
Siglas preparam
plano de governo
Lançamentos devem acontecer na
metade do mês de agosto.
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A emissão de poeira e fumaça pelas
indústrias do pólo industrial de Cuba
tão, a 57 km de São Paulo, capital, caiu
98% nos últimos 25 anos. O dado faz
parte de um estudo do Centro das
Indústrias do Estado de São Paulo
(Ciesp). Nos últimos 10 anos, mes

mo com a diminuição da poluiçqo,
as empresas de Cubatão tiveram um

aumento'de 39% na produção. "As
empresas de Cubatão investiram
mais de US$ 1 bilhão em programas
ambientais nos últimos 25 anos e o

resultado apresentado hoje nos traz a

certeza de que é possível harmonizar
aumento de produtividade e melho
ria ambiental", afirmou Paulo Skaf,
presidente da fiesp (federação dos
Indústrias do Estado de São Paulo).
Fonte: Ambiente Brasil
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Criatividade na

hora da refeição
Alface recheada é mais uma opção para
você variar o cardápio dó dia-a-dia.
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De vilã a mocinha,
Cláudia faz sucesso

NO VALE

16 mil devem ser vacinados
Na região, cerca de 16 mil crianças de até cinco anos devem receber o
segunda dose da vacino contra poliomielite até dia 9 de agosto, "Dia 0" da
mobili2llçõo. Desde ontem acontece também a Componha Nacional deVacinaçóo
contra a Rubéola, destinado a homens emulheres entre 20 e 39 anos.

Púgmu6

Explosões lICItam
mais de·50·pessoas
Segundo polícia do lroque, ·os ataques
em Bagdá e Kirkuk deixaram quase 300

pessoas feridas ontem.

�a

Só 1% das vagas
são para os jovens
Estudo também revela que a precariedade
do sistema educacional prejudica ainda
mais a busca por emprego.

�1'

DUPLA DE PESO·

Comid típica
fica mais cara
Famoso combinação brasileira, o
arroz com feijão acumulo reajus
te: O segundo item subiu 104%
em um ano.
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CHARGE

PONTO DE VISTA

Fim

PABLO VARElA BRANCO,
PROFESSOR

za ninguém tem.
Tudo que acaba mexe com o ser

humano. Dinheiro, quando acaba é
um drama. Comida, pior ainda. Sexo
é legal porque, quando acaba, não é o

fim. E o fim não quer dizer que aca

bou. Sexo tem fim? Responda você,
só sei de mim.

Tem gente que não gosta de aula,
mas fim de ano é pura nostalgia. Todo
mundo fica com saudade dos cole
gas e até dos professores. Aliás, fim
de ano é nostálgico pra todo mundo.
Quando começa o outro ano, aí todo
mundo se alegra de novo.

O fim do mundo é temido por mís
ticos, religiosos, pessoas ligadas a sei
tas e até por pessoas comuns que, de

tanto que ouvem falar nele, acabam
ficando com medo. Nos tempos da
guerra fria, acreditávamos que o fim
estava próximo pelo perigo nuclear.
Agora a crença é a mesma, só muda
o meio: aquecimento global. Na pas
sagem do milênio muitos criam ser o

fim. Na do milênio anterior também.
Imagino que em muitas passagens de
século também, pois é comum do ser

humano esperar por um fim que não
vem. Pelo menos tão cedo.

O que acontece de fato e que tudo
tem um fim, e o melhor a fazer é rela
xar e aproveitar enquanto ele não dá
o ar da sua graça. Se vier, que venha
simples como a palavra que encerra

esse texto: fim.
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Tudo tem um. Os filmes, quan
do acabam, deixam ao lado da pa
lavra fim uma sensação de sauda
de quando são bons. Alívio quando
são ruins. Ninguém fica imune ao

fim. O fim da vida é nosso maior
drama, não importa a religião, o

país, a identidade. Terminar ou

não é o grande dilema humano.
Por mais que muitos tentem expli
car o que vem depois do fim, certe-

DO LEITOR

Juventus:
Uma paixão!

Mudanças são sempre bem-vindas, o inesperado tam
bém passa a ser um atrativo a mais quando, de alguma
forma, traz benefícios a quem quer que seja. Lembro-me
saudoso da alegria de meu pai - hoje falecido - quando ia
com ele ao Estádio João Marcatto, entre os anos 80 e 90,
para assistir aos jogos do Juventus. O semblante de um

torcedor apaixonado pelo nosso Juve era visível, a von

tade de transformar cada lance em gol era grande, e essa

simples e singela atitude nos unia muito.
Assim, a parceria entre Juventus e Joinville, foi a

atitude mais sensata a ser tomada no momento. Mas
esta parceria só renderá bons frutos se ambas as equi
pes mostrarem disposição e profissionalismo diante da
situação. Sabemos que o futebol profissional de nossa

cidade passa por um período difícil e esta parceria po
derá recuperar a imagem de um clube que sempre teve
muito prestígio e tradição dentro do cenário futebolís
tico do estado e, sendo assim, deverá ter o apoio maci

ço de todos os jaraguaenses, pois só assim para resgatar
os bons tempos do nosso querido Moleque Travesso,
como é carinhosamente conhecido.

É preciso fazer o Juventus ressurgir no cenário ca

tarinense como um clube forte e competitivo, e devol-
ver à cidade de Jaraguá do Sul o orgulho de termos

representação neste esporte. Mas para que isso acon

teça é preciso somar forças e não dividi-la, é preciso
unir esforços e não fragmentá-lo, é preciso incentivar e
não desmotivar, é preciso, acima de tudo, de compro
metimento de nossas classes empresarial e política, e

também nós, torcedores, precisamos nos envolver com
maior determinação, quem sabe aderindo ao plano de
sócio-torcedor que o clube criou recentemente com

a finalidade de se manter vivo e, quem sabe, nos dar
muitas alegrias.

Profissionalizar o clube pode ser uma alternativa
para salvá-lo de futuras recaídas, mas para isso é neces
sário investimentos, planejamento e um bom trabalho
na mídia, já que o nosso [uventus sempre deteve uma

marca forte, só é preciso recuperá-la.

ADILSON MARCOS SBARDEIAITI, PROFESSOR E
TORCEDOR 00 G. E. JIJ'\!EWTIJS.

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

enviados pnrn o e-mail redacuo@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta para a

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

• telefone (' não serão publicados).
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----------POLÍlICA

FALA Aí!

"Nós nada fizemos,
só votamos medidas

provisórias."
ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES
NETO (DEM)-BA, deputado federal
avaliando o primeiro semestre de

votações na Câmara dos Deputados.

"É uma proposta que
,interessa a todos."

PAULO BERNARDO, MINISTRO
DO PANEJAMENTO,

acreditando na aprovaçpo da
reforma tributário ainda em 2008.

" A lei no Brasil
vale pa.ra todos. "

PRESIDENTE LULA (PT-SP),
garantindo que vai sancionar lei que
impede investigações criminais em

escritórios de advocacia.

