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A quem cabe a

responsabilidade?
Mais de 15 milhões de crianças estão fora
das salas de aulas de escolas brasileiras.

Página 15

Peixe assado no

papel alumínio
Essa é uma maneira prática e saudável
de fazer peixe com uma cama de legumes.

Página 13
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Ilha da Figueira cobra mais
atenção do próximo governo
Bairro mais populoso da cidade ainda tem muitas carências em, educação, saúde e segurança

Pesquisadores da Universidade de
Cardiff, no País de Gales, criaram um

modelo que reproduz os movimentos
de pessoas embriagadas e poderia
ajudar a projetar ruas que direcio
nem os bêbados para suas casas em

segurança. Segundo o coordenador
-

da pesquisa, Simon Moore, "as pes
soas embriagadas atrapalham, por
que elas atrasam o avanço dos outros
rumo ao seu destino". De acordo com

Moore, por causa disso, as pessoas
embriagadas podem, inclusive, ser

alvo de violência. Os pesquisadores
esperam usar o modelo para veri
ficar como mudar a disposição dos

. objetos nas ruas ou aumentar o es

paço para pedestres poderia reduzir
o congestionamento nos locais mais
movimentados à noite.

-

1��;lJ:JJJ
3371.0800' www.wizardjaragua.com.br

MULHERES
Recuperando
a virgindade
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Arílson pode jogar
no João Marcatto
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OPINIAO----------

CHARGE

GUIDO & HELMUT

CALMA, HELMUT.
ÉAPENAS
ÁGUAl!

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

A tristeza e a depressão
Hoje quase não nos permitimos ficar tristes, pois assim

que esse sentimento nos acomete, pensamos que estamos

com depressão. No entanto, nem toda a tristeza é depressão.
A tristeza é a reação normal que temos frente a uma perda.
As perdas podem ser as mais variadas: podemos perder um
amigo que nos deixou ou decepcionou; perder um emprego,
uma oportunidade. As perdas podem ser de um objeto, um
encontro, um amor, ou de algo que não tínhamos, mas que
desejávamos e por algum motivo sabemos ser isso impos
sível. Nossa mente "investe" no objeto ou pessoa querida,
constituindo-se uma ligação entre o "eu" e o outro. Quando
ocorre a perda, principalmente se for brusca, essa ligação
se desfaz, trazendo-nos sofrimento e deixando-nos sem

saber o que fazer com essa energia livre. É como se "cami
nhássemos" emocionalmente contando com determinadas

conquistas ou perspectivas e, de repente, alguma coisa ím

portante escapa deixando-nos desabar em nós próprios, até
podermos lentamente reequilibrar-nos com o que nos res

ta, readaptando-nos à nova situação ou encontrando outras

pessoas ou coisas que substituam as perdidas.
A tristeza tem a finalidade de fazer com que nos voltemos

para dentro de nós mesmos e avaliemos as conseqüências
de um acontecimento, especialmente doloroso: Fechamo
nos para reprogramar nossa vida após o acontecimento e co

lhermos o aprendizado possível com o ocorrido.Para isso é

preciso nos desinteressar momentaneamente do que ocorre
à nossa volta, dedicarmo-nos a nós mesmos, nos entregar
aos nossos pensamentos. Com o tempo, os pensamentos so
bre as perdas vão se esvaindo e voltamos, gradativamente, a
interessar-nos pelo mundo, por outras pessoas, pela vida e,

após algum tempo, retomamos nossas atividades normais.
Estar triste, portanto, é diferente de estar com depressão.

Quando não conseguimos retomar a nossa vida, talvez a

tristeza tenha deixado de ser um recurso normal e saudá
vel, para transformar-se em depressão - patologia séria que
requer cuidados especiais. Quer seja por tristeza, quer por
depressão, quando a outra pessoa liga para o CVV e estabe
lece uma relação de ajuda conosco, através do nosso ouvir,
do nosso aceitar, respeitar, compreender, confiar, estaremos
oferecendo um apoio para que ela se sinta melhor com o

desabafo e, quem sabe, talvez possa reorganizar sua vida e

reencontrar o seu caminho.

OSCAR LUIZ MABA, PRESmENTE!:lO GAV! - GRUPO DE APO!O A VIDA

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

enviados para o e-mail redacao@ocorreiodopovocom.br. ou por curta 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).

Rede de comunicação - .gargalo a ser resolvido
ÁLVARO LEITHOLDT, V!CE-PRES!!JENTE DA AC!.lS
- ASSOCIAÇÃO EMPRE5ARI.4L DE Jfi.RAGIJÃ DO SUL

mas que busca o bem-estar e qualidade de
vida à população em geral, como condição
de desenvolvimento sustentável, é coeren
te que a ACIJS tenha esta como uma de
suas preocupações.

Há algum tempo têm se reclamado da
falta de investimentos em planos de expan
são, especialmente no aumento de portas
deADSL para acesso rápido à Internet, sem
falar da qualidade do atendimento presta
do pela única operadora de Banda Larga até
então atuando em Jaraguá do Sul e região.

Esgotadas paciência e esforços com

o então fornecedor único do serviço de
ADSL empresarial na região e buscando es

timular a concorrência, a entidade mantém
conversações visando trazer solução aos

associados e à comunidade que precisa de

respostas. Contatos feitos com uma empre-

o Planejamento Estratégico definido

pela diretoria da ACIJS para o período
2008-2009 estabelece na primeira das suas

quatro diretrizes o compromisso da atu

al gestão no sentido de gerar benefícios à
comunidade e amelhoria na infra-estrutu
ra na região. Dentro dessa premissa, uma
das. ações efetivas que merece atenção é a

ampliação e amelhoria da rede de comuni

cação, considerando como tal, entre outros
pontos, o sistema de transmissão de dados
e de voz. Para uma entidade que tradicio
nalmente tem se dedicado à criação de UI1l

ambiente de negócios que estimule não só

vantagens competitivas aos seus associa
dos na gestão de seus empreendimentos,

sa do setor vislumbra perspectivas favorá
veis para se conseguir investimento a curto

prazo na melhoria dos serviços e na redu
ção de preços, beneficiando os usuários
da região. Conforme essa operadora, num
prazo de' 60 dias, regiões como os bairros
Baependi e Figueira já receberão portas de
ADSL e de telefonia fixa. Com aperspectiva
de expansão dos seus negócios, a compa
nhia operadora já prevê estender o projeto
para outras localidades que hoje estão mais
distantes da região central, mas do mesmo
modo oferecem potencial de consumo re

sidencial e comercial. Além disso, a ACIJS
trabalha outro projeto que deve beneficiar
diretamente os associados, com o estudo
visando à criação de um provedor da pró
pria entidade, gerando vantagens diretas
como a redução de preços pelo serviço.
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----------pOLíTICA

FALA Aí!

" Nosso salário
é pago pela
sociedade. "

MOZART VALADARES,
presidente da Associação dos

Magistrados Brasileiros, que divulgou
a lista de candidatos "ficha suja".

" A idéia é de
redução do consumo

das famílias. "
ARMANDO MONTEIRO NETO,

presidente da Confederação
Nacional da Indústria, çriticando

o novo aumento dos juros.

"'Não VOU me

meter nisso."
PRESIDENTE LULA (PT-SP),
liberando ministros e garantindo
que ficará afastado dos palanques
pelos "muitos aliados" que tem.

Partidos da mala
A redução de 32 poro apenas cinco partidos em todo o país é proposto do
deputado Nilson Gonçalves (PSOB). Entende o quadro atual só interesso
encontrado o pessoas que querem úsufruir de benesses financeiros o cada
eleição, "que é quandq eles aparecem". A proposto é que os cinco partidos
sejam de centro, esquerda, extremo esquerdo, direita e extrema direita. O
tucano recebeu apoio do colega José Natal Pereira, que também critico o

atuação de representantes de muitos dos partidos atuais. "Eles aparecem
nos eleições. São 90% partidos do mola. Só poro negociar. Foro dos eleições,
não apresentam propostos. Só querem usufruir de cabides de emprego." Não
é preciso ir longe poro se constatar o que dizem os dois deputados e que o

coluna assino embaixo. Aqui mesmo em Jaraguá há uma penca de partidos
com o único interesse de apoiar candidatos em troco de empregos. É só olhar
para o prefeitura, incluindo governos passados.

CAUTELA
Rolam pesquisas eleitorais no região.
Entretanto, ainda sem registro no

Tribunal Regional Eleitoral, condição
inarredável poro que possam ser di
vulgadas.Mesmo os candidatos o pre
feito que obtiveram bons percentuais
nestas primeiros consultas 00 eleitor,
estão com um pé atrás. Porque sobem
que o quadro vai mudar, até poro pior,
no medido em que outros candidatu
ras avançarem.

SEGUNDO TURNO
Nestas eleições, 77 dos 5.565 mu

nicípios, que contam com mais de
200 mil eleitores registrados podem
decidir o disputo poro prefeito em 2°
turno, se nenhum candidato atingir
o maioria absoluto dos votos. em 5
de outubro. Juntos, esses municí
pios correspondem o mais de 46,5
milhões de eleitores - quase 35%
do total do eleitorado nacional. In
cluídos Florianópolis, Joinville e o

Blumenau do Oktoberfest (foto).

EklrU�Q
CnJi';eirc
cloSul

-

Atendemos: Funcionários Públicos

Municipais'" e Estaduaj�*, SAMAE*,
Aposentados e Pensionistas ho,

Forças Armadas' e ECT' (Correios).

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

Rua Walter Marquardt. 1133 - Sala 06
em frente a Prefeitura Municipal ou

entre em contato pelo telefone 337'1·4210
ou e-mail consíg,adm@terra.com.br

HOJE
Rádio Brasil Novo foz hoje o primeiro de quatro debates entre candidatos mo-

. joritários de Jaraguá do Sul. Frente à frente, Ivo Konell (OEM), Oionei Wolter do
Silvo (pn, Moacir Bertoldi (PMOB) e luiz Andrade (PTC). A partir do meio-dia.
Bertoldi, que vai à reeleição, por cMo será o alvá principal de questionamentos
dos adversários políticos. Aquele livrinho chamado de Projeto 22, do componho
de 2004, foi guardado. Amanhã é o vez de luiz Carlos Tamanini (PMOB) e Conra
do Müller (PP), candidatos em Corupá.

O CORREIO DO POVODSEXTA-FEIRA, 25 DE JULHO DE 2008
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ELEiÇÕES

JARAGUÁ DO SUL

OS quatro candidatos à Pre
feitura estarão frente a frente
pela primeira vez hoje, data que
marca os 132 anos de fundação
do município. Dionei da Silva
(PT), Iva Konen (DEM), Luis
Carlos Andrade (PTC) e Moacir
Bertoldi (PMDB) confirmaram

presença no debate que a Rádio
Brasil Novo realiza a partir do
meio-dia.

As regras foram definidas em
reunião entre os candidatos ou

representantes naúltima quarta
feira. Um deles é que o sorteio da
ordem de apresentação e o dire
cionamento das perguntas será
feito dez minutos antes do início
do programa. O debate, com cer

ca de duas horas de duração, será
dividido em quatro blocos.

Os candidatos farão e res

ponderão a perguntas sobre os

temas saúde, educação, espor
te/lazer, infra-estrutura e de
senvolvimento econômico, que
inclui agricultura e indústria,
além de um tema livre. Cada
um terá direito a fazer quatro
perguntas, uma para cada um

dos adversários e mais uma

para quem escolher. Também
serão disponibilizados dois mi-

nutos para apresentação, e um

minuto para despedida.
Os concorrentes ao pos

to maior no município terão
outros três novos confrontos
transmitidos pela RBN. Haverá,
ainda, um programa somente

com os candidatos a vice-pre
feito da cidade. A Acijs (Asso
ciação Empresarial de Jaraguá
do Sul) também organiza um

debate, em data a ser divulga
da. Já amanhã será a vez dos

pretendentes à Prefeitura de

Corupá - Camada Müller (PP)
e Luiz Carlos Tamanini (PMDB)
-, que apresentam suas propos
tas a partir do meio-dia.

Outros dois debates já foram
realizados pela rádio, o primei
ro no dia 12 de julho com os

candidatos a prefeito de Guara
mirim e o mais recente no últi
mo sábado, destinado a Schro
eder e que só teve a presença
de um concorrente, Osnildo
Konen (PSOL). O candidato à

reeleição Felipe Voigt (PP) ale
gou compromissos particulares
e não participou. Ao todo, serão
14 programas, com cerca de 30

horas de duração.

CAROLINA TOMASELLI

"

POLÍlICA----------

Candidatos frente a frente hoje
Os quatro concorrentes à Prefeitura participam de debate a partir do meio-dia

Os próximos
, confrõnloS
CANDIDATOS DE
JARAGUÁ DO SUL.
·16 de agosto, 00 meio-dia
13 de setembro, às 12h30
2 de outubro, às 12h30

OS VICES

CORUPÁ
Amanhó, ao meio�dio
06 de setembro, {Is 12h30

MASSARANDUBA

2 de agosto, 00 me�o-dio
20 de setembro;"às 1 30

GUARAMIRIM

9 de agosto, 00 melo-diô
27 de setembro, às 12h30

SCHROEDER

23 de agosto, às 12h36

Dionei, Konell, Andrade e Bertoldi ter'ao espa;o para perguntas entre si

Agenda inclui desfile e Stammtisch
Candidatos têm reuniões e prestigiam mesmos eventos durante o feriadão

Além do debate, é provável
que os candidatos a prefeito se

cruzem pelas ruas da cidade
durante o feriadão. Hoje todos
vão acompanhar o desfile cí

vico, com início às 10h30, ao

longo da Rua Reinoldo Rau.
Outro evento incluído na agen
da dos quatro concorrentes é a

Stammtisch, que acontece ama
nhã no Calçadão da Marechal.
Ainda no sábado, todos devem

passar pala Sociedade Rio Luzi
Vitória, onde à noite será reali
zada a escolha da rainha e prin-

cesas da 20a Schützenfest.
Na agenda do candidato

Dionei da Silva (PT) também
consta a reunião da coordena

ção de campanha, hoje à noi

te, e outros três encontros de

apoiadores a concorrentes à
Câmara no final de semana. Já
Ivo Konen (DEM) se reúne hoje
às 9h30 com candidatos a vere

ador e, às 19 horas, faz o lan

çamento oficial da candidatura,
no Grêmio Esportivo Juventus.
Amanhã, prestigia o Festival de
Pastel na Igreja João Pessoa e a

Galetada no Rio Molha.
O concorrente Luis CarlosAn

drade (PTC) tem hoje, às 8 horas,
reunião da coordenação de cam

panha. Amanhã, o compromisso
é na churrascada na Comunida
deMartin Lutero, noGaribaldi. A
agenda de Moacir Bertoldi para
amanhã inclui reuniões da co

ordenação de campanha e com

moradores do Tifa Martins, além
de jantar dançante. E, no domin
go, almoço de batismo e reuniões
com lideranças no Rio da Luz e

Barra do Rio Cerro. Os quatro candidatos-programam prestigiar a festa no Calçadão

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Moradores pedem mais seguran;a

Rua principal
é perigosa

A principal rua do bair
ro Ilha da Figueira, a José
Teodoro Ribeiro, é a quinta
em acidentes de trânsito, se
gundo a Polícia Militar. De
acordo com o coordenador
do setor de trânsito do 14°
Batalhão da Polícia Militar,
Gilda de Andrade, até o últi
mo dia 30 de junho foram re

gistrados 1690 acidentes no

trânsito de Jaraguá do Sul.
Deste total, 64 aconteceram
na José Teodoro Ribeiro.
O número corresponde a

3,79% do total de acidentes
registrados. O mais grave
ocorreu no mês de junho e

resultou na morte de Sandra
Regina Eggert, 36 anos. A

jovem estava de carona em

um veículo Ford Ka que coli
diu com um poste, próximo
ao Posto Behling. '� Teodo
ro Ribeiro é a mais crítica

porque todo o movimento
do bairro passa por ali. É
mão única e todo o comér
cio do bairro se concentra
nesta via", afirma o capitão,
lembrando ainda que quem
precisa sair da cidade e vai
no sentido Guaramirim, por
exemplo, também passa por
aquela rua.

Já em relação a lombada
eletrônica próxima à escola.
Waldemar Schmitz, Andrade
defende que o equipamen
to é necessário para reduzir
a velocidade dos veículos.
Mas sugere que em áreas es-

. colares sejam implantadas
faixas de pedestres e semá
foros para tornar a travessia
mais segura.

