassar os 50 mil visitantes da edição passada

EM FESTA

CORUPÃ
Iniciou ontem a quinta edição

do Bananalama que prossegue até
o dia 20 de julho nas dependências
do Seminário de Corupá. A meta
dos organizadores para este ano

é ultrapassar os 50 mil visitantes

que estiveram presentes na edição
passada. De acordo com Adilson
Fedretti, um dos organizadores, dos
cerca de 3,8 milleitos de hotéis da
região, mais da metade já está ocu

pado com turistas que vieram para
o evento. "São reservas em hotéis
desde Barra Velha até Corupá, ou
seja, contemplando todos os muni
cípios do Vale", disse Fedrettí,

Segundo Pedro Carlesso Vieira,
gerente do Tureck Garden, a ocu

pação está completa em função do
Bananalama. ''Estamos com 100%
dos quartos ocupados".

Samir Sell, presidente do Bana
nalama, ressalta que o diferencial

para esta edição, com relação às de
mais, será a tenda coberta que abri
gará 20 mil pessoas, 60 camarotes
e dois grandes bares. '1\ tenda pro
porcionará uma área coberta para
o entretenimento das pessoas e das
famílias presentes", disse.

Para a tradicional trilha de
domingo, último dia da festa, os
participantes percorrerão todo o

município em um trajeto com seis
horns de duração. Os trilheiros sai
rão do centro da cidade às 9 horns,
passarão pelo interior e retornarão
ao seminário às 15 horns.

"Nenhum de Nós, Gian e Gio
vani e Os Nativos são algumas das

principais atrações da festa, além
dos preços acessíveis", disse Robson
Siqueira, também da organização.
Para outras informações é só aces

sarwww.baiJ.analamacom.br.

OSNIALVE'S

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 Titulos contra:

Protocolo: 80970 Sacado: SUZANA BUSKIEVICZ CPF: 574.029.796-6
Cedente: SPEZIA FERRO E ACO LTDA GNPJ: 01.362.176iOOO
Nllmero do Título: 17370/1 Espécie: Cédu1a de Crédito Bancário por indicação
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 24i06i2008 Valor: 324,87

Protocolo: 80972 Sacado: TRANSPORTES E AUTO ELETRICA GB LTD CNPJ: 75,562.876iOOO
Cedente: RC.AiR CAUBRADORES LTDA CNPJ: 02.427.<136/000
Número do Título: 4920-01 Espécie: Cédula de Créd,to Bancário por Indicação
Apresentante: BRAOESCO Data Vencimento: 29/0612008 Valor: 571,78

-�--_.- --------------------------

Proiocolo: 81202 Sacado: EDSON VAl LOPES CPF: 074.048,356-07
Cedente: JAVEL JARAGUA VElCULOS PECAS LTDA CNPJ: 79.501.862,1000
Número do Titulo: lQ9143!8 Espécie: CédUla de Credito Bancário por Irníicaçâo
Apresentante: BANCO REAL , Dala VencllT'.ento: 09/05i2008 Valor. 245,52

Protocolo: 81171 Sacado: HOtliSt DE PAULA CPF: 902.029,7U9-06
Cedente: BANRISUL-BCO ESUl!O GRAflDE DO S CPf: 927.020,670-00
Número ÕO "wla: 06120326 Espécie: CMJla de Cré<f.'iD Ba,"ciirio w.ledicaçáo .

Apresell'''''lli: BESC Dala Vencimemo' 25!1l5i2C>C>8 Valor. 135.98

Jar"gua do Sul, 18 de julho de 2008

Tendo coberto obrigará 20 mil pessoas, 60 camarotes e dois grandes bares

O CORREIO DO POVODSEXTA·FEIRA, 18 DE JULHO DE 2008

Progmmação da festa
18/7 - HOJE (INGRESSO R$ 5)
19h - Starboys zerinho show
20h - Bike trial e moto trial gas gas (SP)
21 h - Freestyle show Elton Becker e Cia
22h - Protork alto giro show (SP)
22h - Show nacional Nenhum de Nós

19/7 -AMANHÃ (INGRESSO R$l O)
19h - Bike trial e moto trial gas gas
20h - Starboys zerinho show
21 h - Protork alto giro show
22h - Jorge Negretti motocross show
23h - Show nacionalGian e Giovani

20/7 - DOMINGO
.

(1 QUIlO DE AUMENTO OU R$ 2)
_

7h - Alvorada Festivo
� 9h - Largado do Encontro
� 15h - Chegado do Encontro

17h - Sorteio de Motos
18h - Show Os Nativos

São João gin'da sem telefonia móvel
LHS quer que a Anatellibere a instalação de antenas ainda este ano

SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ
TelefoIÍia móvel hoje é uma

necessidade. Os moradores de
São João do Itaperiú é que sa

bem bem isso. O município tem
apenas telefonia fixa rural.

Esta semana, o governador
doEstado, Luiz Henrique da Sil
veira, fez um pedido para que
a Anatel (Agência Nacional de
Telecomunicações), liberasse a

instalação de antenas em 108

municípios que ainda não pos
suem a telefonia móvel, dentre
os quais São João do Itaperiú. A
meta estipulada pela Anatel era
para que as instalações fossem
realizadas até 2010, mas LHS

quer que o Estado seja contem

plado ainda este ano.

No dia 20 de abril, a Amvali
(Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu) divulgou nota
informando que São João seria
atendido pela concessionária
Tim/Sul. O representante da
empresa, José Lucidio Auzani

Júnior, esteve em Jaraguá do Sul
naquele mês para confirmar a

prestação de serviço na região.
'�té o final do ano queremos
SãoIoão dispondo do uso de ce

lulares. Só faltam acertar alguns
detalhes com a Anatel".

Além da telefonia móvel. São João aguardo os serviços de internet bando largo

Bandalarga
Além da telefonio móvel, São

João também não dispõe dos servi
ços de internet bando largo, mas já
há negociações com concessionários
do serviço reolizodos pelo Amvali. Os

municipios que não possuem telefo
nia móvel devem se. cadastrar no site
http://www.convênios.gov.bt a partir
de 1° de setembro, poro dorem'início
a licitoçõo que é obrigatório.

GUARAMIRIM

Homenagem a heróis da FEB
A Prefeitura de Guaromirim vai realizar uma cerimônia em homenagem 00 pri
meiro desembarque dos Forças Expedicionários-Brasileiros no Itália no primeiro
guerra. A homenagem acontece amanhã no Praça dos Expedicionários, às 10h30.
Todo o comunidade está convidado o participar.

Margot Adelia Gmbba Lehmann, Oficial faz saber que por não terem sido encontrados pessoalmente nos endereços a mim
fornecidos aos que interessar que os presentes Editais virem ou dele tiverem conhecimento, que deu entrada
neste alicio para serem protestados contra os responsáveis, após decorrido o prazo de 03(lrés) dias úteis.

Protocolo: 80668 Sacado: RONtSE DE PAULA ME,MANU LANCHES CNPJ: 09.340.769/000
Cedente: DJ COMUNIGACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS CNPJ: 03.658.136iOOO
Número do Tilulo: 0000616701 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 28/05/2008 Valor: 250,00

Protocolo: 81191 Sacado: EDSON VAl LOPES CPF: 074.048.356-07
Cedente: JAVEL JARAGUA VEtCULOS PECAS E S LTDA CNPJ: 79.501.8621000
Número do Tilulo: 109143iC Espécie: Cédula de Crédilo Bancário por Indicaeâo
Apresentante: BANCO REAL Data Vencimento: 08i06/2Ô08 Valor. 245,52

Protocolo: 81198 Sacado: EDSON VAl LOPES CPf: 074.048.355-07
Cedente: JAVEL JARAGUA VEíCULOS PECAS E S LTOA CNPJ: 79.501.862/000
Número do TItulo: 11 0265/B Espécie: Cédula de Crédi1n Bancáno por Indicação
Apresentante: BANCO RE.4L Data Vencimento: 15/0612008 Valor: 258.00

Prolocoio: 81192 Sacado: AD1tSON LU!S BORNHAUSEN CPF: 576.027.00!l-53
Cedente: jAVEL JARAGUA \'ElCULDS PECAS E S lIDA CNPJ: 79,501.852iOOO
Número do "lIIin: 11151()j�. Espécie: Cédula de Créllito Bancár.o flU' Indicacão
Apresentan:.: BANCO REAL Oata Ver£lmento: 20.06i2Ó08 Valor. 3fl6.00

E. como os d�os de"ieCOfes nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a de�ida intimacao, faz por ímermedío
do presente Edital, para Que es mesmos comparecem neste Tane!iooato na Av, Mal, Deodoro da Fonseca, Il!. 158�. no prazo
da Lei, a fim de liquidar o seu dBbito, ou emao, dar razao por que nao o faz, sot a pena de serem os ,"t!!!idos protestados na
forma da Lei. etc.
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VALE DO ITAPOCU---------

35 anos como exemplo de educação
Apae de Jaraguá do Sul atende 270 alunos e presta um serviço diferenciado

Uma instituição de ensino
ideal. Assim é a Apae de Jaraguá
do Sul. Onde 72 profissionais e

cerca de 40 voluntários se de
dicam para proporcionar o que
há de melhor para os alunos com
necessidades especiais. Ontem, a
presidente Maria Tereza Nora re

cebeu a imprensapara comemorar
os 35 anos da instituição. Na opor
tunidade foi servido um café da
manhã com produtos preparados
pelos alunos.

A presidents da Apae falou
sobre os projetos dos quais os 270
alunos participam. Quando a enti
dade foi inaugurada eram menos

de 20. A Apae conta com assisten
te social, pedagoga, psicóloga, edu
cadoras, fisioterapeuta, terapeuta
ocupacional, médicos, dentista
e outros colaboradores, Entre os

trabalhos desenvolvidos estão a

reabilitação, o serviço pedagógico
específico e o profissionalizante.
Neste último, 43 alunos partici
pam de oficinas de panificação e

lavação de automóveis. Hoje já são
36 alunos nomercado de trabalho.
O que vai ao encontro de uma das
filosofias daApae que é de facilitar
e promover a inclusão. "O trabalho
desenvolvido aqui é de extrema

importância", ressaltouMaria.
As dificuldades financeiras

são todas superadas com muito
afinco, são gastos ao redor de R$
60mil todos os meses. A entidade
tem convênios com o governomu

nicipal, estadual e federal, além de
contar com contribuições da comu
nidade. E para garantir a qualidade
no atendimento os colaboradores
organizam promoções como a gale
tada, a noite portuguesa, a rifa Apae
Noel e outros como a macarronada

que acontece neste sábado.