Lenha na fogueira
Ao mesmo tempo em que o governo do Estado defende o militarização do
setor, uma proposto de emendo constitucional pretende regulamentar o

atividade dos corporações de bombeiros voluntários. Em projeto apresen
tado pelo deputado Valdir Cobalchini (PM DB). A proposto estabelece os

atribuições dos voluntários: serviços de prevenção, combate e salvamento,
estabelecer normas de segurança, analisar projetos e realizar perícias, o

que atualmente não é definido pelo Constituição estadual. O parlamentar
entende que esta é uma formo de reconhecer os serviços prestados pelos

'

corporações e assegurar o funcionamento efetivo dos instituições existentes.
Aliás, o proposto nasceu depois de uma consulto o Associação dos Bombei
ros Voluntários de Santo Catarina. No Estado, existem quatro mil bombeiros
civis, divididos em 35 entidades que atendem cerco de 40 municípios. Em
2007 foram realizados quase 90 mil atendimentos, cerco de 240 por dia. No
Vale do Itapocu, em todos os corporações prevalecem os voluntários.

MELHOR ASSIM
O bom senso prevaleceu e os partidos
políticos de Ituporanga resolveram
fazer componho sem poluição sonoro.

Ou seja, nenhum candidato vai mentir
usando do artifício de carros de som

poro convencer o eleitor. O convenci
mento terá de ser no velho estilo do
cora-a-coro, como era nos bons tem

pos dos comícios sem rádio e nem TV.

VELHOS DISCURSOS
Ao contrário de Ituporanga, em Jaraguá
e região os corras de som circulam por
todos os contos. Os de candidatos mais
endinheirados com mais freqüência, po
rém, o discurso é o mesmo. Quem já está
no poder, promete muito mais do que
entende já ter feito. Já os adversários
tripudiam sobre promessas que, no visão
deles, ainda não saíram dos palanques.

CIDE-AUTOMÓVEL
Se o Câmara dos Deputados aprovar, será
criado o Contribuição de Intervenção no

Domínio Econômico com alíquota de 3%
sobre o importação e fabricação de au

tomóveis. O projeto é do deputado José
Paulo Tóffano (PV-SP). Segundo ele, poro
conter o crescimento desenfreado do frota
de veículos motorizados particulares e es

timular programas de transporte urbanos
� e não motorizado, como bicicletas. A frota�
� de Jaraguá, por exemplo, cresce todo mês
� éom 400 veículos novos em médio.

O CORREIO DO POVODTERÇA-FEIRA, 29 DE JULHO DE 2008

INUSITADO
Deve ser coso único. O atua'i vice-prefeito de Corupá, Carlos Dieter
Werner (PSDB) concorre 00 mesmo cargo, mos não no chapa do
prefeito Conrado Müller (PP), que vai à reeleição. E, sim, no chapa
do ex-prefeito luiz Carlos Tamanini (PMDB). De quem Werner já
foi o vice.

EM ALTA
Até abril de 2008, o Celesc já havia recebido 187 consultas sobre

�' "corstrução",de 'P�,9uen�s Centr is Hidrelétricos. D ste total, 34 já es�,.

tão implantad�10�'em fase plantaçã 'investimentos prF"
vadas 00 redorde RS 700 mil Os projetos só'o facilitados, já que
o Celesc caracterizo-se como esa distribuidora de energia e não
geradora. Umallos PCHs est(I' ado poro Corupó.

INDA NÃO 1
Por mais cem dias os usuórios do trecho Norte do BR-l01 estão
livres do pagamento de pedágio. É que o empresa vencedora ain
da não concluiu negociações com proprietários de áreas onde os

praças de cobrança serão construídos. Obras que também exigem
licenciamento ambiental. No trecho entre Garuva e Palhoça, são
quatro pontos de pedágio.

,ffiAINDA NÃO 2
Praças do PolIcio Militar esper erturll doê
ciações por porte do governo do Estado poro que o lei 254, d
saio efetivamente do papel. A proposto de componho do governador
é o de instituir uma escola vertical em que o meu Ir salário seja um

•

': quarto do mai�r. Alunos do rede estadual tom'oém esperam
'11' agasalhos de oi'inverno. Com entrego prometido PQra maio deste ,

porém, emperrado porque os foram comprod()s foro do poJs.jJlr
empresa vencedoro de licitoç .'
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Planos de governo a partir de agosto
Candidatos colhem sugestões e definem prioridades para elaborar programa
JARAGUÁ DO SUL

OS 95.391 eleitores de Jaraguá
do Sul precisarão esperar mais al
gumas semanas para conhecer as
propostas dos candidatos à Prefei
tura. Os concorrentes ainda estão
colhendo sugestões e definindo as

prioridades que contamo nos seus

planos de governo. Os programas
começam a ser lançados a partir da
segunda quinzena de agosto, quan
do terá :início a propaganda gratuita
em rádio e televisão, dia 19.

Confumadas as previsões, o

primeiro a publicar. o material
deve ser o candidato Dionei da Sil
va (PT), na metade do mês. Daqui

.

a um mês são os candidatos Luis
Carlos Andrade (PrC) e Moacir
Bertoldi (pMDB) que devem co

locar seus programas ao conheci
mento do eleitor. Já a data de lan

çamento do material de Ivo Konell
(DEM) não foi divulgada por estra
tégia de campanha.

"O mais difícil é conseguir
agregar tantas opiniões e fazer

alguma coisa politicamente viá

vel, não encher de falsas promes
sas. Um programa enxuto e real,
é isto que as pessoas querem",
avalia Vicente Caropreso, o coor
denador do plano de governo da

coligação "Unidos por Jaraguá".

CAROLINA TOMASELLI

%

Professor de Ética da instituiçõo, Joõo Gasho irá mediar o debate
.

Unerj promove debate quinta
Alunos e professores poderão fazer perguntas aos candidatos

Acadêmicos e professores
da Unerj poderão conhecer as

propostas e fazer perguntas aos

candidatos a prefeito na próxi
ma quinta-feira, quando a ins-

tituição promove um debate
a partir das 20h05. O evento,
também aberto à comunida
de, deve ser transmitido pelas
emissoras de rádio da cidade, já
confirmado pela Rádio Jaraguá.

Com a presença garantida
dos quatro concorrentes; o de
bate ocorre menos ue uma se

mana depois do primeiro con

fronto, promovido pela RBN no

N último dia 25. O programa foi
� marcado pela troca de acusa-
""

� ções, da qual apenas o estrean-
� .

.

� te na disputa Luis Andrade se

absteve.

Ontem, os candidatos e re

presentantes participaram de
uma reunião na Unerj que de
finiu os critérios do debate, que
será mediado pelo professor de
Ética, João Gasho. A instituição
encaminha hoje a ata da reu

nião para homologação do TRE

(Tribunal Regional Eleitoral).
Com previsão de durar duas

horas, o debate será dividido
em quatro blocos. No primeiro
os candidatos terão dois mínu
tos para apresentação. Na etapa
seguinte, Díoaeí da Silva (PT),
IvoKonell (DEM), Luis Andrade
(PTC) eMoacirBertoldi (PMDB)
responderão a duas perguntas
feitas por alunos e professores,
definidas em sorteio.