ELEiÇÕES

O CORREIO DO POVOHSEXTA-FEIRA. 25 DE JULHO DE 2008

Ilha do Figueim pede atenção
Bairro mais populoso pede educação, segurança e saúde
JARAGUÁ DO SUL

Asfalto, educação, saúde e
.

segurança. É isso que esperam
os moradores do bairro mais po
puloso de [aragua do Sul da pró
xima gestão. Os cerca de 15 mil
habitantes da llha da Figueira
reclamam da falta de pavimenta
ção nas ruas, da dificuldade em

conseguir vagas na rede pública
de ensino e dos altos índices de
acidentes na localidade.

"Temos creches novas no

bairro, mas a demanda é cada
vez maior. O futuro prefeito vai
ter que olhar com atenção para
o nosso bairro", afirma o presi
dente da Associação dos Mora
dores da llha da Figueira, Carlos
Roberto Eggers, lembrando ainda
da necessidade de opções de la-

.

zer para as crianças. "Temos três
áreas de lazer, mas são pequenas.
Precisamos de parques de diver
sões e de locais seguros para as

crianças brincarem", acrescenta.
Os moradores concordam

.

com as reivindicações e aler
.

tam também para a impor
tância de investimentos em

segurança e saúde. Eles pe
dem mais policiamento nas

ruas e sinalização de trânsito,
principalmente nas áreas es

colares,
. onde a circulação de

crianças é intensa. "Próximo
à escola Waldemar Schmitz
há uma lombada eletrônica.
Mas a lombada segura o trân
sito e aquela é uma via rápida.
O ideal seria uma passarela",
sugere o presidente da Asso-

Mais creches e mais vagas é uma das reivindicações dos moradores do bairro Ilha da Figueira

(5CS O futiJro preJ�ito VOL
ter que olhar c9m atenção

par,aio nosso bairro.�·
ciação. O líder comunitário
lembra ainda que a Polícia
Militar aguarda por uma nova

sede. O posto da PM que fica
próximo a Sociedade Vitória

é mantido pela Associação de
Moradores. "Para isso, preci
samos de apoio da Prefeitura",
comenta.

Em relação à saúde, a opí-

nião é unânme entre os mora

dores. O único posto de saúde
do bairro não consegue aten
der a demanda da localidade,
que cresce em população a

cada ano. "Existe a necessida
de de mais médicos no posto.
Além disso, a unidade fica
longe paramuitos moradores",
argumenta o presidente.

Na Câmara Municipal, a

Ilha da Figueira é represen
tada pelo vereador Ronaldo
Raulino (PDT).

DEBORA VOLPI

Que melhorias você espera do governo?

GEANE DERETTI,
40 anos, comerciante

"\Iogas nas escolas. É difícil
conseguir. Tem muitas crianças no

bairro e gente de outros bairros q!'e
estudam aqui. Creches também.
Outro necessidade é o policiamento
nas ruas, nas saídas das escolas".

JOEL JOSÉ MORAES, 31 anos,
eletricista

"Saúde e segurança. Só temos
um posto de saúde, e é lon

ge. Precisamos de mais um. A
violênçia no trânsito também
é grande no bairro. Precisa de
mais policiais.

JOSIAS BUDINHISKI. 23 anos,
operador de máquinas
"Asfalto nas ruas. Onde eu moro

nõo tem asfcilto, por exemplo. O
atendimento no posto de saúde
também é precário. Faltam médi
cos. Também não é fácil conseguir
vago nos escolas.

HERLINDO HENNING, 48 anos,
gerente de produçõo
"Precisamos de mais lombadas
eletrônicas. Próximo à escola
WaldemtJr Schmitiz já acontece
ram muitos acidentes. Tem umq
lombada em frente à escqla, mas
precisaria ter mais.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MOBILIDADE URBANA

GERAL----------�-

Alqrgamento termina no domingo
Rua Angelo Schiochet pennanece com mesmo sentido para o trânsito
JARAGUÁ DO SUL

Quem precisa transitar
pela Rua Angelo Schiochet,
no Centro, durante o feriado
desta sexta-feira ou no final
de semana deve ficar atento.
Tudo porque está programada
para estes três próximos dias a

finalização das obras de alar
gamento de pista.

Iniciadas há quase um mês,
as mudanças contemplam os

dois lados da via. Com isso,
além de ampliar a metragem
da estrada, a calçada também
ganha espaço extra. De um

metro e meio, a largura passa
para doismetros. A construção
será feita pelo Codejas (Com
panhia de Desenvolvimento
de Jaraguá do Sul) quando a

empresa vencedora da licita
ção, a Paviplan, terminar de
asfaltar o local.

Entre hoje e amanhã, os

operários também se dedicam
à sinalização horizontal da
rua. Por isso, o- acesso à Ân
gelo Schiochet ocorre somen

te em meia-pista ao longo de
todo o período. O prazo final
para a entrega da obra expirou
na nesta semana. Os atrasos

aconteceram devido a uma

greve organizada par funcio
nários da fábrica que forneceu
os materiais necessários ao

alargamento.
O orçamento da expansão

gira em torno dos R$ 93 mil.
O valor das indenizações aos

moradores não foi divulgado.
Depois de pronta, a via conti
nua com os mesmos sentidos:
metade tráfego em mão dupla
e a outra em única.

KELLY ERDMANN Obras de expansão vão deixa ar Ângelo Schiochet em meia-pista durante todo o final de semana

,

Partos com pediatras de plantão
Hospital Jaraguá acaba com o sobreaviso e acompanhamento será 24h
JARAGUÁ DO SUL

A partir da próxima sexta-.
feira, l°de agosto, todos os

partos realizados na materni-
a dade do Hospital Jaraguá serão------�--���--------��������--

acompanhados por um pedia-
tra. Ao todo, dez profissionais,
já pertencentes ao quadro de
funcionários da entidade, de
vem se revezar na escala de
trabalho para conseguir aten
der, integralmente, às gestan- ,

tes que procuram o local.
Atualmente os . médicos

ficam de, sobreaviso e, mui
tas vezes, não conseguem
chegar a tempo para acom

panhar o nascimento das
crianças. A presença cons

tante dos .pediatras, con

forme Hilário Dallmann,
diretor da instituição, ten
de a dar mais segurança às
mães e filhos. Logo após o

parto, os bebês passam por
um exame completo para o

diagnóstico de possíveis pro
blemas de saúde.

A novidade vai custar cerca
de R$. 13 mil mensais ao mu

nicípio. O valor será pago pela
adminístração pública, com a

qual o Hospital Jaraguá firmou
parceria.

O QUE':ABRE E FECHA NO
FERIADO DE JARAGUÁ SUL

• Pomo I e II "- sem expediente
• Shopping

.

baupt - lojas fechados
berín; dos 10h às 22h

- supermercado aberto: das 8h às 22h

- Hovan: dos 10h às 20h

- Americanos: dos 12� às 21h
�.

• Supermercad�,s Breil�a�Pt - das 8h os 21 h

loni - dos 9h às 22h

Nascimentos vão ser acompanhados do início ao fim por plantonista

Boaçijo para melhor a estrutura
O Hospital eMaternidade Jaraguó

temlina, em breve, o instalação de
arelhos de ar-condicionado.
õo foi feito pelo empresót��
o Menel e os equipamen

'

sendo colocados nos quo

que ainda possuíam climatizaçôo.
"O valor é alto e nôo tínha

.

ções de fazer os aquisições.
humanizar ainda mais o at
aos pacientes It, explicoUrHi1'
mann, diretor do entidade.
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COMUNICAÇÃO

Primeira antena em construção
Torre da Tim celulares em São João terá abrangência de até seis quilômetros
SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ

Telefonia móvel em São
João do Itaperiú é apenas uma

questão de tempo. A concessio
nária Tim/sul está montando a

primeira antena no município.
A torre será alocada a 50 me

tros da Prefeitura e o sinal terá
uma abrangência de até seis

quilômetros, a partir da região
central. Atualmente o municí

pio possui apenas a telefonia
fixa.rural e a comunicação fica
comprometida em função da
precariedade das linhas.

Segundo Alessandro Hansen
Vargas, secretário Executivo da

Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu, a telefonia mó
vel é uma vitória para São João.
"Tivemos sorte ao acertarmos

com a Tim porque a conces

sionária havia ficado bastante
sensibilizada com a situação do

município sem comunicação
celular. Após muitos ofícios en

caminhados à empresa, conse-.

guimos acelerar o processo de
prestação dos serviços junto à

operadora", disse Vargas na ma-
.

nhã de ontem.
De acordo com informações

da Tim/sul, sediada em Curi
tiba, a construção da torre e a

liberação do sinal devem estar

prontos até setembro, segundo
o projeto. Porém, os trabalhos
estão adiantados e há possibi
lidades da inauguração ser re

alizada em agosto.
De acordo com a Prefeitura,

após a telefonia móvel, o pró
ximo passo é pleitear pelos ser
viços de internet banda larga,
que possivelmente serão supri
das pela Brasil Telecom.

OSNI ALVES Para Vargas, Amvali prestará todo suporte para que. além da telefonia, Sõo Joõo consiga a internet banda larga.

Município vai construir duas
novos solos poro vacinação
BARRA VELHA

Duas novas salas de vacina

para os Bairros de Sertãozinho
,

e São Cristóvão devem ser alo
cadas em Barra Velha, nas pró
ximas semanas. O município
obteve autorização dos técni
cos da secretária de Estado da
Saúde na última quarta-feira.

"No São Cristóvão a sala
de imunização começaria a

atender em duas semanas

aproximadamente com in
fra-estrutura adequada. Já no

Sertãozinho a sala abrirá no

dia 11 de agosto, após o tér
mino do curso de algumas
enfermeiras e técnicos", disse
Mauricio Coimbra, secretário

de Saúde de Barra Velha.
A Prefeitura aguardava há

dois meses a visita dos técni
cos da Saúde do Estado para a

habilitação dos locais escolhi
dos. As salas de imunização
oferecerão maior cobertura va

cinal das crianças. A inaugu
ração evitará o deslocamento
de mães até a Unidade Central

para a atualização. da carteira
de vacinação e outros atendi
mentos. "Com estas duas no

vas unidades teremos 90% de
cobertura na imunização de
crianças", disse.

A autorização deverá ser

confirmada por autoridades da

capital.

COMUNICADO
EMGELBERTÓ FRITZKE, comunica que requereu à Sec

retaria Municipal daAgricultura, Turismo e GestãoAmbiental
de Schroeder, licenciamento ambiental para a atividade de

Averbação de Reserva legal e Corte de Árvores (20 árvores
ou 15m3), com localização no município de Schroeder, Rua
Estrada Geral Duas Mamas sIn, Bairro Duas Mamas. O pra
zo de impugnação junto à Secretaria de Turismo e Gestãe:
Ambiental de Schroeder é de 20 (vinte) dias corridos a partir
da data de publicação e o licenciamento será concedido sé
atendida a legislação ambiental.

PM e bombeiros promovem oficinas
Alunos aprenderam sobre drogas e animais peçonhentos no "Sonho de Férias"
JARAGUÁ DO SUL

Cerca de 80 crianças do quarto
ano das escolas Arnaldo Schulz,
Gertrudes Milbratz e Henrique
Heise (Rio da Luz), Machado de
Assis (João Pessoa) e Loteamento
Amizade (Bairro Amizade) pude
ram conhecer mais sobre o traba
lho dos Bombeiros Voluntários e

a Polícia Militar. Os estudantes
participaram do projeto "Sonho
de Férias", promovido pela Acijs
(Associação Comercial e Indus
trial de Jaraguá do Sul). Ontem, o
programa foi finalizado na Recre
ativa da Marisol em parceria com
as corporações.Os bombeiros pro
moveram oficinas de rapel e de
nós e amarras, além de orientarem
os alunos sobre acampamento,
animais peçonhentos e demons
trarem os equipamentos usados
no combate à incêndios. Já a PM
realizou uma oficina de Educação
Física e comentou sobre o Proerd

(Programa Educacional de Resis
tência às Drogas e àViolência).

O menino Felipe Eduardo
Hefter, 8 anos, aprovou o "Sonho
de Férias". "Se eu tivesse em casa

não teria nada para fazer. Nos
ensinaram a montar barracas e

disseram que não é bam usar dr0-

gas", comentou.

Bombeiros Voluntários orientaram estudantes sobre a prática do rapei

Sem'ana cheia de conl1ecimentos
Além das atividades junto com

os bombeiros e"o PM, os estudantes
que pOl1iâpnrom dI} "Sonho de fé.,
rios" também conheceram o Unerj
e o trabolhG do Fujamo (fundaçóo

Jaraguaense do Meio Ambiente) e do
Polícia Ambiental de Joinville. O pro
jeto tombé!ll cantllu com o parceria do
Sese (Serviço Social do Comércio). O
programa aconfêCe há cinco anos.
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JARAGUÁ DO SUL

Curso debate
Tombamento

A Assessoria de Desenvolvimento
Humano da Prefeitura de Jaraguá de
Sul em parceria com a Amvali promo
vem o curso "Tombamento de Bens:
legislação e Procedimentos", no dia 4
de agosto, das 13h30min às 17 horas,
no auditório da Amvali. O público-alvo
são servidores da Secretaria de Cul
tura, Fundação Cultural, membros do
Conselho Municipal do Patrimônio His
tórico Arquitetônico Artístico e Natural
e demais interessados no assunto. O
curso é gratuito e para mais informa
ções o telefone é (47) 2106-8213 ou

9922-0249 com Rosane Vera.

PARABENIZA JARAGUÁ DO SUL
POR SEUS 132 ANOS DE

CONQUISTAS E CRESCIMENTO!

JARAGUÁ DO SUL

Concurso de

declamação
A Fundação Cultural informa que

dias 14 e 15 de agosto será realizado
no Centro Cultural de Jaraguá do Sul o
17° Concurso de Declamação. Participam
deste evento estudantes e pessoas da co

munidade em geral nas seguintes cate

gorias: "It (educação infantil), "B1" (2°
e 3° ano), "B2" (40 e 5° ano), "B3" (6° e
7° ano), "B4" (8° e 9° ano), "C" (ensino
médio), "E" (livre) e "F" (terceira idade
igualou acima de 60 anos). Serão dadas
notas de 5 a 10 aos participantes. Serão
premiados os cinco primeiros lugares de
cada categoria com prêmios em dinheiro
de R$ 30 a R$ 200,00 e medalhas.

VALE DO ITAPOCU---------

JARAGUÁ DO SUL

COMEMORAÇÃO DOS 132 ANOS
A programação do aniversário de Jaraguá do Sul começa com uma sessão física às 8h30, em frente ao Museu Emílio da

Silva. No evento haverá uma homenagem às primeiras profissões de Jaraguá do Sul: oleiro, seleiro, professor, açougueiro,
alfaiate, barbeiro, dentista, farmacêutico, ferreiro, funileiro, médico, marceneiro e taxista. Para a cerimônia a Fundação
Cultural realizou pesquisas identificando o nome dos prlrnelmsprefsslenais registrados em documentações de 1819 e

convidaram para receber o reconhecimento municipal os profissionais mais antigos registrados na PMJS, ainda em ativi
dade. Na Reinaldo Rau, a partir das 10h30min, a comunidade poderá prestigiar o Desfile Cívico com 40 grupos formando
a marcha pelo aniversário de Jaraguá do Sul. Crianças, adolescentes e idosos ocuparão a via com blocos enaltecendo a

história do município, a diversidade étnica e a formação cultural, social e educacional de todo cidadão que aqui vive.

GUARAMIRIM BARRA VELHA

Professores vão adquirir
computadores portáteis

Vacinação
A secretaria de Saúde de Barra Velha

comunica que realizará, segunda-feira, o
inicio das vacinações contra poliomieli
te, para crianças, e rubéola, para adul
tos, das 11 às 14h, nas dependências da
Cozinha Comunitária do município. A va

cina contra a polioielite é para crianças
de O a 5 anos.