Algumas das metas a serem

cumpridas a partir de agora são a

reforma do ginásio de esportes,
a construção de um jardim sen

sorial e a aquisição de um mi
croônibus para locomoção dos
alunos. Alunos da Apae participam de oficinas variadas, um dos objetivos é favorecer o desenvolvimento

;' .
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FESTIVAL DE DANÇA

Programação para todos os gostos
Apresentações de balé, dança contemporânea, de rua e popular em Joinville
JOINVILLE

Ela pode ser por brincadei
ra, seriedade ou apenas para
extravasar sentimentos. Seus

praticantes podem ter "pés de
valsa" ou só alguns movimen
tos simples e enrijecidos. Não
importa, a dança tem, desde
a antiguidade, o poder de co

locar na ponta dos dedos as

mais diferentes emoções hu
manas. E, mesmo com o pas
sar dos séculos, prospera.

A 26a edição do Festival de
Dança de Joinville, em pleno
andamento até o dia 26 de ju
lho, demonstra isso na práti
ca. Considerado o maior even
to do mundo dessa arte, ele
conta com uma programação
intensa. Ao todo, 4,5 mil bai
larinos devem subir ao paleo
para 1,6 mil apresentações, o

que equivale a 170 horas de

espetáculos. O público esti
mado é de 200 mil pessoas.

Além de conferir logo na

abertura à renomada monta

gem "O Lago dos Cisnes", com
os representantes do Theatre
Municipal do Rio de Janeiro,
a platéia ainda tem muito a

assistir. A mostra competitiva
começou na noite de ontem

e segue até a próxima sexta

feira. Durante este período,
o Centreventos Cau'Hansen
recebe as mais diversas co

reografias. Hoje, a vez é dos

grupos de dança de rua e con

temporânea. Já amanhã, o balé
clássico divide espaço com os

passos populares. Para o do

mingo, o festival reserva um

descaso, deixado de lado de

segunda-feira em diante. Nes
te dia, o programa inclui balé
clássico de repertório e jazz.

Na quarta-feira, os jaraguaen
ses têm. umbommotivo para em
barcar domundo da dança. É que
a Cia. Wald Oliveira se apresenta
a partir das 19h. Os bailarinos do
grupo voltam à mostra competi
tiva também na penúltima noite
do evento. Para completar a par
ticipação de Jaraguá do Sul, dois
outros representantes estão em

Joinville. As companhias Garra
.

e Paulo Almuas vão se espalhar
por Joinville nos palcos abertos
do festival.

KELLY ERDMANN

Ingresso's a partir de R$ 8
Ouem pretende aproveitar as apresentações do Festival de

Dança de Joinville precisa ficar atento. Os ingressos costumam ser

concorridos e, dependendo do local escolhido, podem significar
menos R$ 8 ou R$ 80 na eartelm, As entradas estõo disponíveis
no site wwwJngressorapido.com.br, na bilheteria do Centreventos
Cou Hansen e pelo telefone (11) 4003-1212. Confiro us dotas, o
programo e os preços:

HOJE DOMINGO
Programo: dança contemporâneo e de ruo

Horário: o partir das 19h
Ingressos: de R$ 8 a R$ 50

AMANHÃ

Programo: suíte do balé Don Ouixote,
com o Escola Bolshoi
Horário: às 20hlngressos: de R$ 16 o R$ 80

. SEGUNDA-FEIRA
Programo: balé clássico e danças populares
Horário: o partir i10s 19h
Ingressos: de R$ 8 o R$ 50

Programo: balé clássico de repertório e jazz
Horário: o partir-dos 19h
Ingressos: de RS 8 o ft$ 50
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, ESCR!TOR

o Islõ que nõo
conhecemos

Qual o nível de conhecimento da população
americana das idéias e crenças dos muçulmanos?
Segundo pesquisas, nãomuito alto. Não surpreen
de o fato de que a maioria dos americanos (68%)
admita ter algum preconceito comrelação aos mu
çulmanos; um em cada cinco afirma mesmo ter

"um forte" preconceito. Essa ignorância pública
fragiliza uma democracia em tempos de eleição.
Em vez de cidadãos bem informados escolherem
seus representantes, ficamos vulneráveis a táticas

manipuladoras do medo. Observamos os ataques
políticos contra Barack Obama. Qualquer relação
subentendida com o Islã émanipulada para suge
rir que ele não seja adequado para a presidência,
e usada como combustível para rumores infunda
dos. Obama freqüentou uma escola muçulmana
na Indonésia e tem Hussein no nome.

.

O sentimento antimuçulmano alimenta a de

sinformação e é alimentado por ela - desinforma
ção que é destemida pelas evidências. Em 2001, a

empresa de pesquisas Gallup deu inicio à maior
e mais ampla pesquisa do gênero, tendopassado
mais de seis anos colhendo opiniões de uma po
pulação representando mais de 90% de muçul
manos do mundo. Os resultados mostram que,
na maior parte, as idéias convencionais sobre os

muçulmanos; idéias vendidas por políticos e es

pecialistas americanos são falsas. Por exemplo, de
acordo com a pesquisa Gallup, 72% dos ameri
canos acreditam que "a maioria e que vivem em

países muçulmanos não querem que homens e

mulheres tenham direito iguais". E, no entanto, os
muçulmanos mesmo em algumas daS sociedades
mais conservadoras, contrariam esse julgamento:
73% dos sauditas, 89% dos iranianos e 94% dos
indonésios acham que homens e mulheres de
vem ter os mesmos direito legais.

E quanto às simpatiasmuçulmanas pelo terro
rismo? Muitos acusam o islamismo de encorajar
a violência, mais do que qualquer outra religião.
Contudo, estudos mostram que os muçulmanos,
tanto quanto os americanos, condenam os ataques
contra civis. De acordo com pesquisas, para 6% da

população americana, ataques cujo alvo são civis
são completamente justificados. Na Arábia Sau
dita, 4% pensam da mesma maneira. No Líbano
e no Irã, 2%. Se muitos muçulmanos realmente
receiam o terrorismo, por que ele continua a flo
rescer em terras muçulmanas? O que os resulta
dos da pesquisa indicaram é que o terrorismo seja
igual a qualquer outro crime violento. Crimes vio
lentos ocorrem também em cidades do primeiro
mundo, mas não são uma indicação de que haja
aceitação geral do assassinato ou da agressão. Da
mesma maneira, a violência terrorista persistente
não é prova de que os muçulmanos a tolerem. Na
verdade, eles são suas primeiras vítimas.

Em vez de permitir que extremistas de ambos
os lados imponham de que maneira discutir o Islã
e o Ocidente, precisamos ouvir atentamente a voz

das pessoas comuns. Nossa vitória na luta do dia
a-dia também depende disso!

VARIEDADES---------

• Cine Shopping1, ... ,

• Batman - o cd'Vllleiro ilos trevos (Leg)
(ISh, 18h, 2th - todos os dias)"

c'�,

(1

• Cille Múeller l'
• Bnimon .,;;'{) cnvaleiro dos trevos (leg)
(15h30, 18h30, �1 h30 - sexYsob7dolll/seg/te�íqui)
• B.olmon - O cavaleiro �os trevos Çleg)

..

(15h30, 21 h30 - quo)
...

O sangue que
une três vidas

Na China, Jin Ping monta um serviço de
coleta de sangue e começa uma epide
mia. Na África, Clara inicia uma ajuda
às crianças tendo contra ela a própria
Igreja. No Canadá, Denny, um ator por
nô se envolve numa série de eventos que
mudarão para sempre sua vida.

Batman: O longo
di'a das bruxas

Originalmente concebida como um arco

para a revista legends of the Dark Knight,
O longo Dias das Bruxas se tornou.um dos
maiores épicos dos quadrinhos e consa

grou a dupla de criadores, Jeph loeb e

Tim Sale. Esta edição de 400 páginas traz
a minissérie conipleta, além· de esboços
de Tim Sale, entrevista com os criadores
e comentário dos autores.

NOVELAS

CIRANDA DE PEDRA
Luciano diz o Louro que Daniel foi 00 Rio com

uma mulher. Notércio não consegue comer se

zinho. Frau Herta preparo o coso poro o chequ
do de Notércio. Letícia sente enjôos e Julieta
desconfio. Notércio sai do hospital no cadeira
de rodos e se sente mal por precisar de ajudo.
Louro diz o Notércio que volto poro coso se elo

puder demitir Frou Herta. Notércio aceito. Lou
ro diz o Rosa e Iracema que agora tudo será di
ferente no coso. Idalina reconhece Frau Herta.
Afonso se choco 00 ver Frau Herta.

BElEZA PURA
Norma promete vingança. Renato garante o

Joana que Norma está mentindo. Guilherme se

chateio por que não encontram provas do sa

botagem do Corcorá no computador do hacker.
Renato confesso que ·oplicou um anestésico no

rosto de Esther poro que parecesse erro de Jo
ana. Joana fico pasmo com o revelação. José
Henrique perde todo o dinheiro e ainda fico de
vendo o Fonseca. Eduardo expulso Alex de suo

coso. Klaus sai do festa e, em uma curvo, quase
bote no corro de Sônia. O corro onde está Sônia
e Joana capoto.

A FAVORITA
Lora diz o Floro que Tony pode ter sido pago
por elo poro mentir. Floro se revolto. Rodrigues
constato que Irene desapareceu. Holley segue
Loro. Copolo levo Irene poro o suo coso. Antô
nio diz o Gonçalo que deixou Irene no escola.
Mariano diz poro o mãe reagir. Lora pergunto
se Donotelo pagou Tony poro incriminar Floro.
Donotelo diz que não sabia de nado e que Sil
veirinho controtou Tony. Floro encontro Irene no

coso de Copolo. Cassiano lIogro Holley e Lora
no boate. Floro procuro Céu. Holley beijo Loro.

OS MUTANTES
- CAMINHOS DO CORAÇÃO
Vivione se defende do sumiço de Toti. Eugê
nio tento aportar os pois. Vivione culpa Guiga
pelo sumiço dos filhos e diz que quer o guardo
dos crianças. Gabriela diz que o chip retirado
do cabeça de Marcelo tinha uma tecnologia
desconhecido. Elo desconfio de que seja um

extraterrestre. Gabriela entrego o celu)or o

Marcelo e ele tento ligar Guigo. Noé observo
Mario dormindo. Mario acordo gritando o nome

de Marcelo. Elo fico sem jeito por causo de Noé
e ele diz poro Mario esquecer Marcelo de uma

vez por todos.