O terceiro bloco será des-

tinado a perguntas entre os

candidatos, sobre os assun

tos infra-estrutura e trânsito,
educação e cultura esporte e

lazer, saúde e meio ambiente,
emprego e renda, gestão pú
blica, além de um tema livre.
Cada candidato terá direito
a três perguntas, uma para
cada adversário. Na última

etapa, os concorrentes terão
dois minutos para considera
ções finais. "Tudo isto segue
o sorteio feito no início do
debate", informou Júlio Sil
va, coordenador do's cursos

de pós-graduação e extensão,
responsável pela realização
do debate, que vem sendo

promovido pela Unerj nas

últimas eleições.
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Dupla pesa no bois do consumidor
Arroz ficou 43% mais caro em um ano. Já o feijão subiu 104% no período
JARAGUÁ DO SUL

Alguns O consideram o pra
to perfeito, a combinação ideal
de nutrientes e de sabor inigua-
'lável. Outros acreditam que, à
mesa, a dupla não pode faltar
em sequer um almoço. Consi
derado uma paixão típica de
brasileiro, o arroz com feijão
vem se tornando motivo de
preocupação. Tudo porque para
lamber os beiços após saborear
os dois alimentos, a população
precisa desembolsar cada dia
mais. O preço de ambos está
em alta e isso é perceptível em
apenas uma rápida passada no

supermercado.
Se há exatos 12 meses o con-

.

sumidor jaraguaense pagava R$
6,99 pelo quilo de arroz, hoje ele
só consegue comprar a mesma

quantidade do grão caso deixe
R$ 9,99 no caixa do comércio. Já
quando o assunto é o feijão pre
to, um dos mais consumidos, o

aumento chega a 104 %. O preço
passou de R$ 2,39 para R$ 4,87
em um ano no estabelecimento
visitado pela reportagem do O
Correio do Povo.

Segundo Vera Venson, pro
prietária de uma loja de produ
tos naturais, as remarcações já
foram percebidas e criticadas.
"O pessoal reclamou muito,
acho até que as vendas diminu
íram", explica. Mas, agora, de
pois das constantes alterações
nos preços, os compradores pa
recem ter assimilado a situação,
apesar da discordância.

Em abril passado, o feijão
custava R$ 3,53 e o arroz R$
5,95 (o quilo) em uma rede de

supermercados da cidade. No
início de julho, no entanto, os

preços haviam sido alterados

para R$ 3,19 e R$ 8,99, respec
tivamente.

KELLY ERDMANN Juntos ou separados, não interessa: arroz e feijão já não são mais os mesmos quando o assunto é o preço

Prato típico precisa de dinheiro extra
Produção inferior ao consumo é tida como motivo da alta dos alimentos
JARAGUÁ DO SUi.

Se os preços do arroz e do
feijão assustam, não se engane: a
feijoada segue o mesmo exemplo.
Todos os ingredientes que com

põem o prato sofreram aumentos

consideráveis ao longo do último
ano. Hoje, quem pretende ir para
a cozinha preparar o prato preci
sa fazer as contas antes porque
vai necessitar de dinheiro extra.

Para se ter uma idéia, além
dos itens principais, até mes

mo os complementos, como a

laranja e a couve, subiram. A
fruta cítrica teve acréscimo de
102% desde o final de julho
de 2007. Já o preço da horta
liça pulou de R$ 0,79 para a

casa dos R$ 0,99. O quilo da
farinha de mandioca também
saltou: foi de R$ 1,99 a R$ 2,89 .

em dozes meses.
Os elementos da feijoada

que vão direto à panela tam
bém pioram essa situação. Os
produtos de origem suína,
como o bacon, costela, pé,
orelha e rabo, também pos
suem margem de reajuste,
porém, não tão significativa
quanto os demais itens usa

dos na composição.

c,
o
o

s
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Há um ano, os jaraguaenses podiam comprar o quilo do feijão por R$ 2,39
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16 mil crianças devem ser vacinadas
Secretaria da Saúde antecipou campanha contra rubéola, destinada a adultos
JARAGUÁ DO SUL

Cerca de 16 mil crianças de
até cinco anos devem receber a
segunda dose da vacina contra

poliomielite no Vale do Itapocu
até o dia 9 de agosto, um sábado,
quando acontece o "DiaD" da va
cinação. A Secretaria de Estado
da Saúde antecipou o :início da
Campanha Nacional de Vacina
ção contra a Rubéola, destinada
a homens e mulheres entre 20 e

39 anos, que aconteceria a partir
de 9 de agosto. .

Dessa forma, os pais que leva
rem os filhos para tomar as goti
nhas, que começaram a ser ofere
cidas ontem nos postos de saúde,
também poderão ser imunizados
contra a rubéola. A expectativa
é de que mais de 80 mil adultos
sejam imunizados na região até o

dia 12 de setembro, quando en

cerra a campanha.
No "Dia D" os postos de saú

de ficarão abertos para oferecer
as vacinas contra a poliomielite e

a rubéola, quando também serão
montadas barreiras de imuniza

ção. Ern Jaraguá do Sul, a meta

é vacinar 9.729 crianças contra

a poliomielite e 52.721 adultos

contra a rubéola. A imunização
acontecerá nos postos do Caie,
Santo Estevão, Pama 2, Rio Cer
ro IT, Vila Nova, Ilha da Figueira,
Vila Lalau, João Pessoa, Santa Lu
zia," Três Rios do Norte, Estrada
Nova, Nereu Ramos, Cohab, Vila
Lenzi e Reinaldo Rau. Na unida
de de saúde central, a horário de
expediente é das 7h15 às 17h45.

Ern Guaramirim, a meta é
vacinar 2.580 crianças e 11.253
adultos. A imunização acontece
em todos os postos domunicípio
das 7h30 às 12h e das 13h às 17h.

Já em Schroeder, são 858 crian

ças e 4.853 adultos. As unidades
ficam abertas das 8h às 12h e das
13h às 17h. Em Corupá, a meta
é vacinar 894 crianças e 4.360
adultos. Os postos de saúde fun
cionam das 8h às 16h.

Ern São João do Itaperiú, a

expectativa é vacinar 272 crian

ças e 1.070 adultos. As unidades
ficarão abertas das 7h30 às 17h.
Os municípios de Massaranduba
e Barra Velha não informaram a

meta de vacinação e nem os pon
.
tos de imunização.

DAIANE ZANGHEUNI

Execução das vigas começa nessa semana na ponte entre Rio Cerro e Rio da Luz

Obras nas pontes no Rio da Luz e
Rau passarão por novas etapas
JARAGUÁ DO SUL

Nos próximos dias, as

obras das pontes que ligam
o Rau ao Amizade e o Rio
Cerro ao Rio da Luz passarão
por novas etapas. De acordo
com 9 supervisor de projetos
e fiscalização de pavimenta- "

ção da Secretaria de Obras,
."
Marcos Alessi, a empresa
contratada está iniciando a

parte dOe fundação na ponte
entre o Rau e o Amizade. A
estrutura situa-se na bifurca
ção entre as ruas Waldemar
Rau e Prefeito José Bauer, no
Rau, tem 81 metros de com

primento e está orçada em

R$ 1,8 milhão, com previsão
de término em novembro. O
objetivo é desafogar o trânsi
to na ponte do Grubba, perto
da empresa Kohlbach.