Os professores dos municípios de Guaramirim e Iporã do Oeste serão os

primeiros a adquirir computadores portáteis a baixo custo - R$ 1 mil - e ter
acesso o uma linha facilitada de financiamento. Os municípios integram a

listo dos 64 municípios pilotos do Programa Computador Portátil para Pro
fessor. Nesta primeiro etapa, o Programa priorizará os municípios com me

Ihorc,índice de Desenvolvimento da Educação Básico (ldeb). Também foram
incluídos nesta primeira etapa as cidades que compõem ns 37 redes mu

nicipais de ensino apontadas pela pesquiso Redes de Aprendizagem - boas
práticas de municípios que garantem o direito de aprender, realizada pelo
Fundo das Nações Unidos poro a Infância (Unicef).Segundo informações do
MEC, o cronograma previsto para o programa, a fase de teste se estende
até o dia 9 de setembro. A partir do dia lOdo mesmo mês, professores
de todos as capitais serão beneficiados pelo programo, e em outubro as

demais cidades brasileiras serão contemplados. A estimativa é de que o

programa alcance cerco de 3,4 milhões de professores em atividade da
educação continuado, do ensino básico até o universltérle. O projeto não
contemplo professores fora da educação continuada, como cursos pré-ves
tibulares, escolas de música e de idiomas e academias de ginástica.

SCHROEDER

Erramos
Ao contrário do que divulgado na

matéria referente o telefonia rural em

Schroeder, ontem, a segunda central tele
fônico será instalada na Comunidade de
Bracinho e Não Duas Momos. A central
de Rancho Bom já atende a comunidade
de Duas Mamas, conforme o secretário
de Agricultura Arildo Konell.

o prato prindpal
da família bem
informada.

Lácasa 1\1todomunâoLe.

VALE DO ITAPOCU

Ex-ministro
vem à região

Pr'Ofissionais de toda a região terão
a oportunidade de assistir palestra com

o ex-ministro Maílson do Nóbrega em

Jaraguá do Sul. A iniciativa faz parte
do 10° Encontro de Representantes Co
merciais que acontecerá nos dias 26 e

27 de setembro. O evento é organizado
pela Associação Comercial e Industrial
Jaraguá do Sul e será realizado às 14
horas nas dependências da Sociedade
Artística e Cultural. Outro destaque do
evento é a também palestra com Ciro
Bottini que comando um programa de
vendas pela TV Shptime. As inscrições
já estão abertas na recepção do Centro
Empresarial, no valor de R$ 120. Para
mais informações o telefone é o (47)
3275-7033 ou e-mail eventos@acijs.
com.br.

BARRAVELHA

Nova associação
para Itajuba

Moradores de Itajuba estão se

articulando poro formar uma nova

associação de moradores do setor
sul. A mobilização é uma iniciativa
da associação Afro-Sul, juntamente
com moradores do Rua Areia Branca e

região. O objetivo- é promover a demo
cracia dando a todos os interessados
a oportunidade de presidir o entidade.
O último encontro dos associados foi
nas dependências do Bar do índio, na
última quarta-feira e novos encontros
deverão ser realizados no decorrer da
próxima semana.
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UMA EMPRESA 00 GRUPOALATUR

JARAGuA TURISMO O MELHOR
LUGAR PARA VÕCE IR!

próximo passo será
que temos feito desd
rbos. Ele abordam tu

pré-venda no site oficial
(M.(foe .com). O último álbum do grupo inglês gr
Freddie Mercury foi Made in Heaven, lançado em 1995 e reg'
1991;m'eses antes da morte do vocalista.
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, ESCR!TOR

Recuperando
a Virgindade

Na semana que passou comentamos a res

peito da sociedade muçulmana. Conhecida
pelo machismo e agressões contra as mulheres,
pesquisas apontam que a grande maioria desses
homens - acima de 80% em nações conservado
ras como Irã, afirmam que as mulheres devem
ter direito legais iguais aos seus. Obviamente
que na prática isso não acontece. Mas por que?
A maior parte dos países muçulmanos, espe
cialmente nos mais conservadores o regime
de governo é Teocrático, ou seja, quem dita as

regras é a "igreja". Classificando as mulheres
como seres inferiores, está explicito num pará
grafo do Alcorão: "Os homens têm autoridade
sobre as mulheres porque Deus os fez superio
res a elas". O Alcorão para os muçulmanos tem
mais valor que a Bíblia para os cristãos. No Irã,
por exemplo, o polêmico presidente Marmoud
Ahmadinejad é ummero porta-voz. Se ele ame
aça Israel com projetos nucleares, certamente é
o clero que ordenou. Tudo lá é decidido pelos
mulás - homens religiosos do islã. NaArábia
Saudita, onde a mulher não pode dirigir, nem
votar e muito menos ser votada, é uma família
real que comanda. Porém, todas as decisões es

tão atreladas aos homens da mesquita.
É o conservadorismo religioso que mais afe

ta e contagia o cotidiano dos muçulmanos. As
mulheres podem adotar a mentalidade ociden
tal de usar jeans. Mas, em momentos "impor
tantes", não conseguem contrariar sua cultura.
É o caso de casar virgem. Vivendo 6. vida atre
lada entre a liberdade permitida pela sociedade
européia e as tradições de seus pais e avós, um
procedimento cirúrgico com dez pontos, numa
clínica francesa ou inglesa, será a chave para
uma nova vida: a ilusão da virgindade. Com o

número cada vez maior de mulheres muçulma
nas na Europa as moças submetem-se a hime
noplastia, a reconstituíção do hímen. Conforme
os preceitos do Alcorão as mulheres devem ca

sar virgens. Como o casamento é o momento na
vida de um muçulmano que praticamente jus-

.

tifica a sua existência no universo, nessa hora a

virgindade é mais importante do que a própria
vida. Casos de noivos descobrindo que a noiva
mentiu do seu passado acontecem. Recordo de
um caso que ouvi enquanto no Marrocos, em
que o noivo abandonou tudo ainda enquanto
convidados estavam nos festejos. Após ter con
fessado a reconstituição do hímen, a noiva foi

processada por ter mentido aos laudos médi
cos. Documento esse, que comprova a virgin
dade da moça, os pais do noivo exigem-para o

casamento.
No mesmo ano que COmemoramos os 40

anos da revolução sexual de 1968, quando as

, mulheres lutaram pela contracepção e o aborto,
uma nova revolução: A importância ao hímen,
uma submissão à intolerância do passado.

• charlesautor@gmail.com

NOVELAS

'VARIEDADES�--------

o vencedor está só,
novo livro do mago
o mago e os mistérios. No livro "O ven

cedor está só", Paulo Coelho entro no

passarela do modo e no roto dos assas

sinatos. A história se posso nos 24 horas
de um dia no Festival de Cannes. Entre os _

personagens, um costureiro, uma modelo
e um serial killer. Um thriller cujo açõo se

desenvolve em menos de 24 horas, e que
se lê de um só fôlego.

o que perdemos'
pelo cominho

Audrey sofre uma terrível perda e impul
sivamente convido o velho e problemáti
co amigo Jerry poro morar com elo e os

duas crianças. Com o ajudo um do outro,
Audrey e Jerry descobrem o esperança e

o felicidade em suas vidas. Com Holle
Berry e Benicio Del Toro.

"A ESPERANÇA SURGE QUANDO
.

VOCÊ SE ENTREGA."
'

CIRANDA DE PEDRA
Natércio diz o Afonso que quer conversor com
Louro e Bruno sobre o pedido de casamento.

Rogério conto o Cícero que vai abrir um escri
tório. Eduardo diz o Elzinha que sempre des
confiou de Afonso. Daniel examino Letícia e diz
que elo não estó gróvida. Daniel e Louro trocam
olhares.Daniel diz' o Louro que quer contar o

Virgínia que é pai dela.Otóvia e Arthur vão 00

cinema. Louro pede o Iracema que o ajude o

encontrar os fitos. Rogério arrumo suas coisas

poro sair do escritório. Otóvia chamo Louro de
louco. Louro discute com Otóvia.

BElEZA PURA
Sônia se preocupo com os sentimentos de Jo
ana. Guilherme pede Sônia em namoro. Betão
sugere que Ivete coloque uma roupa especial
poro reconquistar Gaspar. Felipe pede Luiza
em casamento poro que eles possam ir juntos
poro o interior de Minas. Renato insiste poro
que Joana marque o doto do casamento. Rakelli
consegue uma carroça que os leve até o estúdio
de gravação. Eduardo não permite que Luiza se

cose com Felipe. Rakelli chego atrosado 00 tes
te e descobre que outro moço foi escolhido.

A FAVORITA
Cilime afirmo que mentiu porque era amigo de
Donatela, mos sempre se sentiu culpado. O de
legado mondo prender Cilene. Gonçalo e Irene
revelam o Lora que o coso do morte de Marcelo
pode ser reaberto por causo do depoimento de
Salvatore. Laro fico pasmo. Dodi garonte o Do
natela que estó do .I,ado dela, lolanda e Copola
pedem poro Catarina largar Leonardo. Donotelo
vai à faculdade de Lora, mos elo se esconde.
Lora confronto Salvatore e ele insinuo que Do
natela matou Marcelo. Lora fico arrosada. Elias
é eleito prefeito de Triunfo. Donatela descobre
que Cilene mudou seu depoimento. Floro fico
sabendo do notícia e comemoro com Irene. Do
natela é intimado o depor.

OS MUTANTES
- CAMINHOS DO CORAÇÃO
O gorila vai poro cimo de Mario, que atravesso
o parede. Noé jogo pedras no gorila, mos ele
desvio. O gorila pego pedro e jogo em Noé, que
desmaio. Mario surge por trós do gorila· e luto
com ele. O gorila foge e Mario corre poro socor

rer Noé, que lica inerte. Beto olho poro câmera
de vigilância e topo com suo calço. Beto e Sa
miro 'fazem amor. Mariano conto que guardou .

um dardo tranqüilizante, mos que Júlio nunca

soube disso. Elo diz que o plano de fuga é atroir
Juli poro cela ,e no hora em que elo abrir o por
to, aplicar o tranqüilizante. Bianco, Leonor e

Perpétuo ficam esperonçosas.

AMOR E INTRIGAS
OS últimos capítulos de ''Amor e Intrigas" serão
mantidos em sigilo.
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Surpresos em
horário nobre
Em A Favorita, nado é o que parece.
Segundo coluna do jornal Extra, Gon
çalo (Mouro Mendonça) é o assassino
de Marcelo. O crime acontece na

noite em que Gonçalo descobre que
Marcelo é filho de Irene com Copola.
Em uma discussão acalorada, Marcelo
diz à Gonçalo que sabe que o filho de
Donatela não é dele, e sim de Gonça
lo. As cenas do flashback deverão ir
ao ar no próximo mês.

Novo seleção
poro o BBB9
Aos interessados: uma equipe de pro
dutores do "BBB9" começa a visitar
às capitais brasileiras em busca de
candidatos. O que muda nesta edição
é que os "coroas" vão ter seu lugar
ao sol. Dois integrantes que do cosa

poderão ter mais de 45 anos. Outra
novidade é que, desta vez, o TV Globo
não receberá mais fitas dos candida
tos. O roteiro da peregrinação ainda
não está definido.

Roque Santeiro
vai virar filme
Após Duas Caras, Aguinaldo Sirva
escreve o roteiro do longa Roque
Santeiro, filme baseado na novela
que foi um dos maiores sucessos da
TV brasileira nos anos 80. No trama,
um escultor é supostamente morto
e considerado santo pelo povo. Anos
depois, ele reaparece e sua viúva'
Porcino, no novelo a super Regina
Duarte, preciso escolher entre ele ou

o novo namorado, um rico fazendeiro.

SUDOKU

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

repelir números em cada linho e cada coluna. Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO' , Fonte: Cirom/Epagri

SOLUÇÃO
Tempo firme e sol em todo o estado, com
baixos temperaturas. Condições poro forma
ção de geada do Oeste 00 Planalto. Vento de
sudeste o nordeste, fraco o moderado.

� Jaraguã do Sul e Região

; Fases úa Ilia

NOVA CRESCENTE CHEIA MINGUANTE

SEXTA

MíN: 11° C
MÁX: 19° C ,r,::',-�

Sol com nuvens

"I ÁRIES
.

I' (20/3 a 20/4)

, Júp!ter continU.a� enViando boas

energias e sua vida
caminha para a expansão. As
mudanças continuam acontecen
do e sua vida tende a se trans·
formar radicalmente. O momento
é apenas uma preparação para o

que virá. Tudo será muito novo.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Preste atenção na

forma como você
vem trotando as

pessoas próximas. É importante
ter bem claro o que de fato de

seja dessas relações. Aproveite
para fazer as mudanças que fo
rem necessárias. Até dezembro
acontecerão algumas mudanças.

TOURO
. (21/4 a 20/5)
Com a lua em seu

,

sjgno hoje, você esta-
m mais conectado

às suas necessidades físicas e
emocionais. Sua.casa será um
lugar de manifestações calorosas
de afeio. Aproveite essa energia e
resoIvã questões que precisam de .

esclarecimentos.

, ,.."
CÂNCER

��.-.�� �:':t���rote-
: l .gido pela energia de

Júpitm: Os relacio
namentos amorosos e associações
em geral amtinuam como foco

.

principal. Aproveite a energia paro
soIuàonarproblemas ou resolver
questões relativas à esse setor de
suo vida.

SÁBADO
'.

. I DOMINGO6Mí�:9°C � I Mí�:13°C
MAX: 19° C� '[ MAX: 22° CSol com pancadas Nublado'.
de chuva

!\... LEÃO

�.:> (22/7 a 22/8)
:: '} Sol e Vênus em seu

� u.--: signo fazem você
se sentir o mais

.

poderoso dos mortais. Poder de
conquistar a atenção de todos à
sua volta. Procure se utilizar dessa
fase da melhor maneiro possível,
entrundo em contato com seu

coroção e deixando fluir seu alllOt

I1f
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
A sensoçãolle '

potencia volta tomO
parte dos sentimen-

tos.JIepois de uma fase difíci�
vocêpode colocar em andamento
alguns projetos para seu cres

cimento pessoal e profissional.
Procure não se deixar envolver
pelo emsso de energia.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Você sobe que é
necessário fazer

.

algumas mudanças,
mas não consegue ter darem
sobre as escolhas que deve fazer.
Procure se abastecer de energia
recolhendo-se em cosa, abrindo
se às emanações jupterianas que
tem recebido diariamente.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Não se anisque
em projetos pouco
fundamentados.
Procure ter bem

dam cada passo que deve dar.
Você passa por uma fase de
confusão. Fase ótima poro suo

� profissionaL por isso não
pode havereiras.

2sn

����:'AC �MAX:24°C�
Sol com nuvens

SAGITÁRIO
. (22/11 a 21/12)

Boas vibrações de
Vênus e sol em um

signo tão compatí
vel como leão, levam você a pen
sar em novas possibilidades e
aventuras. A partir de setembro
terá início o final definitivo de
IIIf1a longa fase de dificuldades a
serem enfrentadas.

CAPRICÓRNIO
(22112 a 20/1)

� Continue planejan-
doa vida de formo
organizada. mas

não espere resultados imediatos.
Você está consbUinda algo com
bases firmes e tudo o que é Per
manente precisa de tempo para
florescet Continue trubalhando.
Você não se anependerá.

O CORREIO DO POVO mSEXTA·FEIRA, 25 DE JULHO DE 2008

ANIVERSÁRIOS

DIVIRTA-SE

Comrfas
. Um americano há pouco tempo no

Brasil, e falando maio português faz
a lista de compras e vai 00 supermer
cado: *PAY SHE - *MAC CAR ON - *MY
ONE EASY - *PAUL ME TOO -

*ALL FACE
- *CAR NEED BOY -

* SPA GET - *KEY
JOE (PARM ZOOM) -

* COW VIEW FLO
OR - *PIER MEN TOM - *BffiER HAB
- *LEE MOON - *BER IN GEL - *THREE
GO - *PAYTO THE PIER YOU.
Ao final ainda deu um topa na testa,
dizendo:
PUlz GRILL LOW! IS KEY SEE O TOO
MUCH ...
PUT A KEEP ARE YOU!!

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
A partir de hoje
você está entrando
em uma fase de

amor e muito romantismo. Procure
deixar fluir seus sentimentos sem
medo e deixar de lado, pelo menos

por algum tempo, sua necessidade
de controlar suas emoções com
sua mente lógica.

PEIXES

til.. (19/2 019/3)
•• Cuidado com o

..,.,� excesso de irrita-

ção. O descontrole
pode fazer você tomar atitudes
baseados no impulso ao invés da
razão. Pense muito antes de agir
e tome cuidado cam acidentes.
Não destrua com a raiva o que
foi construído com esforça.
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CADA VEZ MELHOR
Entre rios e montanhas, estornos nós, jaraguaenses altivos do nosso

terra, lutando bravo e ferozmente pelo desenvolvimento pessoal e
do sociedade. Vibrante é o vida por aqui, vibrante é o forço e o gorro
do cidadõo jaraguaense e vibrante tal qual genuíno, é o orgulho de
ser ou estar aqui. Dos motos às grandes construções, o trabalho é
árduo e constante, o fé é grandioso e nõo costumo falhar. Seguimos
adiante no certeza de que amanhõ, colheremos bons frutos. Espe
rança nõo nos falto, segurança e passos firmes tampouco. Vamos
em frente sem nunca partir ou esmorecer. Vamos em busco do futuro
garantido, brotando dos nçssas mõos e do nosso querer. PARABÉNS
A NOSSA QUERIDA JARAGUA DO SUL.