AMOR E INTRIGAS
Felipe propõe conseguir dinheiro poro o duplo
sair do país coso seja solto. Antônio lembro que
Fobíolo sempre disse que Eugênio ero uma "se-

. rlul-klller", Comilo encontro o falsificador de

quadros. Ele dá um bolo de dinheiro e pergunto
quem folsificolI-o quadro de Morilio. O homem
diz que foi Bruno. Dora e Giuseppe vão encon

tror com Bruno. Doro está sem cinto de seçu
ranço e o táxi deles bote em uni outro corro.

Dora morre.

..
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Isis é a musa

da Nagushi
ísis Valverde levou o jeito de moleca
da personagem Rakelli, de "Beleza
Pura", para o estúdio fotográfico.
Estrela da campanha verão 2009 da
grife catarinense Nagushi, ela posou
para Fábio Cabral e contou que adora
ser fotografada mas não pensa em

trocar de profissão. O ensaio acon

teceu em Florianópolis e assim como

a personagem, ela divertiu todos os

envolvidos no trabalho.

SUDOKU

Talento no

Zorra total
Dig Dutra, a Abadia do Zorra Total, é
uma das personagens mais queridas.
A atriz afirma que queria uma oportu
nidade de mostrar seu trabalho, e não
sua boa forma. "Eu não queria fazer
uma gostosona. Tinha muito mais a

oferecer!" Dutra, que já trabalhou
em Paraíso Tropical, Belíssima, Alma
Gêmea, Pé na Jaca, entre outras
tramas, revela que sua grande paixão
é realmente o humor.

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

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

SOLUÇÃO

lil ÁRIES

4�!i' (20/3 a 20/4)
., O romantismo e

� [ os encontros mais
íntimos estão favore

cidos. Cuidado com esse seu jeito
seco de lidar com os sentimentos.
Não tenha medo de mostrar sua

fragilidade. Aproveite o final de
semana para receber os amigos e
trocar idéias.

Brasileira em

Hollywood
o caminho de Débora Nascimento é
para o alto e em passos largos. A atriz
ganhou destaque em "Duas Caras"
e, em uma escalada impressionante,
conseguiu um papel no filme "O Incrí
vel Hulk". "Chorei quando soube que
faria o teste. Nunca achei que fosse
conseguir o papel", No filme, Débora
é Martina, uma operária que trabalha
com Bruce Banner,. aquele que fica
verde e vira o herói.

PREVISÃO DO TEMPO ' Fonte: Ciram/Epagri

O tempo se mantém estável com predomínio
de sol. Nuvens e nevoeiros na madrugada
e primeiras horas da manhã. Temperatura
agradável ô noite e elevada no decorrer do dia.

� Jaraguá do Sul e Região

� Fases da lua

NOVA CRESCENTE CHEIA MINGUANTE

HOJE âMí�: 12° C r

MAX: 24° C
Sol com nuvens

SÁBADO âMí�: 12° C .

MAX: 24° C
Sol com nuvens

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Aproveite este
final de semana

po ra se diverti r. A
semana foi difícil e você preci
sa descansar. Procure arrancar
de seu coração a pressão nega
tiva que viveu nos últimos dias.
Use sua criatividade e receba
os amigos em sua casa.

L� LEÃO

�,:J (22/1 a 2�/8)
.: ') Procure nao se

� u,....-; envolver demais
com problemas que

não são seus. Ajudar não signi
fica sofrer junto. Reavalie seus

valores e se importe apenas
com o que faz sentido. Ignore
sentimentos negativos que estão
tentando entrar em seu coração.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Apraveite o fim

-

. �e semana para
preparar algumas

surpresas àqueles que você ama.
Se estiver com alguém, que tal
um ótimo jantar? Isso aproxima
rá ainda mais vocês. Se estiver

• sozinho, chame alguns amigos
para um encontro informal.

,.. '"
CÂNCER

�.........J (21/6 a 21/1)
;���� Você tem chamado
: 1.atenção com esse

seu jeito falante e
sensivel. Há a possibilidade de
encontrar alguém para caminhar
ao seu lado pormuito tempo.
Mos você'deve deixar de lado �

o carapaça dedefesa que criou
por medo de se envolver.

ITf
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Aproveite este final

.
de semono para
sair e se divertir um

pouco.deixando de lado preocupa
ções e prablemas que só podem
ser resoMdos mais torde. Procure '

desligar-se e abrir seo coração
para o que de bom está aconte
cendo em sua vida.

DOMINGO

MiN: 13° C
MÁX: 23° C
Sol

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Seus desejos mais
profundos estão
sendo ativados,

mos você não sente força para
ir em dir�ção aos seus sonhos. ,.

Relaxe e se desligue este fim
de semana para recarregar as
baterias. -Não pense em nada
sério e deixe a vida levar você.

" "ESCORPIÃO
��*� (23/10' 021/11)
\::=�e�::;::; Agora que você se

�!.. ';
-

.

aprofundou baston-
e) te e descobriu o que

eSlavo incomodan
do, é hora de relaxar e esquecer.
Procure esquecer os problemas
-para que-a vida posso voltor a
fluir dentro de seu coração. Chega
de bOixo ostral. Hora de lozer.

25/7

SEGUNDAâMí�: 14°C.MAX: 24° C
Sol com nuvens

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
O mais doloroso
já passou e você
pode fazer plimos.

Existem momentos que somos
obrigados a se voltar para den
tro de nós. Se você não fechar
definitivamente as portas do
passado, não conseguirá olhar a
vida com o calor de antes.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Suo alma pede
.talor humano e

é isso que você
vai ter se resolver se abrir para
os pessoas. O 1I'!.9mento é ótimo
para novas amizades e amores.
A expansão está presente e você
deve aproveitar a energia paro
aprender o se deixar levar.

O CORREIO DO POVO mSEXTA-FEIRA. 18 DE JULHO DE 2008

ANIVERSÁRIOS

DIVIRTA-SE

Causos.
Médicos contam casos de reimplante
de membros. O médico alemão:
- Um jogador perdeu a perna e usa

mos a técnica Auschwitzmember. Hoje
ele é o artilheiro do time!
O médico russo:
- Um jogador de vôlei perdeu o braço.
Usamos a técnica Bolshoviket e hoje
ele joga na seleção!
O médico brasileiro:
- Um homem teve a cabeça decepada.
Usamos a técnica chamada Jeltím,
implantamos uma abóbora cheia de
capim. Hoje ele é governador, candi
dato a presidente!

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Você está muito
emotivo e isso
faz com que você

se sinta inseguro e às vezes até
incapaz de sair e se divertir natu
ralmente. O mundo das emoções
sempre traz confusõo em sua

vida, isso tudo porque você não
costuma olha-lo de frente.

PEIXES

... (19/2 019/3)
•• Você está mais re
.,.,,� .

mântico e de certa
formo entregue a

tudo o que diz respeito ao amor.

Os astros estão favoráveis e

você sente essa energia fluindo.
Aproveite para conhecer pessoas
ou se já f�r comprometido, curta
o energia do seu amor.
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BISCOITO DA SORTE

Reforma na casa
Tenho amigas que me surpreendem pela capacidade artística, ape
sar de nenhuma delas atuarem de forma profissional na área. Outro
dia cheguei na casa de uma delas e fiquei pasma. Ela teve a idéia de
chapiscar uma das paredes da sala e pintá-Ia de amarelo. No centro
da parede, um sol feito de ferro, bem rústico com espelho central. A
idéio foi ousada, mas o resultado foi surpreendente. Tenho consci
ência de que muita coisa pode ser criada ou melhorada no lar, doce
lar. Com um pouquinho de criatividade, bom senso e planejamento,
é possível reformar a casa sem gastar horrores. Mas para isso você
tem que ter em mente exatamente o que quer e fazer um esboço
das suas idéias. No caso de idéias atrevidas, é bom ter certeza da

mudança, para não se arrepender em uma semana. Avalie os móveis
e enfeites que você já tem, faça desenhos, procure revistas e sites de
decoração... E mãos à obra. Pode ser um desenho tímido no quarto
do filho, uma parede extravagante na sale ou pingüins espalhados
pela cozinha (gosto é gosto). O que vale é soltar a criatividade e aos

pouquinhos deixar sua casa com a cara que você quer.
�

SEM LIMITES
Confesso que adoro vídeo gome. Mas
não me aventuro em joguinhos san

grentos. Gosto mesmo daqueles que
você precisa usar o cérehro e queimar

'

alguns neurônios para avançar para
próxima fase. Admito que sou novata
no mundo dos gomes. Minha fixação
é bem recente. Andei passeando pelos
GTA's da vida e agora exploro o Spider
man. Virou vício nas horas de folga. Dia
desses, meu filho me avisou: "Mõe, ta
na hora do banho!".

Só ALEGRIA
Semana passada, não pude acompanhar um casal de amigos, em passeio pela cidade. Mas dei a dica para o jantar:
PIZZA. Ouando os encontrei no dia seguinte os comentários foram eufóricos. Uma pizza super saborosa, feita em for
no à lenha, um lugar aconchegante e um atendimento eficiente, ágil e cheio de simpatia. Em se tratando de pizza,
adivinhei na hora: Pizzaria Casarão! Concordo com eles em gênero, número e grau ... (Hum! lembrei daquela pizza,
com tomate orégano, bordas... e um bom vinho!). Bom mesmo é conferir o que eles me disseram!

VERDADE OU MENTIRA '

Arrancar um fio de cabelo branco faz
nascer dois no lugar? Pontas duplas
podem ser recuperadas? Usar chapéus
causa calvície? Caspa é contagiosa?
Mentira gente. Tudo lenda. E a história
de que cortar o cabelo faz com que ele
cresça mais forte e mais rápido tam
bém é lenda. Afinal, você tem cabelo
na cabeça e não um gramado. E in
dependente de você cortá-los ou não,
os cabelos crescem em média de 1 a

1,5cm por mês. Com ou sem adubo.

ISSO É QUE É TAGARELA
A internet traz todo o tipo de infor
mações e notícias. Algumas nada co

muns: Na Alemanha, Ingrid Schuettler,
48 anos, ligou para que a polícia a

salvasse de uma amiga. Ela convidou
a amiga para um chá e um bate-papo,
mas a mulher não parou mais de falar.
"Após escutar a amiga por incríveis 30
horas ininterruptas e tentar várias ve
zes fazer com ela parasse de falar, a

mulher não viu outra solução que nõo
fosse chamar-nos", disse o porta-voz
doa polícia, que persuadiu a amiga a ir
embora. Fonte: Terra.