Em relação à ponte ligan
do o Rio Cerro ao Rio da Luz,
Alessi informa. que os traba-

lhos de fundação e de cabe
ceira já foram finalizados. A
expectativa é de que nessa se

mapa comece a execução das
vigas. A obra iniciou em abril,
com custo estimado em R$
530 mil e previsão de término
em outubro.

"
Também está em andamen

to uma ponte ligando o Cente
nárto' e a Ilha da Figueira, li
gando o-trevo do Vieiras à Rua

José Theodoro Ribeiro.A pon
te está orçada em R$ 2,2 mi
lhões e deve ficar pronta em

abril de 2009. Outros R$ 2,5
milhões, garantidos através dê
emenda do senador Neuto de
Conto, servirão para a abertu
ra de vias de acesso. Está pre
vista a abertura de uma rua de
aproximadamente 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.

Apreensão
de eNH falsa

Zuziel Carvalho Bueno (idade não divulga
do) foi detido no manhã de ontem, no cen
tro de Guaromirim, por portar uma corteiro
de motorista falsa. Ele foi levado no noite

.

de ontem 00 Presídio Regionól de Jaroguá
do Sul. Segundo informações, ele negou
que o documento fosse folsificodo. Até o fe- .

chomento desta edição, o Polícia Civil não
havia fornecido informações sobre o coso:

Automóvel

pega fogo
Os Bombeiros Voluntários atenderam
ontem um incêndio "num automóvel
Renault/Megaríe no Ruo Alfredo Mann,
no centro, no tarde. de ontem. O con

dutor percebeu o pr.oblema 00 sair do
garagem de uma coso e ver que estava
saindo fumaça e fogo do capô. Segun
do os bombeiros, é passível que o fogo
tenho sido causado por problemas elé
tricos. Ninguém se feriu.

..
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CRIANÇAS

Semana do Aleitamento Materno
Objetivo da data é orientar futuras mamães sobre alimentação dos bebês
REGIÃO

Inicia na próxima sexta-feira
a Semana Mundial do Aleita
mento Matemo que vai do dia
10 ao dia 7 de agosto. Portanto,
as mamães de primeira viagem
devem ficar atentas à data. O

objetivo do evento é incentivar
com que as mães forneçam o lei
te matemo que é indispensável
para a saúde dos bebês.

Desde o nascimento e du
rante alguns meses o sistema

digestivo do bebê produz su

cos que lhe permitem fazer a

correta digestão do leite mater

no. Só a partir dos quatro me

ses, aproximadamente, é que o

organismo da criança começa íl
tolerar outros alimentos.

A auxiliar administrativa
Franciene Fagundes Alves afir
ma que amamentou até os seis
meses a filha Joana Fagundes

Alves, hoje com um ano e um

mês. Franciene conta que além
de participar do curso de ges
tantes, promovido pelo Hospi
tal Jaraguá, foimuito incentiva
da pelas próprias enfermeiras,
após o parto da menina. "Eu

busquei todo o conhecimento

possível através de cursos e

orientações. Acho que todas as

novas mamães deveriam fazer
o mesmo para assegurar a saú
de dos seus bebês", disse.

O Hospital Jaraguá costu

ma promover gratuitamente o

curso de gestante e permite a

participação do marido. Tam
bém a partir do dia primeiro
o hospital passa a contar com

pediatras de plantão. Até então
os profissionais permaneciam
apenas de sobreaviso.

�

OSNI ALVES Franciene participou de" cursos de gestantes e amamentou a pequena Joana até os seis meses de idade

Drago está há quatro anos

dentro da Lagoa da Barra
BARRA VELHA

Após obras de assoreamen

to na lagoa de Barra Velha, a

empresa contratada, Transpa
vi-Codrasa, encerrou as ativís
dades e foi embora. Porém, a

empresa, de São Paulo, deveria
ter retirado a draga de dentro
da lagoa e não o fez. Já se passa
ram quatro anos e a draga con
tinua dentro da lagoa poluindo
o ambiente de duas formas: a

primeira é a poluição visual e
a segunda é a poluição da pró
pria lagoa com a deterioração
do equipamento, além do óleo

que a máquina está soltando.
AFundema (FundaçãoMuni-

cipal de Meio Ambiente) entrou
com processo na justiça, no mês
de março deste ano, responsabi
lizando aPrefeitura pelo equipa
mento abandonado. ParaOrestes
Rebello, presidente da entidade,
"a Prefeitura tem a obrigação de
zelar pelo ecossistema local e

preservar um dos maiores car

tões postais da cidade".
O processo está nas mãos do

juiz Edson de Oliveira que deve

julgar a causa ainda esta semana.

O juiz deverá decidir a aceitação
da ação civil e determinar a reti
rada da draga em um prazo de até
trinta dias. As multas aplicadas já
chegam a quase R$ 200mil.

Lagoa de Barra Velha é um dos cartões postais do litoral do Vale

Acijs realiza palestras para asscciados
Licenciamento ambiental e internet banda larga foram debatidos
REGIÃO

Licenciamento ambiental
é um dos temas mais discu
tidos por entidades de classe
e empresariais. Em função
disto a Associação Empre
sarial de Jaraguá do Sul pro
moveu ontem uma palestra
com Carlos Luiz Kreuz. Car
los é presidente da Fatma

(Fundação do Meio Ambien
te). O foco da palestra, que
aconteceu na Acijs, foi sobre
a demora na análise e libe

ração de autorizações. Outro
tópico foi a falta de estrutura
de atendimento do órgão na

região. "

Também participou da ple-
nária da entidade ontem o ge
rente de mercado Corporativo
da Brasil Telecom, Delton Ba-

"

As reuniões da Acijs acontecem todas as segundas-feiras às 18 horas
tista da Silva. "Aproveitamos
o espaço e também o aniver
sário da cidade para repassar
à classe empresarial os futu
ros investimentos a serem

direcionados "em Jaraguá do
Sul e região pela companhia.

. Vamos ampliar os serviços de

"� internet banda larga em todo,

�� o Vale", disse o profissional
� responsável pela empresa no

Estado.
"

Cobertura da telefonia móvel
Em Santo Cotorino, o Brosil Tele

com disputoró com es demais conces
sionórios de telefonia móvel o cober
tura dos serviços nos 108 municípios
cotorinenses que ainda nóo dispõem
do recurso. São cidades com menos

de trinta mil habitantes espalhados
pelo interior de do Estado que aguar
dam ansiosos pela comunicação ce

lular. As demaisconcessionóriassõoll
Cloro, Tim e rwo que também entram
no disputo de mercado.
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JARAGUÁ DO SUL

Seminário discutirá
gestão de qualidade

o Núcleo do Oualidade do Associação Empresarial de Jaraguá do Sul programou poro
o dia 3 de setembro o seminário que trará o Santo Catarina o camelô carioca David
Portes. Em suo sexto edição, o evento é aberto o empresários, executivos, estudantes e
interessados em geral. O investimento é de apenas R$ 30 (nucleados e acadêmicos),
R$ 40 (associados) e de R$ 60 (demàis interessados). Informações pelo telefone (47)
3275-7033 e pelo e-mail eventos@acijs.com.br.