... Jaraguá do Sul, és vibrante
Não haverá quem te suplante,

Teu povo alegre e varonil,
Tem por lema: Avante Brasil.:

PERNÃO HEIN!
O sonho de todo mulher é ter pernas de
Ivete Sangalo. E nõo é segredo que os

.
homens gostam de pernas grossos, fir
mes e bem torneados. Nõo é um desa
lento às mulheres de pernas finos. Até
porque alguns truques podem ajudar o
deixá-los mais bonitos. Pernas bronze
ados revelam uma imagem robusto e

bonito. Aliado à isso, um óleo corporal
bem consistente (como os de silicone
poro o corpo) dõo uma aparência mais
volurnoso e mais bem desenhado.

CHEIRINHO
Vocês sabiam que o corrente sangüineo é
o grande responsável por proliferar o chei
rinho do seu perfume? Pois é. Nõo odiant�
tomar um verdadeiro banho de perfume. E
necessário aplicá-lo nos lugares certos e

com moderaçõo: Atrás dos orelhas, na nuca,
no umbigo, no antebraço, atrás dos joelhos,
entre os seios e no curvinho dos costas.

Apenas um toquezinho sutil nesses lugares
espalhará seu cheirinho de maneira discreto
e agradável, sem chance de errar no dose.

EXPERIMENTA
O site Knicker Picker é uma loja virtual
de lingeries e trás modelos reais que
desfilam os modelitos no tela do seu

computador. Você pode girar o modelo
ou aproximo-lo poro ver os detalhes.
Além disso você pode escolher entre
modelos com o formato do corpo bem
parecido com o seu. E o que é melhor.
As peças süo finíssimos e de marcos

consagrados, como Colvin Klein, Vo
llsêre e Triumph. Mesmo que você nõo
faço qualquer aquisiçõo no site, você
pod,e ter uma idéio do que ficaria ba
cana no seu corpo.

QUEM MATOU?
Odete Roitmon nõo morreu. Pelo con

trário. Completa hoje 82 anos de vida
o atriz que deu vida à personagem
numa dos tramas mais polêmicos do
mundo noveleiro. Afastado dos teli
nhos, Beatriz Segall tem se dedicado
00 teatro em séries de monólogos. Foi
dos poucos pessoas célebres que veio
o público mostrar suo indignaçõo,
quando do assalto 00 MASP (Museu
de Artes de Sõo Paulo) em dezembro
de 2007. Nora do pintor lituano lasar
Segall, Beatriz tem forte ligaçõo com o

arte e cultura em geral.

-

DOENTES
Tenho verdadeiro pavor o hipocondríacos. Aqueles loucos que acham que o unho
encravado vai inflamar, o inflamação vai atingir o perna, causar uma gangreno e

o conseqüente omputoçõo do membro (do peme. gente). Isso quando o maluco
não for ainda mais paranóico, pensando que no recuperação do tal amputação
vai rolar uma zica dos "brabos" e o pobre adoentado é bem capaz de bater os
botos. Tudo por causo de uma unho encravada. Credo. Eu quero é me livrar

QUE COISA FEIA!
Viro e mexe eu tenho ataques incon
troláveis de riso. Às vezes por uma bo
bogenzinha o toa. Até acho saudável.
O problema é quando esses acessos de
riso me acometem em horas impró
prios. Como no ruo, quando o mocinho
todo estilosa o minha frente quebro o

.
solto e só não cai porque Deus é Pai.
To, eu sei que é feio mos, eu vou fazer
o que? Quem posso por louco sou eu,
que fico me acabando de rir sozinho.
Elo é o pobrezinho.

ROMANTISMO
Jantar o luz de velas. Ótimo pedido para apimentar o

'

relação. Alguns toques: Nõo coloque os velas muito pró
ximos dos "pombinhos", poro não�icorem cheirando o

cera. Eyite os velas aromáticos. Elos atrapalham o pa
ladar E horrível ficar suando durante o refeição, então,
em lugares quentes, deixe os velas razoavelmente dis
tantes. Afinal, o momento deve ser agradável e nõo uma
torturo. Depois do sucesso do jantar, aí sim é permitido
(quase obrigatório) calor e aromes diferentes.

BISCOITO DA SORTE

Pronto para mais lim dia?

ROUP.A.S P'EM1N1NAS·ACESSÓF<IOS

,��'/,;,{:;;i�!:,!,!:,g:;> _

� ITIrnM1Imi11lõ I111111 .

� •Ando meio impaciente por esses
dias. Sem motivos aparentes. A to
lerância está abaixo de zero, o pa
ciência foi embora sorrateiro pelo
porto dos fundos e meu limite poro
aturar certos tipos de "conversê"
já era. Acho que todo mundo fico
assim às vezes né? Duvido que al
guém posse o vida inteira dançan
do alegremente com unicórnios,
num mundinho colorido.

• Ai oi. Ando me sentindo meio ti
tio (opa, titio não!). Sou o segundo
mais velho do classe e o diferença
poro o terceira é gigante! Nado
que me tire o sono. Até porque
ainda me sinto meio adolescente,
meio criança com raros momentos
de "Chatice adulto". Daqui quatro
anos, nõo sei se gostaria de ver o

resultado no meu "eu", pelo convi
vência diário com esses "crianças"
tão espertos e levados. Brincadei
rinha, gente!

• Que negócio é esse de crítico
construtivo? Pro mim, critico é
crítico. O que existe é uma ma

neiro mais ou menos sutil de es

culhambar com o pobre criticado.
Tem aqueles que são grosseiros e

nado argutos no hora de criticar.
Mos tem aqueles que têm um

jeitinho tão fofo e tão meigo de
soltar o verbo, que você sai com
o balde de águo frio e ainda diz
obrigado. Oro essa.

• Minha amigo: "Não concordo
com o feriado de hoje. O povo
reclamo demais e se 'pudesse,
começava o fim de semana já no

quarto feira. Vivem cansados de
tonto trabalhar, mos no hora de
se esboldar no forra o cansaço vai
pras cucuias.

"

..
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HISTÓRIA

Uma mistura

pacífica de culturas
Desenvolvimento da cidade está ligado

às raízes dos colonizadores
A história recente de Jaraguá do Sul se

inicia em 1864, quando a Princesa Isabel, fi
lha de dom Pedro II, coseu-se com o Conde
d'Eu. Parte de sua área integrava as terras do
tais da Princesa, que foram demarcadas, em
1876, por Emilio Carlos Jourdan, engenheiro e

coronel honorário do Exército Brasileiro, que
era amigo do conde.

Enccntcdo com a beleza da terra, Jourdan
requereu a posse de uma parte dela, onde fez
uma plantação de cana e construiu um en

genho. Como um dos rios e a Serra do Mar
já eram conhecidos pelo nome de Jaraguá
(Senhor do Campo), nomeou suas terras de
Colônia Jaraguá, bem como o engenho, o pri
meiro estabelecimento industrial. Embora não
se saiba a data certa em que isso aconteceu,
foi decidido que no dia 25 de julho, dedicado
ao Dia do Colono, fosse comemorado a fun

dação da cidade.
Por essa época, a região fazia parte de São

Francisco do Sul e, posteriormente, a Paraty,
conhecida atualmente como Araquari. Com
a emancipação de Paraty, Jaraguá passou

a ser posse de [oinvílle, sendo reanexada a

Paraty. Em 1898, já com um Distrito Policial,
um Distrito de Paz e uma Intendência Distri

tal, voltou a fazer parte de [oinville, agora
como 2° Distrito. O município emancipou-se
em 1934.

Importante pólo industrial do Vale do Ita

pocu e de Santa Catarina, Jaraguá do Sul
tem a história econômica intimamente ligada
às raízes de seus colonizadores - alemães,
poloneses, húngaros, italianos, negros, entre
outros. Os primeiros imigrantes a chegarem
no final do século 19 eram, na maioria, cam
poneses europeus sem dinheiro ou terra, que
passaram a trabalhar na agricultura e na pe
cuária. Aos poucos surgiram os alambiques,
as queijarias, as olarias e as fábricas de ba
nha, manteiga e lingüiças.

Com a chegada da ferrovia no início do sé
culo 20, Jaraguá do Sul passou a ter ligação
direta ao porto de São Francisco do Sul e à
cidade paranaense de Rio Negro. A possibí
lidade de escoamento de produtos foi funda
mental para o desenvolvimento da cidade. 'Mais e

um século
de histórias
Alida Grubba, 105 anos,

vivenciou fatos marcantes
do passado do município

Mas de um século se passou,
mas determinadas lembranças
ainda continuam vivas para
a dona-de-casa Alida Victória
Grubba Rudge, 105 anos de
idade. A jaraguaense é a mora

dora mais velha do município e

vivenciou várias passagens im

portantes da história do municí

pio e do país.
Quando criança, Alida es

tudou numa escola onde só se

falava alemão, única língua
conhecida pela maioria dos ia
raguaenses na época. Ela tam
bém acompanhou de perto a

política nacitmalista que predo
minou no país durante a Segun
da Guerra Mundial 0939-1945).
Imposta pelo presidente Getúlio

Vargas durante o Estado Novo
0937-1945), a nacionalização
instituiu a proibição de se falar

língua estrangeira em locais

públicos, sob pena de prisão. "A
pessoa tinha que gritar 'Viva o

Brasil, morre a Alemanha', para
sair da cadeia", relembra.

Nascida no dia 10 de julho
de 1903, em Jaraguá do SuI, Ali
da é filha de Bernardo Grubba
e Maria Moser Grubba, e tem
um filho, dois netos e dois bisne
tos. O pai, Bernardo, nasceu na

antiga Prússia, hoje Alemanha,
e foi um grande comerciante
de Jaraguá do Sul. Um dos seis
irmãos de Alida foi Waldemar
Grubba, ex-prefeito do municí

pio e ex-deputado estadual.

Diretor: Nelson Luiz Pereira· Itora: atr

Redação: Carolina Tomaselli e Daiane tang e
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Novo mercado
dainovacão

t#

tecnológica
Política de diversificação da matriz

. econômica é foco do ProJaraguá
Para dar sustentação às in

dústrias existentes e, por conse

qüência, garantir os atuais índi
ces de desenvolvimento, começa
a ser implantada no município
uma nova política de diversifico-

.

ção da matriz econômica, que
tem como norte a inovação tec

nológica. O chamado 'laraguá
2030" tem sua origem no Prolorc
guá, que congrega 75 entidades
representativas da sociedade na

busca de soluções para necessi
dades de interesse comum.

Conforme o presidente do

ProJaraguá, Anselmo Ramos, o
potencial de desenvolvimento
deve ser alavancado com a in-

A Incubadora Jaraguá Tec
é exemplo de incentivo à

pesquisa tecnológica

trodução de novos produtos no

mercado que, em geral, servi-

rão de suporte para as empre
sas tradicionais. A intenção,
explica, é impedir a estagnação
econômica e a elevação de pro
blemas sócio-ambientais. "São

empresas pequenas, mas com

produtos de alto valor agrega
do, que faturam bastante com

pouco espaço, e de baixo im

pacto ambiental", destaca.
Automação de serviços públi

cos, tecnologia de identificação
pessoal (chips), localização por
satélite, . call centers, sistemas
de gerenciamento de pessoas e

próteses corporais mais avan

çadas exemplificam as verten
tes de inovação tecnológica a

serem exploradas. "Esta tecno

logia não desenvolve só as in
dústrias, mas todo um conceito",
continua Ramos, destacando a

vocação empreendedora que
fez de Jaraguá uma referência.

Segundo ele, a proposta de

pende e está atrelada às institui
ções de ensino superior, já que
são as universidades o berço de
pesquisa e capacitação de pro
fissionais. E envolve também
o ensino médio, por conta da

exigência de uma melhor quali
ficação da mão-de-obra. Exige,

.

ainda, a elevação do nível só
cio-cultural, com investimentos
em lazer, cultura e esporte.

"A idéia é ter a indústria
como fator de alavancação da
economia e, juntamente com o

desenvolvimento universitário,
potencializar a cidade para que
seja um grande centro de pes
quisa em função de uma linha
de pensamento que é a inova

ção tecnológica. Este pensa
mento traz consigo uma grande
grama de soluções", afirma o

presidente do ProJaraguá.

ECONOMIA

Crescimento maior

que o da China
Jaraguá do Sul concentra principais
índices de desenvolvimento no Estado

Com o índice de desenvolvimento batendo
na casa dos 11% ao ano, Jaraguá do Sul su

pera números de países como a China, expo
ente mundial em crescimento econômico,

Terceiro maior pólo industrial do Estado,
com destaque para os setores metal-mecâni
co, clímentícíoe têxtil, é a indústria a princi
pal base da economia e de onde advém 75%
da arrecadação do município.

Os números são tão expressivos, que as em
presas daqui se destacam no cenário nacional
e mundial, como mostra a edição deste ano da
pesquisa das mil Melhores & Móíores empresas
do país, publicada este mês pela Revista Exa
me. Das quatro catarinenses que estrearam na

listagem, duas são empresas jaraguaenses. A
Weg Automação é a 6350 colocada no ranking,
com vendas de U$ 287,9 milhões, e a Weg In
dústrias aparece na 9590 colocação, com fa
turamento de 163,4 milhões de dólares. Além
disso, a Marisol voltou a figurar na lista de

pois de um ano afastada, em 2007. A empresa

faturou U$ 197,4 milhões e está em 8430 lugar.
A quarta maior empresa de Santa Catari

na também é de Jaraguá do Sul. AWeg Equi
pamentos alcançou U$ 1,9 bilhão em vendas
no ano passado, mantendo este ano a 1070

posição no país. No 3210 lugar figura a Weg
Exportadora, com U$ 680,3 milhões em negó
cios fechados em 2007.

Resultado do potencial das indústrias, a
cidade tem uma das maiores rendas per capi
ta de Santa Catarina e é uma das líderes na

geração de trabalho formal, fechando 2007
com 57.143 empregos com carteira assinada.
Como conseqüência, o crescimento populacio
nal acelerado, chegando a 2007 com 129.973
habitantes, conforme o último censo do IBGE.
A população tem hoje quase 30 mil pessoas a
mais que no ano 2000.

Jaraguá do Sul acumula, ainda, a segun
da maior PEA (População Economicamente
Ativa) e o nono mais alto IDH (Índice de De
senvolvimento Humano) no Estado.

"Um norte para a cidade, independente do governo"
O Planejamento Estratégico Jaraguá 2030 tem

sua origem.em outro projeto, o Jaraguá 2010, tra
balho que teve início em 1989-, resultado da união
de esforços da sociedade organizada. "A grande
diferença doJaraguá 2010 é que este foientregue
à municípolídcde e não houve cobrança .� acom

panhamento dos projetos. dos planos de governo,
principalmente nas gestões subseqüentes", afirma

o presidente do ProJaraguá, Anselmo Ramos.
Emmarço deste ano, o Jaraguá 2030 foi entre

gue aos presidentes dos partidos políticos com

a intenção de que as propostas sejam incluídas
nos planos de governo dos candidatos à Prefei
tura. "Claro que sabemos que cada partido tem
uma vocação característica, educação, saúde,
desenvolvimento econômico, mas em todas es-

tas vertentes há projetos", comenta Ramos.
O presidente do ProJaraguá também destaca

a necessidade de que as futuras administrações
dêem seqüência aos projetos, que normalmente

,
mudam a cada governo, impedindo que ocorra

um crescimento ordenado. Com o planejamento
estratégico, continua, "a cidade tem um norte,
independente do governo".
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ENTREVISTA

Um reduto de

empreendedores
Presidente da Apevi diz que perfil da
cidade estimula a geração de negócios

OCP - Historicamente, Jaraguá do Sul é
conhecida por sua força de trabalho e gera

ção de empregos. O senhor acredita que o

jaraguaense tenha vocação empreendedora
e que omunicípio seja um reduto de grandes
empreendedores?