SEM RUGAS
lembram da ginástica facial que fàlei aqui outro dia? Mais alguns exercícios: Faça
biquinho com os lábios como se estivesse soprando. Dê um sorriso bem grande,
mas sem mostrar os dentes. Com a ponta dos dedos massageie todo o rosto com

movimentos para cima. Massageie também o,nuca e desça pelo pescoço em di�eção
aos ombros. Estique o pescoço, olhe pro clmn e solte 15 beijinhos. üemore-se 10
segundos em cada exercício e repltancvamente. O resultado vem com o tempo. '

�,eRºMOçÃO 5f,'; ":�
Mois,/ uma notícia póra deixar;

/�'génte. bem olegrinh'O. .rindo'
iciEto1l:'A loja Sintonia abriu sua'
promoção de inverno. Obai Moda
masculina e feminina com 30%
de desconto pro sair de lá com a

, sacola cheio, E sendo sexto feira,
qué tal estrear uma roupinha nova

hoje, mesmo? Possa lá e confere
-tudlnho. Na Barão do Rio Branco,
'168 - sala 4 fone: 473055-0442

.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111-s �.' �
Loja Carmela QIIJQUIDAÇÃO
DEINVERNO!

• Essa semana eu dei um pulinho
com uma amiga minha até o sex

shop. Sabe o que é mais bacana? As
pessoas já não têm vergonha de se

rem vistas lá, comprando ou apenas
olhando as novidades. Admito sem

qualquer embaraço, que algumas
vezes lancei moo das novidades
(sem detalhes ok?) desse segmento.
A gente sabe que a sexualidade de
um casal representa uma porcen
tagem super elevada no sucesso ou

fracasso da relação. Então, ajudi
nhas são sempre bem vindas.

'. Pouco assisto novelas. O imã do
folhetim das oito é descobrir entre
duas mulheres qual delas matou
o pobre ricaço. Mas, a trama me

porece evidente demais Uma é a

boazinha e outra a vilã. Pelo andar
da carruagem, muita gente já ima
gina quem é a assassina. Porém,
contudo, entretanto... no site da

, globo, o autor .cemente como nós

pré julgamos as pessoas. Nisso eu

concordo.

• Hoje fazem exatos 37 anos da
despedida oficial de Pelé da Se

leção Brasileira, numa partida no

Maracanã, contra o Iugoslávia.
Com 1284 gols, 1375 jogos e elei
to atleta do século, seria desne
cessário dizer que ele foi mil vezes
melhor jogador, que ministro.

• Eu pensava em mudar meu vi
sual. Nado radical como um "loiro
cabelo de trigo radiante", apenas
uma corzinha diferente. Andei tes
tando um simulador de beleza no

internet que me permitia colocar
uma foto minha e escolher a cor,
o comprimento ou penteado. Achei
um estilo que eu realmente gostei,
tonto no cor quanto no corte. E por
curiosidade quis ver como eu fica
ria de loiro. Uma palidez mortal.

'
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SUA VIDA
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,

O VAIVEM DOS PONTEIROS
Efeito ioiô é observado depois que a pessoa faz uma dieta relâmpago

Entre
2005 e este ano a atriz Ana

lice Pierre, que tem 27 anos, e

mede 1,79m, flutuou sem parar
entre 67 kg e 73 kg. Analíce está certa
de que sofre do efeito sanfona - nome

popular dado para as mudanças de

peso corporal recorrentes provoca
das pelos regimes de emagrecimento.
O efeito ioiô (outro nome do fenô
meno) é geralmente observado de

pois que a pessoa se submete a uma

dieta relâmpago, A pessoa perde
peso, mas não consegue mantê-lo.
E, com o tempo, o emagrecimen
to torna-se cada vez mais tortuoso.

Segundo a nutricionista Lara Nataccí

Cunha, especialista em Transtornos
Alimentares pela Universidade de- Pa
ris e uma das criadoras do programa
de emagrecimento Diet Net (www.
dietnet.com.br), o efeito sanfona acon

tece porque a perda de peso rápida
gera uma eliminação de massa magra
(músculos e água), muitas vezes maior
do que a de gordura corporal. "Quando a

pessoa deixa a dieta restritiva e passa a se

alimentar como antes há o ganho de peso
na forma de gordura", explica Lara.

No próximo regime, a pessoa vai

precisar comer ainda melhor e malhar
um pouco mais para perder uns qui
linhos. Segundo o endocrinologista

Mauricio Hirata, da clínica Bio Hirata,
as dificuldades extras surgem por di
versos motivos. "Com a idade, o meta
bolismo cai e fica cada vez mais difícil

emagrecer", explica o especialista. É
preciso considerar também a natureza

'poupadora' dos nossos genes. "Nosso
corpo entende que cada vez que passa
por um período de restrição calórica,
ele precisa poupar mais energia para
funcionar", explica Hirata.

Se o efeito sanfona é prejudicial,
permanecer gordo é igualmente ruim.
''A pessoa não pode partir do prin
cípio que vai engordar toda vez que
começar um regime", diz Hirata. O

o efeito sanfona
acontece porque o

perda de peso rápido
gero uma eliminação

de mossa magro

ideal, segundo o endocrinologista, é
se precaver contra o efeito sanfona.
Isso pode ser feito de' várias formas,
mas a principal delas consiste' na

mudança dos hábitos. Ou seja: por
mais que o paciente tenha usado re

médios, precisa também fazer reedu
cação alimentar e exercícios físicos.
Outro conselho do especialista é não
comer tão pOUGO quando se está no

_

peso certo. "Caso contrário, o corpo
irá se acostumar à privação", explica
o endocrinologista. Ele ressalta, por
último, a importância da manutenção
do peso. "O tratamento da obesidade é
crônico", explica Hirata.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



w O CORREIO DO POVO
SEXTA-FEIRA, 18 DE JULHO DE 2008

LOTERIA

CONCURSO N° 845

01 - 05 - 06 - 09 - 18
19 - 21 - 22 - 40 - 41
42 - 48 - 52 - 55 - 66
61 - 85 - 88 - 89 - 99

CONCURSO N° 04260
Prêmio Bilhete Va!orún Premio (R$)
1° 38.584 1(lO.OOO,OO
2° 6'1.126 ó'.OOO,í)iJ
jl! Ui.509 4.\}00:l)0
4u 56.1íl2 :HIOO,OO
51! nUl24 2JIOC,M

VlTRINE--�-------

COMUNICADO
Empresa. DL Contsul Contabilidade Ltda -

CNPJ: 05.107.987/0001-61,lnscrição Munici

pal: 25370-7 comunica que foram extraviados
Notas Fiscais de Serviço Série IS - Bloco 1:
4050 à 4100 e Bloco 2: 4101 à 4150, conforme
Boletim de Ocorrência: 00050 - 2008 - 04844.

NOTÍCIAS ROTÁRIAS
Rotary Club o maior prestador de serviços sem fins lu
crativos do mundo, sempre objetivando- a paz entre os

Reunidos todas as terças-feiras, às 19h30, no acon

chegante Hotel Kayros. Venha nos visitar.
,

Tomou posse o novo presidente do clube, o compa
nheiro Carl Heinz Muller para a gestão 2008/2009.

PRÓXIMO EVENTO: Feira Ponta de Estoque, que será
realizada nos dias 16 e 17 de agosto, na Arena ]araguá.

Nosso próximo projeto será direcionado para a entidade
Novo Amanhã, com o distrito de Nebraska - EUA.

Os intercambistas continuam indo e vindo de diver
sas regiões do planeta, levando e trazendo muito co

nhecimento, levando muita paz e o mais importante
carregados de atitudes que irão ajudar a humanidade
a ficar cada vez mais solidária.

'

Ser educado e ético é uma obrigação e ao mesmo tem

po charmoso por parte do ser humano.

Relações Públicas - arixavierl0@terra.com.br

CUtTÚRA

Cinema 1
O filme "As Três Marias" será exibido

" hoje, na Cidadela Cultural Antarctica,
às 19h, em Joinville. A entrada é gra
tuita. Os interessados devem ligar para
a Fundação Cultural de Joinville: (47)
3433-2190.

Cinema 2'
O filme "Mamma Roma" - dirigido por
Píer Paolo Pasolini - será exibido neste
sábõdo (19). na Cidadela Cultural Ant
arctica, às 19h, em Joinville. A entrudn
é gratuita. Os interessados devem ligar
para o telefone da Fundação Cultural
de Joinville: (47) 3433-2190.

ENTRHENIMENTO

Circo
O "Circo Urbano" realiza apresentação
nas sextas-feiras e sábados, às 20h30
e nos domingos, às 18h e às 20h, no

pátio da Secretaria Regional do Boa
Vista, em Joinville. As apresentações
encerram no dia 27 deste mês. Os in
teressados devem ligar para o número:
(47) 3433-2190.

"povos.
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Propagandas de cerveja são as que causam mais queixas das entidades que lutam contra a dependência

VOCÊ É A FAVOR DA RESTRiÇÃO DA PROPAGANDA?

CLARSON THIEME,
professor, 43 anos

"Sou a favor, porque não
concordo com as propagandas
que induzem ao vício, como
as de cerveja. Sou a favor da

publicidade verdadeira".

CAROLINE PACHECOKUELKAMP,
25 anos, auxiliar administrativo

"Sou contra porque as pessoas
têm que ter maturidade e ver

o que é bom ou ruim".

LUANA MACHADO,
15 anos, estudante

"Sim, para aliviar os fatos,
assim como aconteceu com a

propaganda de cigarro. Com a

bebida seria melhor ainda".

MARCIA DE PAULA
30 anos, professora
"Sou a favor, porque as pesso
as se baseiam na propaganda
e tudo o que assistem na

televisão".

LEON ICE PUHL,
33 anos, empresária
"Não porque a propaganda
ajuda a divulgar os produtos.
E cada um tem que discernir o

que é bom ou ruim".

SAMIR ECHART,
33 anos, estilista

"Sou contra qUQlquer forma-de
. proibição do livre pensamento.
Deve-se ter critérios morais

para avaliar, mas não proibir".

COMERCIAL

O CORREIO DO POVO rnSEXTA·FEIRA, 18 DE JULHO DE 2008

Publicitários
são contra
o censura
Livre expressão foi tema
discutido em Congresso
o principal tema discu

tido no IV Congresso Brasi-

_

leiro de Publicidade, que en

cerrou na última quarta-feira
(16), no WTC em São Paulo,
foi a liberdade de expressão
comercial. Cerca de 800 pu
blicitários brasileiros apro
varam a carta de aclamação
que reforça a defesa da livre
escolha do consumidor e a li
vre expressão comercial.