BARRA VELHA

Bombeiros preparam
a festa de aniversário

Fundado em 30 de outubro de 1995 o Corpo de Bombeiros Voluntários de Borro
Velho e São João do Itaperiú, irá comemorar o seu 130 aniversário de fundação
em outubro. A intenção é mostrar às pessoas que o trabalho dos socorristas n�oé só apagar fogo, isso é o que o equipe menos foz. Segundo o comandante Vanlo
Mattei, os trabalhos preventivos os ocorrências de incêndios são �ui.to peque
nos. Os casos mais preocupantes são os ocidentes com traumas, prlncípatmente
no BR-l 01. Nos últimos"quatro anos o número de ocorrências aumentou 30% em

relação 00 último quadriênio. Poro o pronto-atend�mento, o Ouartel de Borro
Velho conto hoje com oito viaturas, sendo uma Unidade Auto B0'!lb� Tanque,
uma Unidade de Combate o Incêndio e uma Unidade de Resgate. Ha ainda uma'
Unidade de Pré-Hospitalar, uma de Salvamento (US), uma viatura de serviços
Operacionais, uma Unidade de 10 Resposta (Moto) e um Jet-Sky, que atuam nos

serviços operacionais e administrativos.

-,-

SCHROEDER

Passeio de
bicicleta em meio

à natureza

..

Se você gosto de pedalar em meio à
natureza, o secretario de Turismo de
Schroeder realizará, dia 16 de agos
to o cicloturisme com percurso de 40

q�ilômetros. Os interessados têm até o

dia 14 de agosto poro realizar os ins

crições através do site www.schroeder.
sc.gov.br ou no próprio secretario de
Turismo anexo à Prefeitura. Mais in

formaçÕes o telefone para contato é o

(47) 3374-1191.

VALE DO ITAPOCU

JARAGUÁ DO SUL

CONTORNO FERROVIÁRIO
O diretor de Infra-Estruturo Ferroviário do Dnit (Departamento Nacio
nal de Infra-estruturo de Transportes), Rôm�lo.do Carmo Ferrei!a Net�,
informou que irá preparar o termo de ref�rencl� poro q�e o editai seja
providenciado até o final de julho. O proJe�o diz respeito 00 co�torno
ferroviário de Jaraguá do Sul e o Dnit dev�ra repa�ar R$ �OO �II poro
o obra. Porém, o custo total do empreendimento ainda nao fOI conto:
bilizado. De acordo com informações do gabinete do senadora I��h
Salvatti, não existem até o momento recursos provenientes do Unlao
poro que o obro seja realizado este ano.

Formação em

artes visuais
Com o objetivo de oportunizar ações de aprendiza
gem no área cultural. o Escola de Artes Visuais do
Scar inicio atividades em agosto. Simone Mattedi,
vice-presidente do Scar, explico que o criação do
escola atende 00 compromisso troçado pelo dire
toria de idealizar um projeto didático inserido no

planejamento estratégico do entidade. Segundo
Simone, o programação de cursos é aberta o todos
os interessados, sem exigência de pré-requisito. As
aulas são direcionados por faixa etário, o partir dos� 7 anos, até o chamado melhor idade. Informações�

� pelo telefone (47) 3275-2477 e pelos e-mails cur:
ií: so@scar.art.br e scar@scar.art.br.

VALE DO ITAPOCU

Acordo entre
Fecam e governo

pelo ICMS
O presidente do Federação Catari
nense dos Municípios e também pre
feito de Massaranduba, Dávo Leu,
esteve em Florianópolis poro assinar
acordo feito entre o entidade e o go
verno do Estado. Já retroativo o este
mês de julho, o acordo diz respeito
00 repasse de 25% do ICMS (Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e

Serviçes) pertencentes aos municí
pios do Prodec (Programo de Desen
volvimento do Empresa Catarinense).
Anterior o este acordo o dinheiro
ficava retido no Fundo de Apoio 00

Desenvolvimento do Empresa Catari
nense (Fadesc). Isto significo que os

municípios catarinenses receberão
mensalmente cerco de R$ 1,6 milhão
o mais do que parcelo normal. O va

lor devido mensal o cada município
vario conforme o índice de apura
ção do ICMS, entre R$ 994,24 e R$
156.484,00.
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OS SEGREDOS DE DONATELA
Cláudia Raia vive momentos de tensão e muito romance em A Favorita

. Vítima ou a maior vilã da história?
Esta pergunta somente João Emanuel
Carneiro poderá responder, mas o que
o público sabe mesmo é que Donatela
(Cláudia Raia) é um mulherão, em vá
rios sentidos da palavra. Determinada,
bonitona e muito charmosa assim é a

personagem da novela 'Afavorita": sus
peita de matar o marido Marcelo vive
se envolvendo em confusões fazendo
com que o público em alguns momen
tos da trama tenha absoluta certeza de

que realmente é a assassína, enquanto
que, em outras vezes, passa a imagem
da mais absoluta inocência.

Mais uma vez Cláudia Raia tem de
monstrado todo o seu talento e nos úl
timos capítulos da trama, sua persona
gem sentiu toda a repulsa da filha Lara

(Mariana Ximenes), do até então seu

amigo Gonçalo (Mauro Mendonça) e

de Irene (Glória Menezes) quando Cíle
ne (Elizângela) contou ao delegado que
mentira ao denunciar Flora (Patrícia
Pillar) e que a autora dos disparos fora
mesmo Donatela.

Ela será impedida de participar da
missa anual pela morte do marido e

quando decide rezar outra missa, con
vida os amigos mas acaba sozinha na

igreja. Donatela e o padre serão sur

preendidos pela presença de Flora. O

que acontecerá em seguida, somente
assistindo a novela.

É quase que unanimidade entre o pú
blico-fã da trama que o assassino não é
Flora e nem Donatela. Uma terceira pes
soa, interessada em prejudicá-las, teria
cometido o crime. Úm dos suspeitos é
Silveirinha (Ary Fontoura); ele é misterio
so e parece sempre guardar segredos em
seu passado obscuro.Mas a verdade apa:
recerá somente nos últimos capítulos. E
esperar para ver.

Falando de Cláudia Raia, a atriz nas
cida Maria Cláudia Motta Raia, no dia
23 de dezembro de 1966, na cidade de

Campinas (SP), filha de uma dona de
academia, estava sempre a um passo da

"""' sapatilha. Começou a sentir o gosto da
vida de bailarina muito cedo, aos três

anos, quando teve início uma vida de
treinamentos, que seguiram (e seguem)
uma disciplina rígida até hoje.

Na pelr1kMlúbia
Donatela.,,!m
nA Favorito", Cláudia

�
Raia mellS uma vez

está mostrando que
realmente v.eio ao

mundo para
interpretol'

Linda e bem
resolvida

Aos 42 anos de idade, mãe
de Enzo e Sophia, todo mundo
ficamuito curioso para saber os

segredos de beleza da estrela.
Seu corpo longuíssimo não re

vela nada além de músculos, a
pele é lisinha, branca e livre de
manchas; gordurinhas e celuli
te passam longe. Cláudia Raia
é mesmr um mulherão com

suas pernas famosas, malhadas
e compridas, a barriga durinha
enolugar.