CUSTÓDIO - Sim. Nossa cidade congre
ga de maneira cativante empresários nasci
dos aqui e também vindos de outras cidades
e regiões pela forma séria de estimular os em

preendedores a realizarem negócios com quali
dade e compromisso com seus públicos-alvo e

propiciando qualidade de vida a todos os en

volvidos.

OCP - Apesar de problemas como a carga
tributária excessiva, Jaraguá do Sul se des
taca como o terceiro maior pólo industrial do
Estado e está entre os municípios catarinen
ses líderes na geração de emprego formal. Na
visão do senhor, o que tem estimulado o cres

cimento do empreendedorismo nomunicípio?
CUSTÓDIO - As oportunidades geradas

pelos diversos segmentos econômicos, com o

crescimento das demandas das pessoas que
vem para cá em busca de uma cidade mais

tranqüila para se viver e com oportunidade de
crescimento pessoal com qualidade de vida.

OCP - O Prójaraguá está planejando po
líticas de desenvolvimento que priorizem a

instalação de empresas de tecnologia no

município. Que benefícios essa diretriz deve
trazer para a economia da região?

CUSTÓDIO - Melhoria no valor agregado
aos negócios que são gerados com novas tec

nologias. As empresas de tecnologia ocupam
áreas menores e com maior remuneração aos
diversos produtos gerados. Isto faz com que a

renda das diversas pessoas envolvidas cresça,
melhorando o ambiente econômico da cidade.

OCP - Qual o papel da Apevi diante do
objetivo de transformar a região em referên
cia tecnológica?

CUSTÓDIO - A missão da Apevi como en
tidade de classe é fomentar a auto-sustenta

ção, a união e o fortalecimento das micro e

pequenas empresas, pela promoção da me

lhoria da gestão, pela representação e por
ações concretas em defesa de sua causa. A

Apevi participou do processo de criação da
Incubadora Jaraguatec e tem como principal
papel auxiliar junto aos diversos órgãos e en

tidades ligadas à ínovcçõo tecnológica, na
busca dos recursos necessários que permitam
que a pesquisa para inovação tecnológica seja
uma constante. Seja no sentido de trabalhar

pela elaboração de políticas de apoio a inova

ção ou para fazer com que as políticas já exis
tentes cheguem de fato ao nosso ambiente de

negócios, permitindo o avanço tecnológico.

OCP- Quanto as micro e pequenas em

presas representam percentualmente na

geração econômica do município? Quais os
principais segmentos?

CUSTÓDIO - Estamos nos estruturando

para que seja possível medir essa informa

ção. No Brasil, as micro e pequenas empresas
representam 99,2% das empresas e 55% dos

empregos formais. As empresas estão na gran
de maioria dos segmentos de nossa economia.

OCP - Nos últimos anos, as entidades as
sociativas jaraguaenses têm cobrado melho
rias em infra-estrutura, como investimento nas
rodovias e energia elétrica. A falta de inves
timento maior nessas áreas, a médio prazo,
pode bloquear a criação dê novos empreendi
mentos e interromper o desenvolvimento?

CUSTÓDIO - Sim, podemos ter proble
mas, mas que as entidades têm trabalhado
constantemente pore evitar, através da repre
sentatividade, buscando junto aos diversos

órgãos governamentais para que essas de
mandas sejam atendidas.

OCP - Hoje Jaraguá do Sul é destaque na
área têxtil e metal-mecânica. Quais áreas
merecem maior atenção e investimento por
parte do poder público?

CUSTÓDIO - Todas merecem atenção,
pois temos crescido muito forte em várias áre
as. O turismo também deve obter maior volu
me de investimentos, pois é um grande gerador
de riquezas. Diversos projetos têm sido desen
volvidos pelos atores (poder público e iniciativa

privada) do turismo com este objetivo. Acredita
mos que com um volume maior de recursos e

muito trabalho em breve já teremos um melhor
ambiente para esse segmento da economia.
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A difícil missã-o de

organizar o trânsito
A·cada ano, frota do município
ganha mais cinco mil veículos

Numa cidade onde existe quase um veículo
para cada dois habitantes e que ganha cerca

de cinco mil veículos por ano, um dos maióres
desafios é organizar o tráfego. Para evitar que
o município continue figurando entre as cida
des brasileiras com trânsito mais violento, a
Prefeitura está investindo na construção de

pontes, revitulízcçõo de vias, construção de
ciclovias e modernização do sistema de trans
porte coletivo.

Levantamento realizado pela Polícia Mili
tar constatou que a cidade ganhou 16 mil ve
ículos em três anos. Isso significa que a frota

ganha, em média, cinco mil unidades a cada
ano. A previsão é de que esta estatística seja
ultrapassada até final do ano, já que cerca de
três mil veículos foram emplacados nos últi
mos cinco meses.

O fato de a região ser rica em morros e

mananciais de água restringe o espaço de

ocupação da frota, que cresceu 68% nos últi
mos oito anos, um acréscimo de quase 30 mil
veículos. O secretário de Urbanismo, Alberto
Marcotto, comenta que a cidade poderá ter

problemas sérios no trânsito dentro de cinco
anos, caso não ocorra um planejamento de
médio e longo prazo.

Pensqndo em evitar o crescimento dos pro-·
blemas decorrentes do intenso fluxo de veícu
los, o Fórum Permanente de Desenvolvimen
to - Projaraguá - criou a Câmara Temática
da Mobilidade Urbana, que analisa medi
das para melhorar o trânsito nos próximos
20 anos.

"A mobilidade é um dos problemas mais

complexos de Jaraguá do Sul", comenta o co

ordenador do grupo, Humberto Wolf. As ações
necessárias são: Educação no Trânsito (en
globa ações educativas envolvendo estudan
tes e trabalhadores); Engenharia no Trânsito

(levantamento dos pontos onde mais ocorrem
acidentes e suas possíveis soluções); Revita
lização da Sinalização (avaliação dos locais
onde são necessárias melhorias na sinaliza

ção); e Esforço Legal (criação de uma legisla
ção municipal de trânsito e de uma autarquia
de trânsito, com recursos direcionados para
projetos de melhoria do tráfego).

em abril, com custo estimado em R$ 530 mil e'previsão de tér
mino em outubro. Recursos vieram do Ministério das Cidades,
proveniente de emenda do deputado Nelson Goetten, com con

trapartida municipal.

• PONTE LIGANDO O RAU AO AMIZADE (pelo entronca

mento das ruasWaldemar Rau, Prefeito José Bauer e Ervino :ty1e
negotti, no Rau, ligando com o Roberto Ziemann, no Amizade)
- Iniciou em maio e custará R$ 1,5 milhão, com previsão de tér
mino em seis meses. Os recursos são financiados pelo Badesc .

• PONTE LIGANDO O CENTENÁRIO À ILHA DA FIGUEIRA
(trevo do Bairro Vieiras à Rua José Theodoro Ribeiro) - obras

começaram em junho, com previsão de término.em abril de 2009.
A ponte está orçada em R$ 2,2 milhões, sendo R$ 1 milhão por
meio da Secretaria Estadual de Infra-Estrutura e R$ 1,2 milhão
em recursos próprios. Outros R$ 2,5 milhões, garantidos através
de emenda do senador Neuto de Conto, servirão para a abertura
de vias de acesso. Está prevista a abertura de uma rua de apro
ximadamente R$ 1.200 metros nos fundos da Weg II. Esta via
formará um binário com a Rinaldo Bago, que será aumentada
em 1.800 metros.

PLANO DE MOBILIDADE URBANA - Prevê a revitaliza ão

da ciclovia no trecho entre a Venâncio da Silva Porto, no Centro,
até a Domingos Sanson, na Vila Lclou, além da construção de
mais 22.quilômetros de faixa exclusiva. Estão previstos recursos
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Representar a marca Volkswagen em Jaraguá do Sul

é um motivo de muito orgulho para nós.

HOMENAGEM DO GRUPO AUTO ELITE
Caraguá Auto Elite
Uma �eTação de confiança.

47 32746000

Parabéns!

•
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GASTRONOMIA

Salada refrescante

Salmão assado
no papel alumínio

SALADA ITALIANA

INGREDIENTES
• 2 tomates italianos bem vermelhos
• 3 colheres de azeite de oliva
• 2 dentes de alho
• 1 embalagem de tomates perinha e

tomates cereja

• Folhas de manjericão verde miúdo
• Sal grosso moído
• Pimenta do reino
• Mussarela de búfalo (cerejinhas)

MODO DE PREPARO
Corte os tomates italianos ao meio. Remova as sementes. Corte os tomates em cubos.
Pique o olho em pedaços grandes (se alguém não gostar, fica fócil de tirar). Aqueça
o azeite de oliva numa panela pequena, e junte os pedaços de alho. Espere perfumar.
Adicione o tomate picado e refogue muito rapidamente. Retire do fogo, passe para uma

travessa, e tempere com o sal e a pimenta do reino moída. Regue com mais azeite, acerte
o sal e reserve. Corte os tomates perinha em 4, e os tomates cereja no meio. Corte as

bolinhas de mussarela de búfalo em 4 também. Disponha os tomates cortados e o queijo na

travessa onde a salada seró servida. Espalhe as folhas de manjericão por cima, e regue com o

molho de tomates, azeite e alho. Acerte o sal e a pimenta do reino. Regue com um pouco mais
de azeite. Conserve em geladeira. Este prato pode ser servido como solada, acompanhamento
ou anteposto. Ele fica ainda mais saboroso quando preparado com antecedência.
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LOTERIA

CONCURSO N° 989

CONCURSO N° 04262

Prêmio

111
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;)0
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5°

Vular do Prêmio (R$)
200.i)(i{tOIl
rz.eee.ee
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s.eee.ee
4.m}í�,ijO

Bilhete

11.392
14.651
55.HiS
13.565
64.605

SES
SANTACATA

Área de atuação

ESPORTES

VITRINE----------

3° Festa da Banana
A 3° Festa do banana será realizado nos próximos dias 2 e 3 de agosto, em
São João do Itaperiú, na Comunidade de Santa Cruz. O evento abrirá no sábado
(2) com a "Tarde Dançante do Melhor Idade", o partir dos 13h30. E o noite a

animação da festa ficará por conta do baile com o Grupo Chamamento, às 22h.
No domingo (3), a festa iniciará com a Santo Missa, que está agendado para as

1 Oh. Às 18h30, o Grupo Candieiro f.ará a apresentação. O evento está sendo pro
movido pela ASBASJI (Associação dos Bananicultores de São João do Itaperiú).

REPRESENTANTES COMERCIAIS
As inscriçães para os interessados em participar do 10° Encontro Catari
nense de Representantes Comerciais, que será realizado nos dias 26 e 27
de setembro em Jaraguá do Sul, estão abertos na recepção do Centro Em
pre�arial do município. O valor é de R$ 120 até sábado (26) e R$ 140 o

partir de domingo (27). Mais informações pelo telefone: (47) 3275-7033
ou através do e-mail eventos@acijs.com.br. O evento está previsto poro ser

realizado no Centro Cultural do Scar (Sociedade Cultura Artístico). A expec
tativa é de 800 participantes. O encontro será realizado pelo primeiro vez

no cidade e tem como objetivo propiciar um momento direcionado o esses

profissionais, com o valorização do atividade e disseminaçãO de informa
ções. As palestras com Ciro Bottini e com o ex-ministro da Fazendo Maíl
son da Nóbrega serão destaques do evento, que está sendo promovido pelo
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado (CORE-SC),
Sirenorte,(Sindicato dos Representantes Comerciais do Norte e Nordeste de
Santo Catarina), e pelo Núcleo de representantes Comerciais Acijs-Apevi.

Concurso
Estão abertos até o dia 22 de agosto as inscrições poro o 10° Salão Nacional Victor
Meirelles 2008. Ao todo, o Governo do Estado distribuirá R$ 220 mil em prêmios. Serão
selecionados 30 trabalhos que recebem R$ 5 mil. Além disso, também a título de premia
ção, serão realizadas quatro aquisições para o acervo do Museu de Arte de Santa Catarina,
no valor de R$ 25 mil poro o primeiro colocado, e R$ 15 mil poro os segundo, terceiro e

quarto colocados. Todas as obras selecionados serão expostas ao público. Promovido pela
Fundação Catarinense de Cultura, o concurso tem como objetivo incentivar a produ
ção atual dos artes plásticos no Brasil e torná-Ia a�essível ao público.

C SELECIONA PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM
JARAGUÁ DO SUL

www.sesc-sc.com.br link. Banco de Talentos
-

R I N A

Requisitos Informações para o Processo
Seletivo

- Formação em Educação Física; Inscrições pelo site
- Inscrição no CREF; www.sesc-sc.combr até dia
- Habilidade no acompanhamento de 29107/2008 - Link

atividades físicas e eventos esportivos; Esportes
- Conhecimento teórico e prático em

atividades físicas e esportivas;
DEMAlS1NFORMAÇÕES NO SITE

ESTADO DE SANTA CATARINA IPODER JURIDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sull 2° Vara Civel

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300. Jaraguá
do Sul - SC - E-mail: jgsvar2@tj.sc.gov.br

Juiza de Direito: Eliane Alfredo Cardoso Luiz
Escrivã Judicial: Ana Lucia Rozza

EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO - RÉUS INSCRITOS E
EVENTUAIS - COM PRAZO DE 30 DIAS

Usucapião n° 036.07.010233-9
Autor: Teima Germano Anacleto

Citandos(a)(s): Confrontantes e confinantes, bem como, os herdeiros do espólio de José
Rank Júnior,ausentes, incertos e descohecidos. Descrição do(s) Bemtns): Um terreno

com área de 957,25m2, sendo 16,90 rns., fazendo frente com a rua 632-Bento Serafim
Anacleto; 24,60 rns.fazendo fundos com terras de José Rank Junior, extremando pelo
lado direito em linha irregular de 10,0 ms. Mais 17,00 ms., mais 5,50 ms. E 33,20 ms,
com terras de José Rank Junior; e pelo lado esquerdo em 63,10 ms., com terras de José
Rank Junior, encravado em uma área total de 1.885,00 m2 conforme matricula n° 14.165
no CRI de Jaraguá do Sul/SC. Prazo Fixado para a resposta: 15 dias. Por intermédio
do presente, a(5) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não

sabido, bem como seu(s) cônjuge(s), se. casada(o)(s) for(em), confrontante(s) e aos

eventuais interessados que, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam
os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para responder(em) à ação,
querendo, no lapso de tempo supra mencionado, contato do transcurso do prazo desde
edital, ADVERTENCIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir-se
ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art. 285,
c/c art. 319 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros,
foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 1

vez(es), com intervalo de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 20 de junho de 2008.

EDITAL
Registro de Imóveis daComarca de Jaraguá do Sull SC
1SA MARTA MOHR ZIE1VIA<"iN. Oficiala do Registro de
Imóveis da Comarca de Jaraguá do SuJ se, torna público
pelo presente edital, que MARANELLO
ADMIl\�STRADORA DE BENS LTDA, CNPJ sob n'
07.399.216/0001-10. situada na Rua I22-Pedro Conzaga :

n" ZOO, apart. 403, Bairro Vila Nova, neste cidade, requer
COIll base no art. 18 da Lei n" 6.766/79, () REGISTRO DE
DESMEMBRAJI,1ENTO, situado nas Ruas SOl-Pastor
Albert Schneider e õ

te-Dorníngos Vieira, Bairro Barra do
Rio Cerro, perímetro urbane de Iareguã doSul/ SC, abaixo
caractertzado, aprovado peja Prefeitura Municipal de

[araguã do Su1!SC. conforme certidão n" 291'2008.
expedida em 11.03.2008. assinando como responsável
técnico, o técnico em agrimensura José Clênío Vargas de
Oliveira, eREAn' 14266-2, ART n" 2646260-9.
O desmembramento é de caráter residencial possui a área total de 4.597,�8m2. sendo constituído de
14(quatorze) parcelas. O prazo de impugnação por terceiros é de 15(qulllZe) dias, contados da data da
última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que
subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683- centro, Jaraguá
doSul/Se

JARAGuADO SUL. 21 DE JULHO DE 2008.
AOFICIALA

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul j se
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Ofíciala do Registro de Imóveis

_

da Comarca de [araguá do Sul/Se" torua público pelo presente
edital, que f']])ELlS ALFERES SCHIOCHET CI n" 19íR-
2.442.I51-SSP-SC, CPF n° 077JJ67.829-72, aposentado e sua

esposa CARMINA MARIA SCHIOCHE'r; CI n" 19H! 2.445.161-
SSP-SC. CPF n" 053.180.669-33, do lor, brasileiros, casados pelo
regime da Comunhão Universal de Bens, anterior avígéncta da
Lei H.515/77, residentes e domícilfados na Rua Jerdtnandc Pradi,
n" 289, Edifício Raphia, Apto 303, nesta cidade, requereram com

base no art. 18 da Lei n" 6.766/79. o REGISTRO DE
DESMEMBRAMENTO, sítuedo na Rua 4S3-PdUJO Schtochet,
perímetro urbano de [araguá do Sul/Se. abàíxo ceractenzado.
aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/se,
conforme certidão n" 63/2008. expedida em 27.03.2008.
assinando como responsável técnico, o arquiteto e urbanista jean
Carlos Cardozo, "GREA n" 57879-0, ART n" 3249798-8. O

1
desmembramento é de caráter residencial possui, a área total de

I l_022,30m2, sendoconstituído de l(uma) parcela e remanescente
'

.0 prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinzeJ dias.
contados da data da última publicação do presente edital, fi
deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que
subscreve este, no endereço da Serventia: !\\'. Marechal Deodoro
dafonseca, L683-celllro.JaraguádoSul!SC ====�

fWA1a1-��-PROF.'I' JARt\Gll1\.DOSUL.21DEjULHOlJE200B.
==- '\\ y--
SltuaçêO H 1/

I ,\_OF\CL>J..A__ _,,-

'i
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---------COMUNIDADE-

15,8 milhões de crianças estão fora das escolas no Brasil, mas Jaraguá não está neste contexto

POR QUE VOCÊ ACHA QUE HÁ TANTAS

CRIANÇAS FORA DA ESCOLA NO BRASIL?