Em três dias de encontro,
no debate em favor da livre

expressão, os publicitários
criticaram as mais de 200 pro
postas do Congresso Nacional
e o estudo da Anvísa (Agência
Nacional de Vigilância Sani

tária), que pretendem restrin

gir a propaganda de bebidas,
remédios, alimentos, refrige
rantes, automóveis, produtos
para crianças, entre outras.

De acordo com o publicitário
Augusto Santanna, 26 anos,
de Jaraguá do Sul, o problema
maior consiste na alteração
brusca do cenário: "de abusi
vas a proibidas, sem nenhum

processo de 'depuração'". Ele
concorda com a regulamenta
ção, mas discorda da proibição

tos permitidos anteriormente,
como aquelas em que jogado
res de futebol erguiam o dedo
indicador sugerindo 'a cerveja
número um'".

Em relação a influência da
publicidade na sociedade, o pu
blicitário acredita que o direito
de escolha das pessoas está vin
culado ao direito à informação.
"Se conseguirmos estabelecer
essa clareza de relacionamento,
ai então estaremos (., mprindo
nossa função e o consumidor
poderá exercer seus direitos de
escolha da maneira que lhe for
conveniente", enfatiza.

Como proprietário de uma

agencia de comunicação, que
fica na área Central do mu

nicípio, Santanna conta que
para a realização dos traba
lhos são seguidas as posições
determinadas pelo Conar

(Conselho Nacional de Auto

regulamentação Publicitária).
Na opinião de Santanna.. "a
liberdade de expressão comer

cial deve conviver com regras
que permitam a convivência
harmoniosa entre o interesse
dos anunciantes e os desejos
da sociedade".

expressa, com raras exceções:
"Sou contra os procedimen- DAIANA CONSTANTINO
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REGRINHAS BÁSICAS
É gente, já está mais que extenso o listo de proibições feitos 00 público que
for assistir aos Jogos Olímpicos de Pequim, divulgado pelo Comitê de Organi
zação. Confiram algumas delas: falar palavrões, ficar bêbado, fazer opostos,
ficar de pé nos arquibancadas, faixas e mais e mais e mais... Tudo está sendo
distribuído aos torcedores, junto com os ingressos olímpicos.

ESSA É BOA!!!
Olho só essa. A novo Lei Seco, além
de diminuir o número de ocidentes no

trânsito, tem causado atritos em casa

mentos. Verdade! Durante o semana

uma figurinha carimbado, aqui do urbe
sorriso, se envolveu em um ocidente
depois de sair de um freje e foi obri
gado o fazer o teste do bafômetro, e,
é cloro, foi pego e preso. Acontece que
suo esposo, que não estava no corro e

não viu o ocidente, quando descobriu
o que tinha acontecido, e soube que
o moço estava acompanhado de uma

mulher, deu-lhe o maior surro. Que
maldade!! Bem, o surro foi merecido,
mos dependendo do grau alcoólico
do motorista irresponsável, se estava
muito bêbado, pode nem se lembrar
do motivo pelo qual apanhou.

Vencerá a resposta mais criativa
e o resultado sera divulgado na

ediçãll do dia 19 de agosto.

Participe! J:uvhl-Sua re-sposla para;

LELÉ!!!
A maluquice de Michael Jackson
chego 00 seu extremo. A último do
moço é circular num cassino de Los
Vegas de peruca rastafári, pijama,
pantufas, óculos escuros, boné e

suo, já indefectível, máscara de
hospital e cadeira de rodos. Para
completar o cena, acompanhado
pelos filhos Prince, Paris e Ba
lanket. Pobrezinhos dos meninos!

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é o amigo Luana,
do Coso do Escritório em Corupá,
q� lê todos os dias o coluna poro
ficar super antenada no que acon

tece de melhor no região.

GENTE FINA
• O empresário do noite Cleiton
Jantsch traz, dia nove de agosto.
para show no Scar, o excelente
cantor Arnaldo Antunes, ex Titãs.

• Quem conhece vai concordar co
migo. A senhora Neusi de Freitas é
todinha educação e simpatia.
"Quando finalmente o mulher apren
deu o fazer sexo apenas por prazer, o
homem começou o se opaixonor".
Autor: M.S.

SÓ LOVE
Está ficondo firme o namoro entre o

empresário Renê Dantas Filho, o pau
lista simpático que abalo corações,
com o gato bonito Ano Cristina Oliveira.
Os dois circulam no maior carinho nos

lugares do modo. E vivo o amort!

DICA DE SEXTA
Curtir a boa música do
Califórnia lanches.

�SPOR.T •err

�fr@ffl)U7
FA'l..U4.

Ginástica é moda
Av. Mal. Deodoro da Fonseca
819 - centro - Jaraguâ��

A bonita Carolina Bogottoli, a Carol, colo grelU hoje,
pela Univolle, no curso de medicina. Parabéns!

TE CONTEI!
• No próximo dia .�jul�o.

· no Bailão do VitóFl it bntete urn

curso de Dànço Gaúcho deSalão.
Outros informações pelo fone
9961 5591.

• Hoje à noite o banda Arrogan
tes estará em Schroeder partici
pando do' evento Aren Bight Club.
Já em agosto, estarão em Rio
doSul partiêipon�o do 10° River
Rock. Bolo Brancp," ,

,'.'

• Pelos noticiários que observo
todos os dias, o Polícia Federal
anda atenta, vasculhando o

vida de todos, em especial dos
políticos.

• Por um erro de digltaçtio, na
coluna de ontem, e�qgecemos
de colocar Q primeiro home do
amigo Carolina Tolentino, esposo
jíe amigo Silvio Veloso e sócio de
Cláudia Utech, da elegante loja
Voilá que será inaugurado em

setembro. Mil desculpas!

•• As estruturas do flora
Botequim ftcoram abalados, no
quarta-feira, na bi f i·
versário da a

�aSi.lVa,'i(J P
es

• Alô, alô Jonqt
aceito o convite.
turma e fazer aque1

• O GAVI - Grupo de�polo o Vida
mantenedor do Programo CVV de
Valorizoçtio do VidG, promove dia
nove de agosto, no salão. do Igreja
Rainha do Paz no Bairro Vila
Novo, o III Carreteiro.

• Com essa, fui!!
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IBGE: produção subiu 36,5% em 2007
Aumento significa acréscimo de aproximadamente R$ 15 hi em relação a 2006
RIO DE JANEIRO ponsáveis, sozinhos, por 82%

A valorização dos -

preços da safra agrícola total do País
dos principais grãos produzi- de 2007, que atingiu o recorde
dos no Brasil elevou o valor da de 133,3 milhões de tonela

produção brasileira de cereais, das. A colheita do milho atin

leguminosas e oleaginosas em giu 51,8 milhões de toneladas
36,5% em 2007 em relação ao no ano passado, com aumento
ano anterior, o que signífica de 21,5%, ou 9,2 milhões de
um acréscimo de cerca de R$ toneladas, em relação a 2006.
15 bilhões napassagem de um A produção brasileira de soja
ano para outro, chegando a R$ alcançou o recorde de 58 mi-

55,9 bilhões no ano passado. lhões de toneladas em 2007,
Os dados foram divulgados superando em 10,6% a safra
ontem pelá IBGE (Instituto do ano anterior, segundo a

Brasileiro de Geografia e Esta- pesquisa do IBGE.

tística), na Pesquisa Agrícola O Estado do Paraná mante-

Municipal relativa-a 2007. ve-se como principal produtor
O documento de divulgação de cereais, leguminosas e ole

da pesquisa destaca que, apesar aginosas no País no ano pas
do aumento no valor da produ- sado, com 21,8% da produção
ção, o montante de 2007 é me- nacional, superior aos 19,8%
nor do que os alcançados nos que detinha em 2006, segundo
anos de 2003 (R$ 5? bilhões) e a Pesquisa Agrícola Municipal
de 2004 (R$ 63,4:bÍl¥ões). 2007. O aumento foi motivado

Segundo os
'

técnicos do pelo crescimento da produção
IBGE, "a valorização da moe- de milho e soja no Estado e pela
da brasileira nos últimos anos recuperação da produção de trí
é a principal explicação deste

.

go. O Paraná é o maior produtor
resultado, já que grande parte nacional de milho, feijão, trigo,
da produção é destinada ao cevada e triticale,
mercado externo",

A soja e o milho foram res- AGÊNCIA ESTADO A produção de soja em 2007 alcançou o recorde de 58 milhões de toneladas, mostram dados do IBGE

I'PC-S cai em.
quatro capitais

A inflaçãomedidapelo Índice
de Preços ao Consumidor Sema
nal (IPC-S) caiu, na segunda pré
via de julho, em quatro das sete

capitais pesqLrisadas pela funda
çãoGetúlioVargas (FGV).EmBela
Horizonte a taxa desacelerou, pas
sando de 0,500!o para 0,45%. Tam
bém foram apuradas baixas nos

índices do Rio de Janeiro (de
0,61% para 0,45%), Salvador

(de 1,04% para 0,79%) e São
Paulo (de 0,91% para 0,82%).
Outras três capitais apresen
taram ganhos na taxa de va

riação: Recife, Brasília-subiu e

Porto Alegre.
O IPC�S nacional caiu para,

0,69%, o' menor nível desde o

início de abríl, quando ficou em
0,64%, Na abertura de julho, o
índice teve alta para 0,79%. Os
preços dos alimentos avança
ram 1,56%, a maior variação
do período, mas em desace
leração sobre a elevação de
1,93% no início do mês.

Coca tem lucro 23% menor

no segundo trimestre do ano
Os ganhos da Coca-Cola no

segundo trimestre deste ano ca

íram 23% devido a gastos pontu
ais com a área de envasarbebidas.
Amaior fabricante de bebidas do
mundo registrou lucro de US$
1,42 bilhão, comparado aos US$
1,85 bilhão (US$ 0,80 por ação)
no mesmo período do ano passa
do. A receita cresceu 17%, para
US$ 9,05 bilhões ante US$ 7,73
bilhões um ano atrás.

Excluindo fatores extraordi
nários, os ganhos por ação atin
giram US$ 1,01. Os resultados
do trimestre incluem encargos
de US$ 0,40 por ação relati
vos à empresa engarrafadora
da Coca-Cola. Analistas proje
tavam ganho de US$ 0,96 por
ação e receitas de US$ 8,93 bi
lhões, em média.