O segredo, conta ela, é ma

lhar sempre e com disciplina.
Quanto a alimentação, Cláudia
se diz umamulher de sorte por
que não gostá'de'doces, massas
e refrigerantes. O seu prato
preferido é batata e arroz: Ela
e Edson Celulari, seu marido,
se dizem "bons de garfo" e não
dispensam uma boa refeição,
só que a atriz sabe dosar as gu
loseimas com os exercícios físi
cos e por isso o seu corpo está

sempre em dia. E não pensem
que faz isso somente por pura
vaidade. Cláudia explica que
precisa manter-se em forma
porque é bailarina e seu corpo
é seu instrumento de trabalho.

Quanto a pele lisinha e sem

manchas, o seu segredo é o uso
do protetor solar.
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Um bom dia começa com um bom café!

Sanduíche com

pão Ciabaia
e lim delicioso

café

o segredo de servir você bem!
Alameda 25, sala 1.1. * Fone 3055 2229

CRÔNICA

ELIJANE JUNG, CO!JJN!STA

Amorde verdade
Stephani conheceu Clodoaldo de uma forma ab

solutamente normal. Ele era o proprietário do hotel
fazenda onde ela passara as férias alguns anos atrás.

Stephani encontrara. atrás do balcão da recepção, um
homem charmoso, com os braços fortes e cobertos

por uma penugem sedutora. E aquele rosto forte,
bronzeado, com a barba por fazer revelava um ho
mem de masculinidade indubitável. Stephani achou
que sua estada por ali seria muito interessante e de
finiu seu objetivo principal. Ele carregou suas malas
e frasqueiras até o chalé e Stephani ignorou delibe
radamente as calças batendo nas canelas, sobre uma

meia verde e sapatos desbotados.
Ora, ele era um homem do campo. Esse era o seu

charme. Nada arrefeceu a paixão de Stephani por aque
le homem. Nem mesmo as calças xadrez (sempre cur

tas demais) que ele usou nos dias seguintes. Tampouco
aquele cordão prateado, com a camisa xadrez em seis
cores que ele vestiu na noite em que jantaram a sós.

Stephani jamais pensou que sobreviveria às meias co

loridas e à cueca de elefantinho que descóbriu na sua

primeira noite juntos. Era amor de verdade. Não tinha
outra explicação. Stephani deixou o hotel com o título
de namorada do chefe. E então viria o maior suplicio
dela para manter acesa a chama daquele amor animal

(e mal vestido) na cidade. Como apresentaria o seu ho
mem para as amigas, os familiares e os colegas de traba
lho? Com aqueles trajes? Sem chance. Começou então'
a transformação do moço. Na primeira noite na cida
de, no apartamento dela, Clodoaldo ganhou presentes.
Muitos presentes. Ele provou e reclamou que aquela
camisa agarrava seu bíceps avantajado. As calças todas,
sem exceção ficavam justinhas demais e definítivamen
te ele era "macho".

Os sapatos machucavam seus calos e ele não

conseguiria dar dez passos sem começar a mancar.

Clodoaldo fez Stephani devolver todas as compras.
De óculos escuros e chapéu na cabeça, olhando furti
vamente com medo de que algum conhecido a visse
com aquele caipira, ela o arrastou consigo ao shop
ping. Na primeira compra, Stephani sugeriu, indicou
e aprovou vários modelos. CIadoaldo detestou todos.
Mas após uma lábia bem ensaiada, Stephani conse
guiu que ele levasse pelo menos uma calça jeans, que
cobrisse suas canelas. Ao fim de dois anos, Clodoaldo
era um homem elegantemente vestido e com hábitos

requintados. Ele jamais teve coragem de presentear
Stephani com aquele vestidinho de algodão em es

tampas florais. Nem contou a ela que, na calada da

noite, ele abria um baú em segredo e acarinhava suas

calças curtas e camisas coloridas. Ninguém podia di
zer que ele não fizera tudo em nome do amor.

• elijanej@yahoo.com.br
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Número nove

e três vidas
Três vidas se entrelaçam de formo inco
mum. Um ator problemático, uma apre
sentadora de TV e uma designer de vide
ogames têm suas vidas misteriosamente
ligados. Uma narrativo que exploro os

relações entre autor e personagem, in
térprete e papel, criador e criação.

A canção da espada
no reino da Inglaterra
Neste livro, após Os Senhores do Norte,
o leitor é testemunho de como o exército
de Alfredo expulso os dinamarqueses de
Londres. O reino de Wessex resistiu aos

inúmeros e violentos ataques dos vikings.
Agora, com Uhtred no liderança, os sa

xões do oeste dão início à componho que
culminará no fundação de um novo reino
chamado Inglaterra.

NOVELAS

CIRANDA DE PEDRA
Lauro pede o Notércio que cuide do oberturo do
suo moison de costuro. Afonso pede o Peixe po
ro dor uma liçõo em Elzinha. Letícia chamo
Daniel paro almoçar. Margarido diz o Virgínia
poro ficar longe de Eduardo. Elzinha aceito ser

assistente de louro. letício e Daniel se encon

tram com louro e Julieta no almoço. Arthur X
dá muito dinheiro pelo serviço de engraxate de
Fronzé, que fico espantado. Otávio desafio Nely.
Nely dá um beijO em Daniel. louro, Julieta e

letício ficam assustados.

BElEZA PURA
Meu Bem diz que Sônia está gostando de Gui
lherme. Felipe confesso poro Eduardo que ia

fugir com Luizo. Felipe olho os diamantes e fico
insegUl'o quanto 00 futuro. Sônia oferece o suo

porte na Beleza Puro poro Renato e ele conto à
Joana sobre o proposto. Robson decide procu
ror Carniça. Heleno/Moteus e Moteus/Tânio vão
o um restouronte elegante. Norma se assusto

quando duas companheiros de cela brigam
por um sanduíche. Vivione aparece na coso de
Ivete. Joana pergunto se Sônia está apaixonado
por Guilherme.

A FAVORITA
Donotelo diz que Floro manipulou os testemu
nhos. loro acuso Donotelo de subornar Cilene e

Salvatore. Cilene ameaço Silveirinho por obri
gá-Ia o depor contra Donotelo.Loro diz aos avós
que rompeu com Donotelo. Floro vai à redação
dor entrevista e Zé Bob fico indignado. Donotelo
também quer dor entrevisto. Cilene diz à loro e

Cassiano que Donotelo matou Marcelo. Zé Bob
mondo Donatelo não ir à missa em memória de
Marcelo. Floro coloco flores no túmulo de Mar
celo. Loro expulso Donotelo do igreja.

OS MUTANTES
- CAMINHOS DO CORAÇÃO
Eugênio enfrento os mutantes do mal. Telê lan

ço um raio no direçóo de Eugênio e ele grito por
socorro, enquanto Ângelo vê, escondido. Danilo
diz que irá trabalhar com modo. Aristóteles o

proíbe e diz que fará de Donilo um mocho de
verdade, mos ele se revolto e assume que é goy.
Aristóteles choro. Gabriela percebe que Gaspar
está triste e fico surpreso 00 descobrir que ele
está apaixonado por Luna. Carvalho descobre
que itens do inventário sumiram e diz que irá

registrar dor queixo no policio.