CELSO LUIZ CESCONETTO,
48 anos, empresário
"Em primeiro lugar as drogas,
depois a falto de escolas
e também o acesso até os

colégios".

ADRIANA FORTE,
24 anos, auxiliar- administrativa
"Porque tem gente que não

possui condições, irresponsa
bilidade dos pais e a educação
no geral no País, como falta de

vagas� .. ",

NIVALCIR SOBIERANSKI,
29 anos, mecânico

"Acho que é por falta de

condições de transporte e até
mesmo o que a criança vai
vestir para ir até a escola".

MARIA RECKlIEGEL,
54 anos, professora
"Acho que tem pouca in'for

mação dos pais. Antes era
exigido que os filhos freqüen
tassem a escola, agora os pais
estão mais liberais".

OLDEMAR SCHOLZ,
51 anos, mecâ"ico
"Acho que é por falta de
incentivo do governo que
tem tantas crianças fora das
escolas".

DILNEI LANA,
22 anos, motorista

_ �'Na minha opinião, é difícil
conseguir vagas nas escolas,
-falta de acesso ao colégio e

também a falta de interesse
dos pais".

EDUCAÇÃO

O CORREIO DO POVO IESEXTA-FEIRA, 25 DE JULHO DE 2008

15,8 milhões
de crianças
sem escolas
Jaraguá tem realidade
diferente, diz secretária
o número de crianças e

adolescentes que estão fora
das escolas no Brasil chega a

-15,8 milhões. Um dado signi
ficativo e preocupante, o que
implica no futuro do País.
Embora alarmante, as esta
tísticas da educação no país
melhoraram sensivelmente
na última década, conforme
a análise divulgada na quar
ta-feira (23) pelo IBGE. Em

Jaraguá do Sul, a realidade é
diferente.

. Segundo a secretária de

Educação Maria Cecília Bever
vanço de Lima, no município
sempre são realizadas campa
nhas de matrículas e através
das denuncias feitas pela co

munidade no Conselho Tute
lar e na Secretaria é possível
conter o problema. Na opinião
da secretária, essa realidade
varia conforme a situação só
cio-econômica de cada região.
"No Brasil tem lugares pobres,
onde não é oferecido o servi

ço de transporte escolar, o que
dificulta o acesso das crianças
e adolescentes as escolas",
afirma.

Para Maria Cecília, a ne

cessidade dos jovens traba
lharem por causa da questão
financeira das famílias, o pro
blema com drogas e a falta de
cobrança dos pais são alguns
dos motivos que contribuem

para o número divulgado. De
acordo com a secretária, esse

quadro implica nos cidadãos

que teremos no futuro. "Tudo

passa pela educação. As crian
ças que não freqüentam as es

colas não serão pessoas com

prometidas com a sociedade e

que cairão na marginalidade,
porque a escola orienta a for
mação do aluno do que é certo
e errado".

Para mur'ar essa realidade
no País, Maria Cecília acredi
ta que através das denuncias,
das campanhas de conscien

tízaçâo do governo, e com

transportes escolares podem
ser formas de ajudar as crian
ças e adolescentes estarem
nas salas de aula. Segundo a

diretora de ensino da Secre
taria, Silvia Inês Masfezzolli

.

Piazera, 51 anos, a proposta
curricular para as escolas do
ensino fundamental sofreu
uma reestruturação no ano

passado. Cada disciplina es

pecífica aborda temas trans

versais, como a inclusão das
crianças com alguma defici
ência nos colégios, os cuida
dos nos trânsito, a cidadania,
as prevenções contra o con

sumo do álcool, das drogas, a
gestação precoce, as relações
sexuais, entre outros.

DAIANA CONSTANTINO
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Os badalados promoters, que fazem os melhores festas do regiõo, quarto-feira, durante confraternizaçõo, no residência deste colunista.

OLHA ESSA...
Vamos dizer assim, uma regra pouco
comum vigoro no povoado norueguês
de longyearbyen, onde, por causo do
frio, nenhum morto é enterrado. lá é

"proibido" morrer. O pequeno cemité
rio do cidade nõo aceito novos enter
ros há 70 anos, quando se descobriu
que preservados pelo camada de terra

congelado, os corpos nõo estavam se

decompondo. Ouando uma pessoa
morre ouJica seriamente doente, é le
vado de aviõo ou borco poro uma outro

porte do Noruega. E para que entõo
existe esse cemitério lá?

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o querido amigo Ricardo
Fischer, que estreou seus dezoito aninhos
no segundo (21) com festeterê no sába
do. fie lê todos os dias o coluna paro
ficar hlper antenado nos novidades do
nosso maravilhoso Jaraguá. Valeu!

É PRAACABAR
OS carteiros que passaram uns dias de bra
ços cruzados já voltaram 00 bote estocas.
Além dos reivindicações salariais, o turma

pode ganhar um lote de mimo extra: um
tênis especial para o categoria. Ele tem

capo de aço no solo - para evitar perfura
ções - sistema de absorção de impacto no

calcanhar, solado que facilito o escoamento
do águo nos dias de chuva e formo francesa
- um pouco mais largo. Promessa é dívida!

VíDEO TAPE
Começou o assédio - nõo aquele do
tipo caliente! Mos o do "mllltênda",
que já se espalhou por todo o nosso

querido Jaroguá, com aquele papo
tatibitati, que no meu coso entro

por um ouvido e sai pelo outro. A
maioria, jovens, desempregados.
Só que todo o cuidado é pouco,
porque o calote pode vir no final,
principalmente se o candidato
nõo for eleito. E como o maioria
está empunhando uma bandeira,
sem saber nem poro quem, ainda
tento convencer os eleitores mais
antenados sobre um temo que eles
desconhecem totalmente: consciên
cia política. Políciaaaa!!!

.

DESCULPAS...
Mos caiu aqui no coluna viro notícia. Às vezes poro melhot outros poro plcr
Nfio fiquem chateados. Como diz o ditado: '''Quem nfio deve, nfio teme".

ANÃOSAFADO
O coro posso pelo suo colega de escritório e, lançando aquele olhar sedutor, diz
que o cabelo dela cheiro muito bem.lmediatamente, o moço procurou o chefe do
repartiçõo e dedurou o colega, acusando-o de assédio sexual. E o chefe:
- Mos qual é o problema Mario Arquibalda, de um colega de trabalho lhe dizer
que seu cabelo cheiro bem.
A moço respondeu:
- É que ele é anõo, chefe!!!

LíNGUA DE VELUDO
Um dos meus melhores amigos Nel-

.

son Hard, o Timbó, com suo língua
solto e conhecido como o maior fofo
queiro do nosso meio, depois deste que
aqui escreve, tento se expandir e já é
tido até como o grande fuxiqueiro do
cidade. Já estõo o chamando até de
"Nelson Rubens de Jaraguá" ou de "o
informante", ou ainda "corresponden
te especial do leõo lobo". Putz, falo
sério! Só pedindo mesmo uma dose do
minha Veuve Clicquot Brut.

FICOU PIOR
Cá entre nós, vocês viram como oRo
naldinho Gaúcho mudou seu pentea
do? Está tõo feio que nõo estõo mais
nem notando o suo barriguinha protu
berante.

GENTE FINA
• A lindona Mortinho Pensser, que
posso o temporada de férias escolares
no cidade, ganhou coro de parabéns
dos amigos jaraguaenses, ontem, com
festa organizad_a por Carla Mari Petry.

• Jonatan Ficher promove churrasco, em
Guaramirim, no próximo segundo-feira.

• Carlos Soares Filho e Zuzi Soares ar
mam o maior festõo no apê, paro os
mais chegados, no sábado.

TE CONTEI!
• Hoje é feriado, aproveite o

dia poro relaxar e guardar todos
os energias poro amanhõ, pois
sábado é dia de Stammtisch. Nos

.

vemos lá!

• Hoje quem recebe coro de

parabéns pelo estréio de mais
um aniversário é minha querido
amigo Dulce Dunke. Parabén�!

• O empresário luiz Carlos
Floriani,o Flori, recebeu no quar
to-feira, no suo elegante coso,
os amigos mais chegados poro o

tradicional churrasco.

• Os ingressos do Feijoada do
Moa, que acontece dia 23 de
agosto no Beiro Rio, já começa
ram o ser vendidos. Você encontro

.

no Imobiliário Jardim e no

Revisto Nosso.

.• Estará rolando até dia 30
de agosto, no Museu Emílio do
Silvo, o exposiçõo Nosso gente,
em homenagêm 00 aniversário
do cidade. A promoçõo é do Ajap,
Associaçõo dos Artistas Plásticos
de Jaraguá do Sul.

• Nõo se esqueço de mondar e
mail dizendo por que você merece

ganhar um convite poro Feijoada
do Moa e ser destaque no coluna.
Envie o e-mail poro: moagoncal
ves@netuno.com.br.

• Com essa, fui!

13273-2347
a partitdas 22h30
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, MERCADO REGIONAL

VIVO jamguá 132 anos, viva seus produtos
Hoje Jaraguá do Sul uma cidade predominantemente industrial, está com suas fábricas paradas. Mas é por um bom motivo, é
para comemorar os 132 anos. Estou um pouco distante da cidade neste momento, passo minhas férias no Rio Grande do Sul, onde
visito a Rota do Vinho e do Espumante. Uma das imagens que mais me deixou feliz, foi verificar in loco os produtos Jaragua
enses sendo muito utilizados. Pude ver motores WEG em várias máquinas, talhas CSM para erguer a riqueza deste lugar.
Também estive em Gramado com seus vários jardins bem cuidados e pude ver um furgão da Trapp com um grande adesivo,
vendendo seus produtos para embelezar ainda mais estas paragens. E para se livrar do frio que fazia na serra gaúcha, os
casais com suas crianças, entravam numa loja da liIica e do Tigor. Passei por um local que vendia "sorvete", e adivinha de
qual empresa eles compravam seus produtos, pois é, a Duas Rodas também está aqui. Também durante esta semana tive que ir
ao um mercado e encontrei mais produtos Jaraguenses. Então me abateu uma grande saudade dQ minha querida Jaraguá e pude
perceber que mesmo tão distante, estava tão próximo de suas riquezas. Parabéns aos Jaraguenses de nascimento ou adoção.

CORRETA HOMENAGEM
Em ano eleitoral os homenagens prestadas por
órgãos públicos muitos vezes acabam tendo um

apelo político. Mas não foi este o coso do ho
menagem ao Gerd Edgar Baumer prestado pelo
Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, tornando-o
cidadão honorário do município. Ela é mais que
merecido, trotá-se de um empresário respeitadís
simo, cidadão na suo melhor concepção. Esteve
sempre ligado o vários entidades assistenciais
como APAE, Bombeiros, Lar do Flores, entre ton
tos outras. Tive o felicidade de conhecê-lo numa

Palestra durante minha graduação, e neste ano

tivemos o privilégio de contar com suas palavras
durante a aula Mogno do Pós-Gradução do Unerj.
O Brasil preciso de mais pessoas como Baumer,
assim tornaremos o país mais justo e igual.

DEVEDORES DA RECEITA
FEDERAL NA SERASA
O Programa de Incentivo 00 Pagamento de Débitos Tributários de
Pequeno Valor, que o governo vai adotar em conjunto com um novo

modelo de cobrança de dívidas tributárias, favorecerá o extinção,
quitação ou parcelamento de dívidas até R$ 10 mil, dependen
do do prazo de vencimento. As medidos deverão ser lançados
simultaneamente à inclusão do nome dos devedores no Sero
sa, uma espécie de lista negro de inadimplentes. O programa
deve agora ser lançado em agosto por meio de uma medida
provisório, junto com outros quatro projetos de lei que preten
dem modernizar a cobrança e tornar mais rápida o recuperação

de débitos tributá
rios inscritos e não
inscritos no dívida
ativa da União, que
hoje somam R$ 1,3
trilhão. O objetivo
do governo é re

cuperar entre 5%
e 10% desses cré
ditos por ano, uma
meta ambiciosa se

comparada com

5 o resgate atual,
.. '�que não chego a

<n
•

� . %. Quem pOSSUI
g o nome no Serasa
� tem dificuldades
� de obter financia-

mentos, bem como,
. acesso ao talão de cheques e o cartão de crédito.INDICADORES CÂMBIO

_______---; íNDICE
IBOVESPA

VARIAÇÃO
-3,34%

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

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
1,577 1,579 -0,38%
1,568 1,568 0,01%

Reajuste de alimentos perde força
Neste mês a alta no IPCA foi de 1,75%, contra 2,30% em junho
RIO DE JANEIRO

O grupo de alimentos e be
bidas mostrou desaceleração no

Índicede Preços ao Consumidor

Amplo - 15 (IPGA-15) de julho,
com alta de 1,75%. Em junho a

elevação havia sido de 2,30%,
segundo dados do Instituto Bra

sileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Apesar do ritmo menor

nos reajustes, o grupo de alimen- ,

tos e bebidas foi responsável por
0,40 ponto porcentual do IPCA-
15 do mês de Julho (0,63%).

Segundo o IBGE, "produtos
importantes no consumo fami
liar tiveram altas menos inten

sas de um mês para o outro ou

até mesmo queda de preços".
Os exemplos citados são o quilo

do arroz, que havia aumentado
17,09% em junho e teve alta de
2,82% em julho; o pão fran
cês (de 3,43% em junho para
0,11% em julho) e a farinha de

trigo (6,95% em junho e queda
de 1,06% em julho).Entre os

aumentos, os principais desta

ques nos alimentos ficaram com

o feijão preto (de 5,45% em ju
nho para 6,74% em julho, feijão
carioca (de -0,59% para 17,07%),
carnes (de 5,35% para 6,86%) e

refeição fora de casa (de 1,55%
para 1,89%).0 grupo de alimen
tos e bebidas não foi o único â

mostrar desaceleração no IPCA-:
15 de junho para julho.Apenas o

transportes, teve variação de ju
nho (0,27%) parajulho (0,41%).

�-..�
Entre os alimentos com maior aumento, os principais destaques ficaram com o feijão e a carne
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O Tribunal de Justiça de Santa Catarina concedeu a 14 pessoas
de Florianópolis o direito de recusar o exame de alcoolemia,
normalmente feito com o bafômetro, na quarta-feira. Em ape
nas uma ação, 13 pessoas foram beneficiadas com o habeas
corpus preventivo. A decisão é do desembargador Luiz Cézar
Medeiros e não se aplica a casos de embriaguez visível, quan
do o condutor dirige em zigue-zague ou anda cambaleante. A
ação foi proposta por um advogado em seu nome e no de co

legas que, a partir de quinta-feira, não precisarão mais fazer
o teste do bafômetro.