,� Os negócios internacionais
�
g da companhia registraram vo-
=>

Ô lume 5% maior no trimestre.
Vendas da empresa congelaram nos Estados Unidos devido à queda no consumo O volume de negócios em ge-

ral cresceu 3%. A expectatíva
era de 4% a 5% emWall Street.
"Nossos resultados foram im

pulsionados pelas operações
internacionais. Nós mantive
mos o volume na América do
Norte apesar de significativas
mudanças", disse Muhtar Kent,
executivo-chefe da Coca-Cola.
A gigante tem sofrido as con

seqüências do consumo menor

por refrigerantes nos Estados
Unidos, que a fez registrar ven
das. estáveis mesmo com a aju
da de aquisições.

A empresa engarrafadora da
marca também informou seus

resultados, apontando perdas
de US$ 3,17 bilhões no segun
do trimestre. A tendência é que
ela aumente os preços após o

Dia' do Trabalho nos Estados
Unidos, em setembro. Segundo
analistas, se o preço das garra
fas subir, a Coca-Cola deverá
fazer o mesmo.
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Santa Catarina
na briga

Santo Catarina reúne condições técnicos e econômicos poro re

ceber o terceiro terminal de regaseificaçõo de Gás Natural Lique
feito do Petrobrás. A afirmaçõo é do diretora do estatal, Mario
foster. Durante seminário no fiesc (federaçõo dos Indústrias do
Estado de Santo Catarina), ela disse que a Petrobras vai investir,
inicialmente, R$ 1,5 milhõo em pesquisas para o desenvolvimen
to de novas tecnologias e derivados do carvõo mineral, usados
como fontes alternativas e limpas para a geraçõo de energia. O
presidente da' entidade, Alcantaro Corrêa, pediu apoio para que
o gás natural fornecido pela SCGás à indústria catarinense nõo
sofra reajuste este mês, como já está sendo discutido pela dis
tribuidora. A Petrobras, além de fornecer o gás que é distribuído

pela SCGás, é acionista da companhia.

ELEITORES CATARINENSES
ss
A moior fatia do eleitorado brasileiro opto a votar na róximas eleições,

• �4% (44.456.754)j�possui primeiro' grau il1£Ompl O milhões e 367
\;lfinil sobem ler e escrever, segundo o TSE (rribunaJ Superior Eleitoral). Os
fstodos de São Poulo, Rio, Rio Grande do Sul e Sonto Cotorina sõo es que
possuem o maior proporçóo de eleitores com nível superior Já Maranhão

li e fiauí sõo os com nor percentual de eleitores formodos.

O funcionalismo público de Santo Catarina recebe, hoje, o primeiro me

tade do 13° $Olário. O pagamento desta parcelo corresponde o R$ 120
milhões. Poro os 'servidores do grupo 1 - que englobo os secretarias do

Segurança, Saúde e Educação mais o Corpo de Bombeiros - o acerto foi
feito ontem. Já os ativos dos demais secretarias, autarquias e fundações,
servidores do Udesc, inativos e pensionistas recebem o montante hoje.

DESCONFIANÇA
Técnicos de saúde do governo de Santo Catarina e do prefeitura de
Balneário Comboriú estõo avaliando o contominaçôo de uma menino
de três anos com o vírus HIV. Os pois e vários familiares do garoto não
sôo soropositivos e uma bateria de exames realizado nos últimos me
ses refutou o possibilidade do ocorrência de qualquer tipo de abuso
sexual. A suspeito do contágio, diagnosticado há um ano, recaiu sobre
o hospital ma,nicipal onde o garoto nasceu.

VESTIBULAR
A Ufsc (Universidade Federal de Santo Cotorino) anunciou que os ins
crições poro o vestibular 2009 do instituição serão abertos no próximo
dia 9 de setembro. Elos deverõo ser feitos através do site www.yesti
bulor2009.ufsc.b[ Já os provas acontecem em 7, 8 e 9 de dezembro.
A taxo é de R$ 90.

r e d a c a o @ o c o r r e i o d o P O'V o . c om. b r

SANTACATARINA---------

tio Brasil, a pretensão é vacinar 70 milhões de pessoas, a partir de um investimento que supera os R$ 200 milhões

CONTRA A RUBÉOLA

Componho pretende
imunizar 2 mi em SC
Vacina é para quem tem de 20 a,39 anos

FLORIANÓPOLIS de eliminação da rubéola e da
O Estado de Santa Catari- Síndrome da Rubéola Congê

na vai participar, em agosto, nita nas regiões das Américas
da maior campanha de vací- para o ano de 2010.

nação já realizada no mun- Estima-se que o custo da
do. O objetivo é imunizar atenção médica de uma crian-
2 milhões de catarinenses ça com a doença seja de 200

contra a rubéola. Homens e mil dólares. O valor, mesmo
mulheres, entre 20 e 39 anos,

.

alto, fica pequeno se com

já vacinados ou não contra a parado ao sofrimento gerado
doença, devem receber o me- às vítimas da doença. O mal
dicamento. provoca cegueira, surdez, re-

Na Brasil, a pretensão é tardo mental e cardiopatías,
vacinar 70 milhões de pes- entre outrás 'seqüelas.
soas, a partir de um investi- Nos últimos dois anos,

menta que supera os R$ 200 houve surtos de rubéola, de
milhões. A campanha atende forma dispersa, em todo o

à recomendação do 44° Con- país. Em 2007, foram regis
selho Diretor da Organização trados 8.407 casos, sendo 161

Pan-Americana da Saúde. A em mulheres grávidas, o que
entidade estabeleceu a meta resultou em 20 recém-nasci-

dos portadores da síndrome

congênita.
A única alternativa para

conter o avanço de casos e

surtos é a vacinação índiscrí
minada. Ao contrário de anos

anteriores, quando as campa
nhas tentavam atrair apenas
mulheres aos postos de saú

de, desta vez o foco está tam
bém no público do sexo mas

culino, já que em 70% dos
casos confirmados a doença
se manifestou em'homens.
A campanha de vacinação

contra a rubéola começa em 9

de agosto e segue até 12 de se
tembro. O dia de lançamento
coincide com o Dia Nacional
da campanha de vacinação
contra a poliomielite.
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FMI revisa
PIB do Brasil
A economia global deve

desacelerar de modo signifi
cativo no segundo semestre
deste ano. Ao mesmo tempo,
a inflação tende a registrar
alta expressiva neste ano

em relação a 2007 tanto nos

países emergentes quanto
nos países ricos, segundo a

revisão do relatório "World
Economic Outlook" ("Pers
pectiva Econômica Global")
do FMI (Fundo Monetário
Internacional).

Para 2008, a expectativa
de crescimento global cres
ceu 0,4 ponto percentual
(p.p.), para 4,1%. Ainda as

sim, o desempenho é bem
mais fraco que o do ano

passado, quando a expansão
foi de 5%. Para 2009, o índi
ce também foi revisto para
cima em 0,1 p.p., ou seja, a.
3,9%.

O Fundo destacou que há
sinais de enfraquecimento
na atividade econômica em

países emergentes, mas, para
o Brasil, a projeção de cresci
mento agora é de 4,9% neste

ano, contra uma estimativa
de 4,8% no documento di
vulgado em abril (o relató
rio não explica quais fatores
influenciaram na revisão

para cima da expectativa de
desempenho da economia

brasileira). O boletim Focus,
do Banco Central, mantém

previsão de crescimento de
4,8%. Já para 2009, a expec
tativa voltou para 4%, igual
a divulgada em janeiro. Em
abril, o FMI havia reduzido
a expectativa para uma ex

pansão de 3,7%.
A comparação entre o

quarto trimestre de 2007 e

a projeção para o mesmo

período deste ano destaca o

desaquecimento econômico:
de 4,8%, o crescimento deve
desacelerar para 3%. No

quarto trimestre de 2009, a

expansão econômica deverá
ser de 4,3%.

CRISE ÁREA
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'Calamidade é silenciosa'
Estudiosos dizem que tranqüilidade esconde motivos do caos
SÃO PAULO

Ontem fez um ano que o

Airbus A320, que levava o vôo
3054 da TAM, varou a písta
principal do Aeroporto de Con

ganhas e bateu de frente com

um depósito da companhia, no
outro lado daAvenidaWashing
ton Luiz, matando 199 pessoas.
O acidente aconteceu no auge
da crise aérea brasileira, ini
ciada quando um jato Legacy
se chocou a um Boeing da Gol,
deixando 154 mortos.

Saguões repletos de gente,
painéis apagados, confusão e

muito atraso. Essas eram as ce

nas que, junto com as imagens
do fogo destruindo o depósito
da TAM, se tornaram realidade
e motivo de preocupação para
os usuários do transporte aéreo.
Um ano após o ápice da crise

que derrubou um ministro da
Defesa e fez o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva prometer
várias vezes o fim do caos, es

pecialistas afirmam que, apesar
da situação de aparente tran

qüilidade, as causas da crise
ainda não foram devidamente
combatidas.

O exemplo de timidez na

ação governamental não está
somente no fato de a Casa Ci
vil ter enterrado planos para
uma nova pista em Guarulhos
ou para o terceiro aeroporto em

São Paulo. Está também no tipo
de ação prevista pela Infraero
até 2012. A expectativa é de

que a empresa termine o ano

Acidente com o Airbus A320 da TAM foi o maior do Brasil, 199 pessoas morreram na tragédia

Atrasos continuam problemáticos
Segundo o Anoc, em julho de

2007, otrosos comprometiom 45%
dos vôos progromodos. Hoje, o médio
é de 20%, gerolmente por couso de
for,t�s.ngvQe!ros que impedem pousos
e 'i(éCológens. "O que os pessoos sen
tem'é que não existem mois otrosos. A

oporente tronqüilidode esconde uma

série �e problemos que oindo ntín
gem em cheio o ovioção brasileiro,
que vive colomidode silencioso", diz
o presidente do Sindicoto Nocional .•
dos Controlodores de Tráfego Aéreo;!;.
Jorge Botelho.

.

blema está na Aeronáutica: o

comando investiu, em 2007, R$
3 milhões em cursos de inglês
para os controladores de vôo.

Mas a adesão é muito baixa,
porque os profissionais preci
sam encarar 'bicos' para com

plementar a renda.
Os problemas ainda persis

tem, principalmente, no que
diz respeito ao controle do
tráfego. São equipamentos ob
soletos, salas de controle que
operam sem o auxílio de radar
e que revelam ainda mais ce

nas de precariedade que po
dem ser conferidas em núme
ros: entre 2003 e 2007, foram
registrados 459 incidentes aé
reos no Brasil.

tendo investido mais de R$ 18

milhões, utilizados apenas para
aquisição de aparelhos de raio
x e de caminhões. Outro pro-

Greve dos petroleiros ainda sem fim
Oferta da Petrobrás não foi suficiente para grevistas desistirem da paralisação

Produção da estatal está normal

RIO DE JANEIRO

Após mais de quatro horas
.

de reunião, a Petrobras não

apresentou nova oferta aos fun
cionários grevistas e o impasse
entre a estatal a categoria conti
nua. Os petroleiros reivindicam
que o desembarque de platafor
mas seja considerado um dia de
trabalho e não de folga, como é

hoje.
,� Atualmente, os trabalhadores
o-

S ficam 14 dias. embarcados e 21

� de folga. De acordo com o coor-

denador do Sindicato do Norte

Fluminense, JoséMariaRangel, a
estatal não evoluiu na discussão,
mas apresentou uma proposta
para o pagamento de horas-ex
tras retroativo a janeiro de 2007.