CHAMAS DA VI DA
Pedro e Carolina se beijam. Ivonete diz o Tomós
que eles nõo deviam ter se beijado. Tomás diz
que preciso casar com Carolina mesmo sem

gostar dela. Vivi, Rofa, Gugo, Demorô e Cintia
usam lanternas poro clarear o coso. Cozé diz

.

que o namoro de Raissa e Junior é uma surpreso
e Raissa provoco ciúmes nele. Um papel de Sue
len pego fogo e Cozé apago rapidamente. André
consolo Suelen.lvonete esconde Tomás. Sue len diz
o Ivonete que Pedro levou Carolina poro passear.
Tomás se esconde no quarto de Ivonete .

...
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O talento da
mamãe Vera
Rafaela Fischer aproveitou a tarde
ensolarada de sexta (25) para passear
com o namorado Narbal Fernandes.
De vestidinho de alçinha, a atriz exi
biu um corpo super em forma. Recen
temente Rafaela Fischer estreou, sob
os aplausos dos pais Vera Fischer e
Perry Salles, o espetáculo musical "Eu
Sou o Samba", onde Rafaela canta e

dança, mostrando que o talento para
as artes vem do berço.

Os selinhos
dos famosos
Essa onda de selinho entre os famosos
já virou moda. Na noite de sexta, 25,
após a apresentação da peça "Dona
Flor e seus dois Maridos", Marcelo
Faria, intérprete de Vadinho, ógarrou
André Gonçalves e tentou dar um
selinho no amig.o que foi assisti-lo.
Mesmo tentando fugir, o beijo acabou
saindo de leve. Antônio Fagundes
também esteve lá poro conferir o peço
e cumprimentar o elenco.

Atriz mirim e

a nova novela
Bruno Marquezine está empenhado
no seu próximo papel nos telinhas. A
menina viverá Flor de Liz, na novelo
Negócio da China, da Globo. "Elo está
adorando as aulas de kung fu, pois é'
uma atividade diferente", revelou a

mãe da atriz. No tramo Bruno será o

filho de Ney Latorraca e Leona Cavalli
e vai aprontar algumas. Enquanto não

começam os gravações, elo aproveito
férias em família.

Culpados
o pastor aceito receber os irmãos
o pedido do mãe poro tentar

discipliná-los. Separadamente,
o pastor pergunto 00 primeiro
pestinha: - Onde está Deus?
O garoto treme e não responde.
- Onde está Deus?
Apavorado o garoto permanece
sem fala.
Aos berros o pastor pergunto:
- ONDE ESTÁ DEUS?
O garoto sai correndo, chorando
e encontro o irmão o cominho da
igreja:
,- Cara, desta vez nós estamos
encrencados. Deus sumiu, e eles
acham que o culpo é NOSSA!

SUDOKU DIVIRTA-SE

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

repetir números em cada linha e cada coluna. Também
nüo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram!Epagri

Frente frio com muitos nuvens e chuva no

Planalto Sul e Litoral Sul, no Oeste e Meio-Oeste.
Nos outros áreas, o sol aparece com nuvens no

tarde e noite. Temperatura em elevação.
� Jaraguá do Sui e Região

SOLUÇÃO

�����30C .�
MAX: 28° C c._____)
Sol com nuvens

lSI ÁRIES

4'1-' (20/3 a 20/4)
., O sucesso está ga-
r [ rantido. Até o final

do ano sua vida .

profissional continuará aben

çoada por Júpiter. Sua mente
está aberta a desafios e é disso

que você mais gosta. O romance

continua sendo uma das fontes
de alimento para você.

)(,
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Seu humor flutuará
entre altos e baixos
durante a manhã.

À tarde você já consegue en
contrar as soluçães desejadas.
A vida doméstica continua re- ;

cebendo influências de saturno
e morte. Reflita antes de tomar
qualquer atitude definitiva.

L� LEÃO

�,.J (22/7 a 22/8)
:. ') O Universo

� U---; presenteia você
com abençoadas

energias. Aproveite esta fase
para se abrir, brincar, namorar,
enfim, usufruir o que a vida tem
de melhor. Você está transbor
dando alegria e deve se entregar
abertamente a este momento.

TOURO
(21/4 a 20/5)
A vida domestico
está sá alegria.

'. Para você o vida
só foz sentido assim. Suo cosa
é iluminada pelos energias do
sol, mercúrio e vênus e isso foz
você reconhecer o significado
do palavra lar. Os romances

passam por maior seriedade_

;;- ""
CÂNCER

�........J (21/6 o 21/7)
;���� Você tem estado
: 'mais reflexivó. Suo

mente está mais
voltado para o construção de
algo efetivo no campo profisSio
nal e amoroso. Não leve tudo tão
o sério ou você corre o risco de
sucumbir 00 baixo astral. Deixe
o passado para trás.

'

II}'
VIRGEM
(23/8 o 22/9)
Procure,entender o
que esta aconte
cendo em cosa. As

energias estão pesados e parte
desscuesponsabilidade é suo.

Procuremudar pontos de visto e

transformar algumas situações
difíceis. Deixe tlaro o qUe inco-
-modo ese abra para ouvir.

QUARTA ÔMí�: 16� C
.

.

MAX: 25° C
Sol com pancadas
de chuva

CHEIA MINGUANTENOVA CRESCENTE

I QUINTA
, MIN: lao C

/1 MÁX: 24° C
Chuvoso

#
LIBRA
(23/9 o 22/10)
Não deixe pensa
mentos ruins rela
tivos 00 passado

atrapalharem seu futuro. Agora
você deve ter fé e acreditar mais
em você e na vida. Caminha para
frente sem olhar para trás e en

cerre tudo o que sejll obst�culo
00 seu crescimento.

ESCORPIÃO
(23/10 o 21/11)
A fase de revisão
dewlores volta a

incomodar. É melhor
owliarmais pra

fundamente o que ainda está paro
resolver e definir uma mudança
definitivo. Deixe a possado para
trás e se abro paro uma novo fase
que começo até o final do ano.

SEXTA

MíN: 1r C
MÁX: 2r G r r , ,

So! com nuvens

. SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)

IJ1 Prepare-se para
( { algo muito bom. O

tempo de plantar
está findando e o colheita depen
derá somente do trabalho que
dedicou no construçõo da nova

fase, que desponta no horizonte.
Nem pense que já pode descansar.
PeDse que falta pouco.

CAPRICÓRNIO
(22/12 o 20/1 )

� Procure parar
epensorum
pouco nos questães

religiosos e filosóficos de suo exis
tência. Sei que esse não é muito o
seu pei1i1, mas há o necessidade
de rever alguns conceitos antigos
que acabom por atrapalhar suo
vida no presente_
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ANIVERSÁRIOS

29/7
Ademir Konell ;'j',
Albertiila Francene,';
Arinar Drews Y i&

Carolina L Ba
£ristitme S. W
Dirceu Henn
Edinaro Keunecke
Elizania L. Pereira do,s Santos�
Ernesto Bendhalk.. ;}<.
Everaldo A'larecidirCorrea
Jearez OIífeira Laurindo

.