TJ concede direito
de recusar bafômetro

EX-CANDIDATOS INDENIZARÃO MENDIGO
A 2° Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça (TJ) de Sunta Ca
tarina reformou u,ma decisão do Comarca de Lages e condenou João
Raimundo Colombo e Renato Nunes de Oliveira, candidatos o prefeito
e vice-prefeito do cidade, respectivamente, em 2000, o pagar indeni
zação de RS 20 mil 00 mendigo Sebastião de Jesus por donos morais.
Um folheto do campanhq de Colombo e Oliveiril, segundo o t�ihunot,
trazia o imagem d�.des�scoll1 uma pequeno tarja sobre o r:gsto e.com
os palavras \\desalenfo'�; \\desânimo", \\desleixo" e \\desfespeito",
além do frase "Você vai deixar que Lages continue assim?". Jesus é
portador de necessidades especiais e anda curvado. Colombo assumiu
a prefeitura de Lages em 2001 e renunciou ao mandato em março de
2006. No mês seguinte, o vice, Oliveira, passou o ocupar o corgo.

BRAILE NA CAIXA DE REMÉDIO
O Projeto de lei n. 554/07, de autoria do deputado Odete de Jesus (PRB),
que determina que os caixas de medicamentos distribuídos ou cymercia
!izadas no estado tenham o'l1ome do produtote dosagem escrito�'também
em linguagem braile, foi apróvodo no quarto-feira. As caixas lie medi
camentos devem tef. () nome do produto e o dosagem do mesmo escritos
também em braile. A não-observância desta lei implicorá em multo no

valor de 500 o 1.000 UFIR's, dobrando no reincidência.

102 MIL LITROS DE ÁLCOOL SEM ICMS
Três caminhões carregados de álcool combustível foram apre�ndidos
no BR-l01. zona Norte de Joinville. Os caminhoneiros não

.

ham o

comprovante de pagamento do Imposto Sobre Circulação cado-
.
rias e Prestação de Serviços OCMS) do carga, no valor mil e
furaram fiscalização. Ao todo, os três caminhões somam t 2mlllitros
de combustíveis. A multo pelo irregularidade chego o RS .aó:6 mil. O
combustível vinho de América do Colina, no Paraná e seguiria poro
uma distribuidora em Brusque, no Vale do ItajaL

PROTESTO EM HIDRELÉTRICA
Cerca de 200 atingidos pelo barragem de Foz de Chapecó,
no Movimento dos Atingidos pOf Barragens estõo acamp
segundo-feira, na entrado do canteiro de obras do' usin
dos estados de Santo Catarina é Rio Grande do Sul. Segund ...

yj

mento, o consórcio foz de Chapecó, formado pelos empresas Campa
nhia Paulista de forço e Luz Campanhio Estadual de Energia Elétrico
e Furnas, o consórcio não cumpriu "o reconhecimento dos direitos dos

pescodores, que não foram considerados como atingidos pelo barra

gem" e reivindicam um projeto de recuperação e desenvolvimento dos
comunidades atingidos.

r e d a c a o @ o c o r r e i o do P o vo. c o m .'b r

SANTACATARINA---------

Dario Berger vai recorrer da sentença, com a defesa alegando que placas são "informativas"

ELEiÇÕES 2008

Berger é multado por
propaganda irreg�lar
Prefeito recebeu pena de mais de R$ 26mil

O prefeito de Florianópo
lis, Dário Berger (PMDB), que
tenta a reeleição na capital
catarinense, foi multado em

R$ 26,6 mil por propaganda
irregular pelo juiz Luiz Hen

rique Martins Portelinha, da
101 a Zona Eleitoral.

O juiz determinou ain
da a retirada das placas que
trazem nomes de programas
e obras realizadas na capi
tal. Na ação há mais de 15

placas publicitárias, que fo
ram fotografadas no último
15 de julho, e são referentes
às operações desenvolvidas
pela prefeitura. A represen
tação foi ajuizada pela coli

gação "Amo Florianópolis",
do candidato Esperidiãó

didato de Florianópolis a ser

multado. Neste mês, a candi
data à Prefeitura e vereadora
de Florianópolis, Ângela Albi
no (PC do B), recorreu ao TSE

após ter sido multada em cer

ca de R$ 21 mil pelo TRE-SC.
Em dezembro de 2007, ela

comprou espaços em outdoor
e em anúncios de ônibus da
cidade com a inscrição: "Em
2008 ouse. Seja Feliz. Boas

Festas", com o seu nome logo
abaixo da mensagem.

Segundo o TRE-SC, a

mensagem usada por Ângela
caracteriza propaganda elei
toral antecipada. O PC do B

discorda, afirmando que era

apenas uma mensagem de
fim de ano.

Amin (PP) .

Em sua decisão, o juiz Por
telinha afirma que o fato das
placas "não conterem o nome

do representado" (o prefeito
Dário] não retira a ligação que
se faz, "ou ao menos se pode
fazer, entre sua candidatura
e os programas mencionados
nas publicidades".

O advogado do prefei
to Dário Berger, Rogério da
Veiga, disse que vai recorrer
da decisão junto ao Tribunal
Regional Eleitoral de Santa
Catarina e argumenta que as

placas são de caráter infor
mativo, e que há precedentes
no Tribunal Superior Eleito
ral (TSE).

Berger não é o único can-
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Desemprego cai pela quarta vez
Thxa de 7,8% é a menor parameses de junho desde o início da série, em 2002
RIO DE JANEIRO reais em junho, ante 1.219,20

A taxa de desemprego no reais em maio, mas cresceu

Brasil caiu pela quarta vez con- 1,7 por cento na comparação
secutiva em junho, o quemostra anual. A taxa de desemprego
um quadro de relativa estabi- em junho é a menor registrada
lidade do mercado de trabalho desde dezembro do ano passa
do país. A taxa de desocupação do, quando o desemprego nas

nas seis principais regiões me- regiões metropolitanas do país
tropolitanas do país ficou em atingiu 7,4 por cento.
7,8 por cento no mês passado, Regionalmente, no mês,
levemente abaixo dos 7,9 por houve estabilidade no desem
cento registrados em maio, in- prego em todas as regiões. Em
formou o (BGE (Instituto Brasí- relação a junho de 2007, veri
leiro de Geografia e Estatística.) ficou-se queda expressiva em

De maio para junho, a pesquisa Recife (4,1 pontos percentu
mensal de emprego assinalou ais), Salvador (2,5 pontos per
estabilidade no contingente de centuais), Rio de Janeiro (1,4
desocupados nas regiões pesqui- ponto percentual), São Paulo
sadas, em 1,8 milhão de pessoas. (2,0 pontos percentuais) e Porto
Em relação a junho de 2007, o Alegre (1,3 ponto percentual).
recuo foi de 17% O contingente de desocupa-
o resultado veio pratica- dos também ficou estável nas

mente em linha com as pro- seis regiões pesquisadas frente

jeções do mercado. Analistas ao mês anterior. Na compara
consultados pela Reuters pre- ção com junho de 2007, houve
viam uma taxa de desemprego· quedas em Recife (34,1%), Belo
de 7,7 por cento para junho. A. Horizonte (1,6%), Salvador

população ocupada cresceu 1,1 (20,0%),.Rio de Janeiro (16,6%),
por cento no mês passado e 4,5 São Paulo (16,4%) e Porto Ale-

. por cento no ano.· gre (15,2%).
O rendimentomédio real dos

ocupados caiu para 1.216,50 (C()M INFORMAçõES DA AGÊNCIA ESTADO) Taxa de desemprego no país é a menor registrada desde o mes de dezembro do ano passado

Embratel quer barrar compra
da Brasil Telecom pela OI

Acidente deixa
39 feridos 'em SP

SÃO PAULO
A Embratel quer impedir

a compra da Brasil Telecom
(BrT) pela Oi (antiga Tele
mar), segundofontes do mer
cado. A empresa de telefonia
controlada pelo

.

bilionário:
mexicano Carlos Slim entrou
esta semana com um pedido
na Secretaria de Direito Eco
nômico, do Ministério da Jus
tiça, para ter acessei aos docu
mentos da.operação, que está·
sendo analisada no momento

pela instituição. O objetivo é

juntar mais argumentos para
barrar a aquisição. Por meio
de sua assessoria, a Embratel
disse que "não vai comentar
o assunto pela imprensa"."

.

A Secretaria de Acornpa
- nhamento Econômico do Mí
� nistério da Fazenda, também
-c

� recebeu um pedido seme-

� 'lhante. Ambas as secretarias
União das operadoras poderia dificultar acesso da Embratel às redes locais vão analisar os pedidos. Em-

Um ocidente com um ônibus que trans

portava trabalhadores deixou 39 pes
soas feridos em Sorocaba, São Paulo.
Um ônibus com trabalhadores s.eguia
pelo rodovia Raposo Tavares quando, 00
tentar pegar um acesso do tidade; na 01"
tura do km 95, bateu no traseiro de um

caminhão carregado com cimento. Duas.
, pessoas ficaram em estado grave. As de
mais tiveram apenas ferimentos leves.

bora, tecnicamente sejam pe
didos de impugnação, a Em"
bratel não pede aos órgãos
de defesa da concorrência
a rejeição total do negócio,
mas siin a imposição de .res

'triçôes em áreas relacionadas
às telecomunicações que vão
além do segmento de telefo
nia. Assecretarias ainda não
firmaram qualquer convicção
sobre o pedido.

Como concessionária de
longa distância, a Embratel é
a concorrente que mais tem a

perder com a operação, sobre
tudo em transmissão de dados

corporativos, mercado que Ninguém acertou os dezenas 02 - 21 -

lidera desde antes da privati- 27 - 29 - 32 - 38 do concurso 989 do
zação. A união entre a BrT e Mega-Sena,sorteadas em Toledo (PR).
aOicriaria uma rede nacional Segundo o Coixa, 13Ó cpestasecertemm
alternativa de comunicação, cinco números e cada uma vai receber

. de dados, e poderia dificultar RS 23.437,38. Outros 10.296 opostos
ainda mais o acesso da Embra- acertarom-'luatro números e cada uma ..

tel às redes locais, dominadas vai receber RS 295,93. A estimativo de
pelas concorrentes. prêmio dste sábado é de RS 52 milhões.

Prêmioé de
R$ 52 milhões ·
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Pacote suspeito
tinha um livro

CASO MADELEINE

Corpo pode ter sido congelado
Ex-inspetor sustenta que pais damenina esconderam o cadáver

BERLIM

A polícia alemã descobriu
que o pacote suspeito deixado
no hotel onde o candidato de
mocrata à presidência dos Es
tados Unidos, Barack Obama,
está hospedado em Berlim
continha apenas um livro. A
descoberta do pacote causou

alvoroço até a polícia escla
recer seu conteúdo. O hotel
Adlon passou dez minutos
fechado para que o esquadrão
antibombas da polícia berli
nense investigasse o pacote
suspeito.

Bernhard Schodrowski,
porta-voz da polícia local,
disse que alguém. enviou a

Obama o pacote e agentes de
segurança inicialmente con

sideraram a remessa suspeita.
Não estava claro se Obama
encontrava-se no hotel no

momento em que o pacote foi
encontrado. O presidenciável
democrata reuniu-se com a

chanceler Angela Merkel na
sede do governo alemão.

O ex-inspetor da polícia.
portuguesa Gonçalo Amaral,
que investigou o desapareci
mento da menina britânica
Madeleine McCann, expres
sou nesta quinta-feira seu

convencimento de que o ca

dáver da criança foi conge
lado e escondido, provável
mente pelos pais.'

Em entrevista ao jornal
português Correio da Manhã,
o ex-inspetor, afastado do caso

em outubro do ano passado e

aposentado antecipadamente,
descarta novamente a tese do

seqüestro da menina e afirma

que foi uma montagem, base
ado, principalmente nos tes
temunhos falsos da mãe, Kate
McCann, e de uma amiga des
ta, Jane Tanner.

Amaral considera provado
pela investigação que Tanner
mentiu ao contar que tinha
visto um homem perto do
apartamento com uma meni
na nos braços na noite de 3 de
maio de Z007, quando Made
leine desapareceu do aparta
mento de um centro turístico
do sul de Portugal.

Amaral apresenta hoje
seu livro sobre o caso, Ma-

e-

ddie - A Verdade da Menti-
ra, no qual insiste em que
a menina morreu provavel
mente por um acidente e

que os pais, que na segun
da-feira foram eximidos da
condição de suspeitos pela
Procuradoria de Portugal,

Ex-inspetor afirmo que seqüestro de Madeleine foi forjado pelos próprios pois do menino

Ele também indica diver
sos comportamentos suspei
tos dos pais de Madeleine,
em particular que Kate Me
Cann, ao descobrir a ausên
cia da filha, teria deixado o

apartamento com a janela
aberta enquanto os outros

dois filhos, Z anos, dormiam
no local, para voltar ao res

taurante gritando que tinham
levado Maddie. Segundo o

ex-policial, a mãe mentiu ao

dizer que a janela do quar
to da meninà estava aberta

quando chegou.

Ford perde
US$ 8,67 bi
NOVA YORK

A montadora de veículos
Ford registrou baixa contábil
de US$ 7,4 bilhões e anunciou

prejuízo líquido de US$ 8,67
bilhões (US$ 3,88 por ação) no
segundo trimestre deste ano.

No mesmo período do ano pas
sado, a Ford teve lucro de US$
750 milhões (US$ 0,31 pai
ação). A receita da montadora
americana recuou 13% no se

gundo trimestre, totalizando
US$ 38,6 bilhões.

A companhia também
anunciou que vai acelerar a

mudança de seu foco de pro
dução para automóveis - a Ford
está convertendo três fábricas
de caminhões e veículos utili
tários esportivos (SUVs, como'
são conhecidos em inglês) na
América do Norte para pro
duzir carros menores. No ano

passado e no primeiro trimes
tre deste ano a Ford surpreen
deu os analistas financeiros
ao divulgar lucro, enquanto
as concorrentes perdiam força,
mas a montadora não conse

guiu sustentar os ganhos no úl
timo trimestre, já que os preços
do aço continuam disparando
nos EUA e a demanda por au
tomóveis segue em queda.

estiveram envolvidos e es

conderam o cadáver.
'� teoria de rapto foi força

da pelos pais", ressalta, e lem
bra que uma família irlandesa
disse ter visto naquela noite

Gerry McCann com uma me

nina nos braços perto do apar
tamento, mas caminhando
para a praia e não para a casa

de Robert Murat, como Jane
Tanner havia dito.

Terremoto deixa mais de 130 feridos
Por ter ocorrido de madrugada o tremor não causou maiores danos

O terremoto de 6,8 graus de

magnitude na escala Richter
que atingiu o nordeste do Japão
nesta madrugada deixou mais
de cem pessoas feridas, 16 de
les em estado grave, e causou a

paralisação temporária de algu-
mas fábricas japonesas.

O terremoto ocorreu à OhZ6
(lZhZ6 de Brasília da quarta
feira), com epicentro na zona

litorânea da Província de Iwate,
deixando 131 pessoas feridas,

� informou a agência de notícias
local Kyodo. Segundo a Agência

Nacional da Polícia, o número de
feridos é de 109.

Muitas das vítimas ficaram -

feridas devido à queda de vi
dros' mas, por ter acontecido
de madrugada, o terremoto não
causou maiores danos, pois na

zona atingida" não havia servi

ços ferroviários nem trânsito.
Várias companhias japonesas
pararam temporariamente as

operações de suas fábricas em

conseqüência do terremoto,
mas houve a confirmação de
que as usinas nucleares não fo-

ram afetadas.
Este foi o terceiro terremoto

de mais de 6 graus de magnitude
na escala Richter que ocorre no

nordeste do Japão desde sábado

passado. O epicentro do tremor

ficou a 108 km de profundidade
na área litorânea da Província
.de lwate e foi sentido, principal
mente, nesta região e na vizinha
Aomori, mas o tremor afetou
uma ampla zona do norte do

Japão e chegou a ser percebido
em Tóquio, a 500 quilômetros de
distância.Templo budista foi atingido
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Garotos da Marisol/FME, com time renovado, pretendem chegar pelo menos na semifinal da competição

8a OLESC

Modalidades coletivas

seguem para Criciúma
Competição começa hoje no Sul do Estado
JARAGUÁ DO SUL

Mais quatro equipes da de

legação de Jaraguá do Sul via
'jam hoje para 8a Olesc (Olim
píada Estudantil Catarinense),
em Criciúma. Três times fe
mininos de futsal, basquete
e handebol e um masculino,
de voleibol, estarão na cidade
para iniciar a disputa amanhã.
E as equipes não viajam ape
nas para participar, o objetivo
é fazer um bom resultado e

ajudar Jaraguá do Sul na pon
tuação geral.