Segundo Rangel, os petro
leiros embarcados têm direito
a 11 horas de descanso, mas

nem sempre isso é respeitado.
Apesar de considerar a oferta
da Petrobras um avanço, já que
antes a estatal não admitia a re

troatividade, ela não é suficien
te para um acordo.

. A greve na Bacia de Campos,

responsável por 80% do petró
leo nacional, começou na se

gunda-feira e chegou a reduzir a
produção da estatal em 136 mil
barris nesse dia. A Petrobras, no
entanto, instalou um plano de
contingência e normalizou a

produção entre a noite de se

gunda-feira e a manhã de ter

ça-feira. Na próxima semana,
todos os petroleiros vão votar

. a respeito da realização de uma
greve nacional de cinco dias,
com parada de produção apar
tir de 5 de agosto.
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"ENORMES"

INTERNACIONAL---------

EUA prometem cortes para Doha
Reunião ministerial tentará negociação para Rodada de Doha semana que vem
WASHINGTON

Os Estados Unidos estão

dispostos a realizar cortes
"enormes" nos seus subsídios
agrícolas e nas suas tarifas de

importação, como forma de

ajudar um desenlace positivo
da Rodada de Doha durante a

reunião ministerial da semana
.

que vem em Genebra, disse a

representante comercial dos
EUA, Susan Schwab.

"Já sinalizamos nossa dis

posição para colocar uma

enorme quantidade de aber
tura de mercados e disciplina
de subsídios sobre a mesa no

contexto de um acordo", disse
Schwab em discurso na As

sociação Internacional de Co
mércio de WashingtOn.

"A questão agora é se esses

países em desenvolvimento
terão reciprocidade", disse
ela, referindo-se a Brasil, Ín
dia, China e outras economias

emergentes. ,

Cerca de 30 a 40 autoridades
mundiais, inclusive Schwab,
embarcam no fim de semana

para Genebra na esperança de
concluírem as discussões a res-

peito de bens agrícolas e indus
triais, de modo a permitir uma
conclusão da Rodada de Doha
ainda em 200S, ÇlpÓS sete anos

de negociações. A reunião co

meça na segunda-feira, 21, e

deve durar até seis dias.
Nessas negociações, os

EUA estão sob pressão para re
duzir para 13 bilhões de dóla
res anuais o teto dos subsídios

que são oferecidos a seus pro
dutores rurais e afetam as con

dições do mercado. Devido ao

preço das commodities e a ou

tros fatores, os EUA atualmen
te gastam um valor inferior ao
discutido em subsídios.

Mesmo assim, os fazendei
ros dos EUA alegam que estão
sendo coagidos a entregar mais
do que receberiam em novas

exportações, já que muitos pa
íses em desenvolvimento não

querem abrir seus mercados.
Schwab não citou possíveis

cifras da redução, mas disse

que o destino da Rodada de·
Doha depende principalmente
da abertura dos grandes merca
dos em desenvolvimento, como
Brasil, Índia e China.

Senado da Argentina veta

projeto de impostos de grãos
BUENOS AIRES

A presidente da Argentina,
Cristina Kirchner, e seu ma

rido, o ex-presidente Néstor
Kirchner, sofreram uma derro
ta sem precedentes ontem ao

perder a votação no Senado do

projeto de lei do governo que
determinava o aumento dos

impostos sobre as exportações
agrícolas argentinas.

Após 16 horas de debates,
a votação do projeto do gover
no acabou em empate. O voto

de Minerva coube ao vice-pre
sidente Julio Cabos, que tam

bém é presidente do Senado.
Contrário ao projeto, Cabos

chegou a cogitar votar com o

governo para evitar o agrava
mento da tensão política. Mas
acabou votando contra.

Antes de declarar seu voto,
suspirou: "este é o diamais difícil
de minha vida". Depois, fez um
longo discurso no qual lamen-

tau a profunda divisão política
que assola a sociedade argentina,
que ficou altamente polarizada
nos últimos meses. "Parece que
é difícil que nos coloquemos de
acordo", sustentou.

Cabos, visivelmente ner

voso, implorou aos senadores

que realizassem um recesso

pará "encontrar um consenso".
As lideranças kirchneristas, no
entanto, recusaram-se a aceitar
maiores demoras.

Durante a madrugada, a reta
final da sessão do Senado foi

acompanhadapor panelaços em
Buenos Aires e nas principais
cidades do interior em protesto
contra Cristina. Os analistas in
dicam que Cristina - que ainda
tem quase três anos e meio de

governo - ficará altamente de
bilitada. Diversas especulações
indicam que ocorreriam even

tuais mudanças no gabinete de
ministros nos próximos dias.

,.Pl10fR
CO(l!'l"@'t'(Jtil)f't

APEC

Representante comercial, Susan Schwab, diz que Rodado depende da abertura dos mercados em desenvolvimento

EUA presente no

Irã, diz jornal
WASHINGTON

Os Estados Unidos anuncia
rão no próximo mês planos para
estabelecer uma presença diplo
mática no Irã pela primeira vez

em 30 anos, informou o jornal
britânico "The Guardian".

O governo de George W.
Bush planeja estabelecer um
escritório de interesses em

Teerã, similar ao que tem em

Cuba, indicou o diário, que
não identificou suas fontes.

A Casa Branca e o Depar
tamento de Estado evitaram
fazer comentários. Porém, um
funcionário do Departamento
de Estado disse no mês passa
do que as autoridades norte

americanas haviam discutido
a possibilidade de abrir uma

seção de interesses no Irã.
Os EUA romperam suas

relações diplomáticas com o

Irã em 19S0 após o seqüestro
dos diplomatas de sua em

baixada de Teerã.

�

-......_�
INFLAÇÃO RECORDE

Homem seguro cartõo ,telefônico de 100 bilhões de dólares
zimbabuanos, em Harare. O governo anunciou que a inflação atingiu
a taxa de 2.200.000%. O presidente Robert Mugabe acusou o Reino
Unldo de tentar tomar o controle dos recursos naturais do país.

..
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ESPECIAL SEGUNDONA

Time do Galócticos (uniforme escuro) ficou em So no Varzeano 2007 e preparou elenco reforçado para a Segundona

Golácticos represento
o Rio Molho em 2008
Equipes uniram forças para brigar pelo título
JARAGUÁ DO SUL

O Rio Molha fechou parce
ria com o Galácticos e vai en
trar no Campeonato Não-Pro
fissional da Za Divisão - Taça
SDR para vencer. O novo time
Oalácticos/Rio Molha entra
com a responsabilidade de re

presentar um time de 56 anos

de tradição, O clube começou'
com um grupo de amigos que
jogavam bola num terreno

próximo a Igreja local (que foi
demolida nos anos 8'0).

Em 195Z o time ganhou o ter
reno de Henrique Méier, onde
é hoje o campo do Rio Molha.
Com pá e enxadas em mãos, os
próprios jogadores construíram
o local. dos jogos. Depois disso
o time começou a particípar de
competições oficiais. O título
mais. expressive foi "conquísta>
do em Z006, quando o, time foi
o campeão dos aspirantes da

Segunda Divisão.
Agora o Rio Molha uniu

forças com o Galácticos para
conquistar mais um campe
onato: O objetivo é ficar pelo
menos entre os quatro melho
res. A parceria está prevista
para durar até Z009 e foi rea
lizada para dar mais força do
time do Rio Molha.

Conforme o diretor de fu
tebol, Aguinaldo Michalak,
o time está preparado para o

que der e vier, "todos os joga
dores têm capacidade de ser

. titular". O elenco será o mes

mo que disputou o Varzeano
em Z007 pelo Galácticos e

ficou em 5° lugar. "Eles estão
investindo bastante em novas

contratações e estrutura, será
uma boa parceria", conside-.
rou o diretor.'

O Galácticos é um time
novo. Foi formado em Z007,

por João Coelho e Márcio

Ewald, com o objetivo de
apoiar o esporte amador. O
diferencial do time é a união
dos jogadores e a vontade de
jogar bola. Quem ressalta esta

característica é o técnico da
equipe Márcio Ewald: "bus
camos reforços importantes,
inclusive prestigiando joga
dores do bairro, que somados .

ao elenco tradicional, torna a

equipe competitiva e confian
te em obter bons resultados".

GENIELLI RODRIGUES

TíTULOS
Campeão do Segunda Divisão
(aspirantes) 2006

LOCAL -DE JOGOS·
Campo do Rio Molha, no Bairro
Rio Molha (próximo à Igreja)
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A imagem da sua empresa!
Visto seus colaboradores com uniformes

produzidos com tecidos da
mais alto qualidade.

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

·Treino pesado
Em véspera de clássico, ninguém alivio nos treinamentos. Tonto
que ontem de manhã, no Arena Joroguá, sobrou até poro o auxi
liar técnico Marcos Moraes. Em uma dividido no lateral do qua
dra, entre Anderson e Darton, o primeiro acabou atingindo Morcão
e os dois foram ao chão. Imediatamente o massoterapeuta Maurício
Leandro correu e atendeu o auxiliar, que ainda é dúvida poro o jogo
de hoje. Já Anderson ficou aliviado por não estar inscrito no ligo. Pelo

.

menos, não corre o risco de ser cortado do partido.

MOVIMENTADO,
Is. troco de presidentes po Juyentus, que deve ser oficiolizodp'no se

gundo-feira, até aumentou o numero de dirigentes que comparecem
00 clube. Ontem, além de lido Vargas, estavam lá, ocomponhondQ o

treino do equipe, Igue, Sérgio Silvo, Marcelo Müller e Mobo. Todos
conversando sobre o futuro do equipe, principalmente o financeiro.
Oue o animação deste começo de trabalho continue.