O futsal chega a Criciú
ma como franco. favorito. A
Malwee/Kelme/FME está em

busca do bicampeonato e

para isso vem treinando for
te. O time, que lidera a sua

chave no Estadual, pretende
mostrar a força do grupo. O
técnico Anderson' Bartolini
ressalta as possibilidades de
troca e- o talento individual
como o trunfo do time jara
guaense. -As garotas enfren
tam [oaçaba, Florianópolis
e Lages na 'primeira fase da
Olesc.

Já o basquete feminino
também entra na disputa
como uma das candidatas à

0;1,
;rw "li

roguoense que viajo ho s Q,·¥tlleibol emborco'�'
com o time

....

o. Os garotos do Moris eguem poro Criçiú'mo
com o objetivo tie chegar no semifinal do c . Apesar do médio de
idade ser menor que o dos adversários, o téÇ .

.I uiz Carlos Rodrigues, o
Kodyloc, acredito no. potencial do time. "AlgunS jo.gadores já foram ·convo
codos poro o Seleç'Õo Cotorinense e caímosem umo chove relativamente
fáciJ", anatis oç,:Jarogl,ló jogo co 0$ donos do coso amanhã, e
tem.oi· o·José pelo.tr

.

f'
l�

medalha de ouro. A equipe
Faculdade Jartgada/FME, que
também está se destacando
no Estadual, terá o desfalque
da armadora Mayara. A joga
dora sentiu o tornozelo du
rante o treinamento o que a

tirou da disputa nas primei
ras rodadas. Mas, segundo o

técnico Julio Patrício, o time
tem condições de passar para
a próxima fase. "Mesmo com

a ausência dela no inicio do
campeonato a equipe é mui
to forte. A nossa expectatíva
é das melhores", éonsiderou.
Amanhã o time enfrenta São

.

Miguel do Oeste. Florianópo
lis e Lages também estão 'na
chave da equipe de Jaraguá.

Pelo handebol feminino,

o treinador Marcelo Milani
acredita que a grande con

quista do time já aconteceu.
Como a equipe ADHJ/FME
foi montada este ano, o ob
jetivo era classificar entre as

16 equipes para a Olesc, Cer
ca de 40 participaram da se

letiva.· "O nosso objetivo era

classificar para Olesc e con

seguimos. O time foi mon
tado em três meses. Agora
vamos ver no que vai dar",
observou Milani, As meninas
enfrentam Caçador, Concór
dia e Blumenau na primeira
fase. Ontem, em amistoso,
as .menínas .venceram Timbó
por �6x18.
GENIELLI RODRIGUES

O CORREIO DO POVO fItSEXTA-FEIRA, 25 DE JULHO DE 2008

Outros compromissos
o craque Falcão segue
cada vez mais firmando
seu nome e suo marco

pelo Brasil. Nesta semana,
participou de uma sessão
de fotos com o fornece
dor de material esportivo
do equipe joroguoense. E
ontem esteve em São Pau
lo, gravando o programo
'Caldeirão do Huck'. Ele
vai participar do Soletran
do Olímpico, representando
uma entidade beneficente,
contra outros atletas bra
sileiros.· Mesmo no futsol,
esporte que ainda não é
Olímpico, o jogador vem

mostrando que cada vez

mais é referência nacional.
E sim, ele deve voltar no se

gundo-feira contra o Minas
no Arena Joraguá.

QUE FASE!
Independente dos desfalques, do fase que está passando, o Molwee
fez uma de suas piores atuações no Ligo Futsol deste ano contra o

Teresópolis. Não oc�rtovo os posses, errava no marcação, 'parecia
perdido em quodro_ E preciso dor uma 'chacoalhado' no tim ois é
indiscutível o qualidade dOiel�nêo. Mos com esse futeb21"
poro se classificar às quortas:ile:'inol. Ouanto mais chegar o

CONTEXTO
Algumas pessoas não concordam com os críticos 00 time do Malwee.
Dizem que é bom olhar "o contexto do obra", "o histórico da equipe::.
Tudo bem. A equipe já deu muitos alegrias ao torcedor, já ganhou
quase tudo (só falto o Mundial) e leva'o nome de Joroguá do Sul onde
passo. Talvez seja mesmo apenas uma má fase. Mos pode-se contestar
sim. Desde que nõo interfiro ou'atrapalhe o trabalho dos atletas. Ficar
xi�gando do orquibpnçpda, §�m qualquer critério, não adiantq n(ida.

O LANCE
Um dos lances mais inusitados do futebol foi a defesa "escorpião"
do goleiro Higuita, em um amistoso contra o Inglaterra em 1995. A
situação foi tão surpreendente que o site inglês "Footy Boots" elegeu
como o "melhor lance do futebol de todos os. tempos". A eleição foi
apenas de lances e não de gols. O colombiano superou cra.q�es como

. Ronaldinho Gaúcho e Cruyff. So.bre o escolha, o goleiro disse: "Agora
posso morrer feliz".

�i!!������ �o��!����desconfirma" Parece que o Im-
bitubo não quis antecipar o jogo contra o Juventus poro regularizar a
atuação de seu mais recente reforço - o meio Arílson. Aquele mesmo

- campeão do libertadores com o Grêmio em 1995 e que fugiu do con

centração do Seleção no pré-olímpico do Argentino em 1996. E,le es
tava no Itinga (MA) e chega ao time do Sul, onde o sogro épresldênte.
Quem sobe, ele pise no Joõo Morcatto no domingo.
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Esportes individuais atrás de medalhas. .

Atletismo, natação, xadrez e tênis de mesa são atrações a parte em Criciúma
JARAGUÁ DO SUL

Além das modalidades co

letivas, Jaraguá do Sul tam
bém será representada na 8a
Olesc pelas individuais. Atle
tismo, natação, xadrez e tênis
de mesa não têm as mesmas

características dos esportes
de quadra ou de campo. Mas
são destes. esportes que saem

a maioria das medalhas.
A equipe de atletismo do

Jangada/Malwee/FME está
com uma equipe bem mais
forte em relação ao ano pas
sado. Em 2007, apenas duas
medalhas foram conquistadas
(um ouro no salto com vara e

um bronze nos 3 milmetros da
marcha atlética). Neste ano, a

principal esperança de pódio
está no masculino. As meni
nas devem lutar para ficar en-

tre quarto e sexto lugares.
Na natação, a situação se

inverte. As meninas da Ur
bano/FME chegam para bri
gar para ficar no pódio. Já no

masculino, apenas três atletas
participarão da competição. O
número baixo se dá por causa
da mudança no regulamento
- a natação será a única moda
lidade em que a idade máxima
permitida será 14 anos.

O tênis de mesa tem gran
des valores individuais e as

meninas chegam com mais
chance de ficar entre as três

primeiras. Já no masculino, a

intenção é terminar na zona

de pontuação (até sexto lugar).
E, por fim, o xadrez chega sem

grandes pretensões. A inten

ção é tentar somar pontos para
a classificação geral. Atletismo chego com uma equipe reforçado e com chances de brigar pelo pódio, principalmente no masculino

,

HISTORIA DA MOTOCICLETA
A motocicleta foi inventada simultaneamente por um americano e um francês, sem se conhecerem e pesqui
sando em seus países de origem: Sylvester Ropel<>e Louis Perraux, em 1869. As máquinas foram equipadas com
motor a vapor. A motocicleta com motor de combustão interna foi inventada pelo alemão Gottlieb Daimler
em 1865. No Brasil as primeiras motocicletas chegaram em 191'0. As marcas: Indian, Harley-Davidson e NSU,
eram os objetos de desejo dos aventureiros.

ESPORTES COM MOTOS
As competições são variadas: velocidade, cor

rido de motocross, free style, supercross e rali.
O primeiro piloto jaraguaense em competições
foi Edson Dornbusch, nos anos 60, na categoria
velocidade. Outros pilotos de nossa regiõo que
fizeram história, foram: Schroeder, Zontinha e

Álvaro Leitholdt. Mas a modalidade de lazer
e aventura é o que mais otroi os apaixonados.

pelo motociclismo. Zeca Klitzke, Humberto Pradi,
Afonso Marangoni, Oscar Werner, Ingo Pett, Bru·
no Behling, Flávio Schiochet, Afonso Schramm e

Hons Hasse foram os pioneiros nos anos 60/70.

UM JEITO DE
SER E VIVER
Liberdode, fraternidade e emoçõo sõo os pilares
que fundomentam todo Moto-Clube. Em nossa

Joroguõ, sôo também entidodes filontrópicos
sem fins lucrotivos que otuom sociolmente jun
to os entidades: Apoe, Lór dos Flores, Hospitois,
lqtti"S, Clube,. de Set'llÇ.QS, Amigos do Escolo e

1Difll5a1iiíD.�eÍllll

Clubes da região
fazem história
demonstrando
paixão pela moto
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Nelsinho acredita em boa fase

Nelsinho é o

2° mais rápido
JEREZ DE LA FRONTERA

No terceiro dia de testes
com carro da Renault em

Jerez de la Frontera, o pilato
brasileiro Nelsinho Piquet,
segundo colocado da última
etapa do Campeonato Mun
dial. de Fórmula 1, melhorou

-

seu tempo durante a tarde
no circuito espanhol, mas

não conseguiu superar o

australiano Mark Webber.
Isso porque o piloto da

Red Bull também apresen
tou uma performance supe
rior com relação a manhã e

se manteve na ponta do ter

céiro dia de testes coletivos
no circuito esta semana.

Os dois líderes con

seguiram suas melhores
marcas usando pneus slicks,
que voltam a ser usados na

Fórmula 1 a partir da próx
ima temporada. O piloto.
brasileiro, aliás, provocou
uma bandeira vermelha
ao sair da pista na curva 9

batendo de leve o lado es

querdo do carro no muro.

Quem também provocou
uma rápida paralisação dos
treinos foi Pedro de la Rosa,
da McLaren, que errou na

chicane .. Titular da Ferrari,
Kimi Raikkonen ficou com

a terceira colocação, sendo

seguido de perto pela sur

preendente Force India do
italiano Vitantonio Liuzzi.

De la Rosa, por sua vez,

foi o quinto colocado, ime
diatamente à frente de Se
bastien Bourdais, que não

conseguiu repetir o bom de

sempenho de Sebastian Vet

tel, líder dos dois primeiros
dias, com a Toro Rosso.

SELEÇÃO OLíMPICA
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Dunga animado com Ronaldo
Seleção Brasileira fez ontem seu primeiro treino em Cingapura
CINGAPURA

O primeiro dia de treinos
da Seleção Brasileira em Cin

gapura mostrou que Ronaldi
nho Gaúcho está de bem com

a vida. Descontraído, ele brin
cou com os companheiros, deu
muitas risadas e deixou claro
que a fase em que andou ca

ladão e desanimado ficou para .

trás. "Ronaldinho recuperou o

sorriso, está feliz de novo. Isso
é muito bom para nós", admi
tiu o técnico Dunga.

A motivação de Ronaldi
nho Gaúcho, que está dispos
to a arrebentar nesta tempora
da para se recuperar de dois
anos de pouco brilho depois
da Copa do Mundo, é um dos
trunfos do treinador brasilei
ro para levar um grupo que
mal se conhece ao desejado
título olímpico nos Jogos de

Pequim. "É claro que Ronal
dinho é um jogador muito

importante para o time, mas
- não podemos colocar toda a

responsabilidade em cima

dele", avisou Dunga.
Dunga está preparando

a cabeça do elenco para a

pressão de ter de vencer a

Olimpíada. Ele sabe que será
criticado com qualquer outro
resultado. "No Brasil só vale
o primeiro lugar, não tem jei
to. A Holanda foi vice-cam
peã do mundo duas vezes e

falamos maravilhas dela, mas
o Brasil ficou em segundo na

Copa de 98 e todos dizem que

Ronaldinho Gaúcho recebeu elogios de Dunga, que acredita no potencial do agora jogador do Milan

foi um desastre. Precisamos
ganhar o ouro, não. temos
outra opção. Prata ou bronze
não servem para nós", admi-

tiu o treinador.
No treino tático realizado

nesta quinta-feira, em Cinga
pura, Dunga começou a mon-

tar o time olímpico do Brasil.
No exercícro de ataque con

tra defesa, ele escalou os de
fensores com Diego Alves,
Rafinha, Alex Silva, Thiago
Silva, Marcelo, Lucas e Her
nanes.

A dúvida é como ele com

pletará a escalação. Anderson,
Ronaldinho Gaúcho e Alexan
dre Pato têm vaga garantida,
A última posição fica entre o

meia Diego (nesse caso, Ro
naldinho jogaria avançado, ao
lado de Pato) e um atacante [lô
ou Rafael Sóbis).

_.

i

Brasil não sobe o que esperar do Japão
Bemardinho muda o discurso depois do Japão desembarcar sem o time completo

Bernardinho foca no crescimento

RIO DE JANEIRO

Um dia após pedir atenção
do time brasileiro em rela
ção ao Japão, o técnico Ber
nardinho mudou o discurso' e
admitiu que a equipe asiática
é "carta fora do baralho". A

iii mudança repentina de opin-o

� ião ocorreu porque a seleção
'� japonesa desembarcou no Rio·

� de Janeiro apenas na noite de

,� sta terça-feira e não veio com a .

g equipe completa para disputar
� a fase final da LigaMundial de
vôlei.

"O Japão é carta fora do
baralho mesmo. Não vieram

completos, porque foram con

vidadosde última hora. É um

time que não sei o que espe
rar. Claro que temos que ter
cuidado porque o estilo da
Ásia é de muito velocidade
e defesa. Mas nosso foco não
são os adversários, é o nosso

próprio crescimento", afirmou
Bernardinho.

Embora ainda tenha o

duelo contra o Japão, na sex

ta-feira, às 10 horas, o Bra-

sil já vê a possibilidade de
avançar às semifinais, após
a tranqüila vitória sobre. a
Rússia (3 sets a O). "Sabemos
que uma vitória já dá boas
chances de uma equipe ir às
semifinais", afirmou o ponta
Dante. Caso chegue às semi
finais, o Brasil pode enfren
tar Sérvia, Estados ·Unidos
ou Polônia. O primeiro jogo
da chave está marcado para
esta quarta-feira, às 13h15,
no confronto entre sérvios e

norte-americanos.
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SENSAÇAO A FLOR DA PELE
Obras da artista catarinense Eli Heil ganham destaque no Museu de Arte

JOINVILLE

"Eu, o pássaro- no meio das flores".
Essa é a descrição da obramais colorida
e viva da exposição da artista catarinen
seEliHeil, que está aberta a visitação no
Museu de Arte de Joinville (Rua: 15 de
Novembro, 1400, Bairro: América), de
terça-feira. a sexta-feira, .das 9 às 17h,
nos sábados, domingos e feriados das
11h às 17h, até o dia 31 de agosto.

Uma imagem que convida a experi
mentar a loucura e mergulhar na ima

ginação. Uma pintura existencial, que
transmite as sensações de amor, felici
dade, feminilidade sem ser brega, com
efeitos simbólicos do mundo da psico
delia. Os sentidos ficam a flor da pele,
enquanto se observa a obra. E não é

simplesmente um desenho, porque ela
permite você entrar no quadro e sentir o
mundo da liberdade.Talvez seja um ca

minho para se transportar para dentro

daquele universo, que semovimenta, se
derrete, se encontra e não se perde.
A artista catarinense Eli Malvina

Heil é natural de Palhoça. Pintora, dese-

nhista, escultora e ceramista, autodida
ta, participou de inúmeras exposições
no Brasil e no exterior. Começou a de
senhar e a pintar em 1962, a partir de
um desafio a simesma, incentivada por
uma obra de arte, que ganhou de pre
sente do irmão.

Para criar suas imagens, ela utiliza
diversos materiais: saltos de sapato,
tubos de tinta, canos de PVC, além de
ter inventado inúmeras técnicas, como
por exemplo. por meio de um perfura
dor. de couro, uma agulha para bordar,
tubo para espalhar a tinta nas diferen
tes zonas do quadro. Ela explora novas

técnicas - mais de 160 de sua própria
invenção, como o trabalho de escultura
em argila, os volumes em pano pintado
almofadados, as esculturas monumen

tais em cimento colorido, a recupera
ção de garrafas de plástico de diversas
cores, que ela derrete em seu fogão de
cozinha, transformando-as em bichos
ou estranha flora.

DAIANA CONSTANTINO Obras da artista catarinense Eli Heil

.

Novo Gol. lindo como nunca .. Gol como sempre ..
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