JESC
Foram premiados ontem os primeiros campeões do etapa regional
do Jesc, que acontece em Ja

.'

uó do Sul. O campeão mascuJino do
xadr.ez foi o Escola São Be

'. São Bento do Sul, seguido da: Ftôn
cisco Lancer (Blumenou) e do Rui Barbosa (Rio do Sul). No feminino
o Sagrado Família, de Blumenou, foi o campeão, ficando à frenfê do
Escola São Bento, de São Bento do Sul, e do Escola Casilda Guimarães,
de Vidal Ramos. As competições seguem hoje.

TORNEIO MASTER
Neste fim-de-semono, o ginósio do Colégio Marista São Luís recebe o 14°Tor
neio Estadual Moster de Voleibol. No feminino o faixa etário é entre 30 e 40

. anos e no masculino entre 35 � .�P;.São esperados 24 equipes de todo o �Ó�o� .. ,

O evento é promovido pelo equipe feminino Moster Joraguó, formado po-rex-
.

atletas que fizeram (e ainda fazem) hiStória nos quadros jaraguaenses.

AMISTOSOS
O handebol feminino de Joraguó do Sul foz uma série de três amisto

'; sos antes de ir para o Olesc. Amanhã, às 9 horas no Arena, enfrento
,

Borro 'Velho. No segunda-feiro, às 15 horas, elos vão poro Rio do Sul
e, no quinto-feira no mesmo horório, jogam em Brusque. Em processo'

t de reformulação, os meninos querem fazer bonito no competiçãó es-
,

",' todtlal, que, poro elos, começo sóbodo que vem (dia 26/7).
'

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

.

-:.
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POSIÇAO: GOLEIRO
O gol que glorifica o artilheiro é o mesmo que mortifica o goleiro. Os poetas cantam em prosa e versos, os
caminhos para se chegar ao gol. Já a posição de goleiro, é solitária, maldita, nem mesmo nasce grama onde
atuam. O goleiro é um autêntico estraga festa, é o vilão do jogo. Ouando defende tudo, não faz mais do que a

obrigação. Ouando sofre gol, é frangueiro, coveiro... A nossa região é pródiga na formação de grandes golei
ros. De Venôncio Carlini a Júlio César Jacobi, grandes atletas exibiram e exibem sua categoria em gramados
brasileiros e além fronteiras. Mãos e mente que decifram as bolas mais difíceis.

Estrela em 1920 - Em pé: Alberto Moser, ertoldo Nagel, Roberto Murara, Márcelo Dias,
Ricardinho Schiochet e Rodolfo Mass; meio: ? e Eugênio Pincegher; agachados: Bibi Floriani,
Venâncio Carlini (goleiro) e Guilherme Murara.

'I.".di ..W5rã-_)Ít:.�"mbo. Taranto, Eduardo Mann, Sdlwetner, Otacílio, Gaulke,
1IIIrmI4JIp1lillllrt- -, ret% 7 J .fiII fisIIIIt..__SdDlet{(. Turibio e Osvaldinho
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Clássico hoje vai além da rivalidade
Jogo entre Malwee e JEe terá um tempero a mais, já que só a vitória interessa
JARAGUÁ DO SUL

OS arqui-rivais Malwee e

Joinville têm encontro mar

cado hoje, às 20h15, pelo pri
meiro turno da segunda fase
da Liga Futsal. O clássico, que
já é apimentado por nature

za, promete ter um tempero a

mais na partida de hoje. O mo

tivo é simples: as duas equi
pes necessitam da vitória. A
Malwee está em quarto lugar
e quer apagar a má impressão
do último jogo em casa, quan
do perdeu por 6x3 da Cortia
na/UCS. Já o JEC se encontra
na penúltima colocação e pre
cisa vencer para não se dis
tanciar ainda mais da zona de
classificação.

O técnico Fernando Ferretti
avisa que a equipe tem cons

ciência que a partida vale seis

pontos. "Poderemos abrir uma
grande vantagem em relação
ao adversário. Nós temos a

responsabilidade de fazer pre
valecer o mando de quadra",

-

observou o técnico.
Os detalhes que fazem do

clássico emocionante não pa
ram por ai. A derrota será uma

pedra no sapato para qualquer

um dos times. Na visão de
Ferretti, o tropeço não tira as

equipes da briga, mas deixa em
situação incômoda. "Se perder
a gente permite que o Joinvile
chegue a quatro pontos, que é o

mesmo número de pontos que
nós temos. Mas faltando seis jo
gos, matematicamente nenhum
dos dois estará fora", explicou.

Quanto à derrota para a

Cortiana/UCS, Ferretti de
clara que a equipe escolheu

para jogar mal num dia que
estava enfrentando um gran
de adversário. Para ele, o time
gaúcho tirou proveito dos er

ros da Malwee. "A lição que
tiramos desta derrota é que a

nossa equipe deve entrar mais
concentrada, houve uma des
concentração geral", relatou
o treinador, que logo após co

mentou que não deu muito
valor ao acontecimento. 'Acho

que a nossa equipe tem o di
reito de eventualmente jogar
mal. Acho razoável acontecer

depois de tantas vitórias. O

. importante é levar isso com

tranqüilidade", observou.

GENIELLI RODRIGUES

Falcão promete uma novo. atitude no confronto desta noite na Arena

Malwee promete novo postura e entrará mais concentrado contra .0 JEC

...

Fvalcão pede desêulpas por
derrota e convoca torcedor
JARAGUÁ DO SUL

O craque Falcão, que che
gou a discutir com alguns
torcedores no jogo contra a

Cortiana, comentou sobre a

atitude e fez um apelo para
que a torcida esteja com o

time neste momento difícil.
O jogador considera a partida
de hoje como uma final ante
cipada, tanto pela rivalidade,
quanto pela situação das duas

equipes na tabela. .

"Às vezes fico triste, por
que em apenas um jogo que
ficamos devendo parece que
apaga tudo o que fizemos até

agora e não pode ser assim",
desabafou o jogador, emen

dando que o time entrará em

quadra com uma nova postura
e que "as pazes serão feitas no

confronto de hoje".
Parao craque, o jogo contra

os gaúchos foi atípico, onde o

Cortiana jogou tudo o que sa-

bia e aMalwee nada. "Criamos
várias oportunidades, mas fa
lhamos nas finalizações. Te
mos que saber sair perdendo
e virar o marcador com calma.
As outras equipes também jo
gam para vencer", analisou.

O craque assume a respon
sabilidade e quer reverter essa

situação incômoda. "Quere
mos deixar a torcida feliz e

esperamos que confiem no
,

potencial de reação da nossa

equipe. Nós sofremos com a

derrota. Isso envolve o time, a
cidade, a empresa", ressaltou.

Do jogo contra a Cortiana,
Falcão quer lembrar apenas
do que ficou de lição: "entrar
mais concentrado no jogo". O
craque da camisa 12 promete
uma nova postura no jogo de
hoje e pede a confiança do
torcedor: "independente do
adversário nossa atitude será
diferente" .

SERViÇO
O QUÊ: Malwee e Joinville
QUANDO: Hôje; às20h15··
ONDE: AreM JafagqQ'
QUANTO: .RS 10 (superior)
R$ 15 (inferior)
Obs.: Estudantes e pessoas acima
de 60 anos pagcifu R$ 5 (superior)

HISTÓRICODOS
..�.ONFRONTO
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UNIDOS POR UMA PAIXÃO

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

,

IFICULDADES DEIXA AS PARA TRAS
Farmlia Pauli lançanovo disco em parceria com Padre Roberto

a que começou com uma

homenagem há três anos atrás
se tornou um trabalho profis
sional e artístico, que tem como

objetivo transmitir mensagens
de amor e fé através da música.

Solange Pauli em parceria com

o Padre Roberto Aripe, mais
conhecido como "Chiru", gra
varam o CD "Nas Pegadas de Je
sus", que foi lançado na última
sexta-feira (11).
a primeiro trabalho 'Amor e

Fé", que já tem volume dois, foi
gravado para homenagear a fi
lha Letícia Pauli, vítima de um

acidente grave de carro que in

terrompeu a carreira de cantora

e deixou seqüelas na garota.
Antes da tragédia Letícia fa

zia aulas de canto, dança e fa
lava inglês, gravou um CD de
músicas country, se apresenta
va em eventos da região e em

rodeios. A filha foi quem inspi
rou a família.

Segundo a mãe Solange, "a
intenção é evangelizar, agra
decer, ajudar as famílias' e os

jovens com as músicas religio
sas", que trazem mensagens de
conforto. Para Solange, "é mais
fácil evangelizar através da mú
sica do que só uma palavra".
Conforme a família Pauli, o Pa
dre Roberto teve contribuíção
importante para a idealização
do trabalho. Solange conta que
conheceu o Padre Roberto, que
mora no Rio Grande do Sul,
através de cursos religiosos que
ele realiza nas Igrejas em Jara
guá do Sul. E a partir de então,
a família se uniu ao padre pela
canção. As pessoas que tive
rem interesse em adquirir o CD

podem procurar na loja Center
Som, na Livraria Paroquial ou
com Hilário Pauli através do te
lefone: (47) 3275-2571.

DAIANA CONSTANTINO

ol01
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• 60 meses parà pagar*· Antes de comprar, compare • Venha fazer um Best Drive
www.YW.com.br. Financiamento esta sujeiloà aprovação de cadastro pela financeira. Os veicules Volkswagen estão em conformidade com o PROCONVE (Programa de Controle de Polulçào deAr por VeiculosAu!omolcres). Ofertas válidas ale 18i07/2008 DLI enquantodurarem os estoques. aqua ocorrer primeiro. Gol to (5W1LL4), 2 portas, myOBf09,
gemçãc 4 com preçcdc ooranscet oe fábricamais impostos; para lal(a de O.20%a.m. e 2.43% a.a . fmanciamentoern erõ 12 vezes. com entrada de 60%, Financiamento sulenoe aprovação de cadastro, vasdc para verculósdtsponfvels €l!TI estoque e sem troca. GAl(lntía de 3 anos para a !lnha VW 08f08. sam limite de quilometragem. para defeitos. de fabricação e

montagem em cornocoenreehaemce demote- e tranermssêo (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). E necessaria, para sua uunzaçêo. o cumprimento do plano dernanutençãc. Imagem meramente lhrslrativa, nâocoodlzente neceesenemente cornosmodelos ofertados. Em cesode cúvlca. consulte sua ccncesslcná-la Volkswagen.
'

Caraguá Auto Elite
Uma relação de cónfienço.

GRUPO AUTO ELITE .

f

A MAIOR E MAtS MODERNA REDE DE CONCESSIONA'RIAS DE SANTA CATARINA Capin,af I Ca,ad.. I Curitiban., I Rio d. Suf I Loge, I São Joaquim I Jaraguá do Sul
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