Lucas LunelJi Arnecke
Marcia R. N. Negh�rbon
Maria Rosa doUantos

AQUÁRIO
(21/1 018/2)
Dispersão e falta de
vontade podem ser

os marcas de hoje.
Não se deixe levor pela confusão,
que tem sentido ultimamente.
Uma boo maneira de trabolhar a
energia é praticar meditaçõo. As
respostas estão em uma dimensão
acima de você.

PEIXES

til.. (19/2 a 19/3)
•• Você continua írrl
..".,.,., todo com pessoas

ou situações que
não controlo. Cheio de energia,
isso pode cousar donos 00
'sistema nervoso.·Procure relaxar
através de massagens e banhos,
ou contemplando o natureza e

praticando II meditação.
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MULHER-------�---

'll'--_

GATO POR LEBRE?
A converso está em todos os contos, nas ruas, nos bancos, no manicure ...
E principalmente no supermercado. O preço dos alimentos. Progrómas de
televisão, algumas revistos populares e alguns profissionais nos áreas
de economia e nutrição dão o dica de ouro. A substituição dos alimentos
tradicionais. Lá vamos nós trocar o carne por peixe e ovos, o feijão pelo
lentilha e o arroz pelos mossas... A alto dos preços já reflete nos gôn
dolas dos supermercados. A quedo nos vendas dos produtos habituais é
inquestionável, bem como o busco e o aumento nos vendas de produtos
similares e substitutivos. E nós mulheres temos que nos virar pro agradar

.

o bolso e o família 00 mesmo tempo. Sem esquecer de controlar o dieta e

o saúde, já que estornos nos adequando o novos alimentos. Fique de olho.
Nado de dúzias de ovos diariamente, nem mossa no café, almoço e jantar.
E poro nosso governo, os frutos ainda são opções acessíveis e saudáveis.

PARA ARRASAR .

O fetiche tem relaçõo �om obl�t�!
que despertam o desel�sts:��: Os
I intenso e persl .

lor�a estõo relacionados
mars comuns .

·1
m tecidos como o couro, .0 VIOl e

�ocetim o cinto ligo, o me.1O arras

tõo botos e sapatos altísSimos, I�-
va� com::i�:�::�a:��oo�:���op;pe es.

arte físico como alguns
alguma Pt-m pelos pés femininos.
homens e

_ ?
fácil de agradar nco:

OUTROSARES
Cansado desses sites de relacionamentos comuns, minha amigo mudou o

estratégia. Registrou-se em um site evangélico. Feliz. elo me disse que lá os

homens não pediam foto do corpo e coisa e tal. Estavam mais interessados
no seu conteúdo. Havia apenas um inconveniente: Todos lhe pediram que mi
grasse poro o Assembléia de Deus. Que sinuca de bico hein amigo?

EM BRANCO
Dizem por àí que o comemoração do aniversário de Jaraguá do Sul vem
com atraso... Será que teremos mesmo alguma animação poro o galera?
Sim, porque o doto passou completamente batido. O centro do cidade es

tava um verdadeiro deserto. A alternativo foi pegar o estrado e desfrutar
de lazer em outro cidade.

POR FORA
Vocês têm que concordar comigo. A coso não preciso ser luxuoso, n�m
grandioso. Mos um jardim bem cuidado deixo qualquer residência, dos mais .

humildes às mais nobres, com um aspecto caprichado. Arvores, pedras, arbus
tos e flores colocados de formo estratégico dão um toquezinho de esmero e

cuidado 00 lar. Sem contar no terapia que étuldor de um jardim.

QUEM É VOCÊ: SOU atriz do Grupo Gats, nasci em Brusque em 1968, estudei em
Curitiba, moro em Jaraguá desde 1992. Sou filho de operários e irmã do Sueli, do
Suse e do Sidnei.
TRABALHO: Teatro, minha paixão.
FAMíLIA: Meu alicerce.
BElEZA: Luz interior.
QUALIDADE: Perseverança.
DEFEITO: Teimosia.
PRAZER: Pequenos coisas me dão prazer.
ESPECIAL: Meu amigo Leone.
LIVRO: Mulheres Que Correm Com Os Lobos.
FilME: Filme nacional.
PERFUME: O cheirinho do café, de capim molhado;
HOMEM: Meu pai.
MULHER: Minha amigo Miriam.
SONHO: Uma maior conscientização poro o importância do arte e do cultura, de
formo que em nosso cidade, tenhamos mais oportunidade de trabalho artístico e

que independente do classe social, todos tenham acesso à arte e o cultura.
LUGAR (EM JARAGUÁ DO SUL): Minha coso.

POçÃO MÁGICA: "Mais que qualidade de vida, necessitamos de vida de qualida
de." (Leone Silvo)

ACABOU
Feriadão de sol, mais que abençoado. Teve
quem foi curtir uma praia, mesmo sem o ba
nho de mor, teve também quem se arriscou o

visitar os parentes que moram mais longe e

teve ainda quem aproveitou pro curtir o famí
lia em coso mesmo. Provavelmente, o folgo e

o tempo bom serviram poro dor uma renovado
nos energias. E se o coso for negativo, sinto
informar, mos feriado agora ... Demoooora!

DE VOLTA
Meu filho voltou dos férias se dizendo cansado e depressivo. Uma sessão de
cócegas aqui, uns segredinhos ali e o permissão poro ficar acordado comi
go, até bem tarde vendo filmes, fez com que o cansaço e o depressão dele
fossem embora rapidinho. Logo, ressurgia o bom e velho serelepe, cheio de
piadinhas e com aquele sorriso gostôso, do qual quase morri de saudades
nessas duas semanas.

BISCOITO DA SORTE

Pronto poro mais um dio?

ROUPAS FEMININAS-ACESSÓRIOS

• lembro do rostinho lindo do
meu primeiro sobrinho, quando ele
nasceu. Hoje, o mesmo rostinho
pertence o um homem de 1,80m,
musculoso e simpático. Pergunto,
meio sem noção, onde foi pamr o

tempo. E percebo. satisfeito que o

tempo está guardado em mim, no

formo de acontecimentosmamvilho
sos e que uma chuva interno lavou
momentos ruins do memória. Isso é
importante.

•O namoro entre adolescentes gem
debates sem fim. Deixar o namoro

acontecer em cosa pode porecet aos
olhos de uns, descosa com o (o) pró
prio (o) filho (o). Porém permitir um
namoro no ruo, em cosas noturnos
ou no cosa dos outros nos traz mui
tos insegumnças. Proibir totalmente
é uma idéio bem ultmpgssodo e

que gem gmves conflitos. E difícil e
boas conversOs ojydom o resolver o
impasse. Diálogo é tudo.

• Alguns anos atrás eu tinha duas
amigos com um bi�tipo bem se

melhont� 00 meu. Epoco de vocos

mogms, mais ou menos quando in
gressamos no primeiro emprego, nós'
organizávamos um brechó coseiro.
levávamos sacolas e mais sacolas
com roupas, colçados e acessórios,
que já não úsóvamos mais e fazía
mos uma troco. Todos saiam satisfei
tos. Em algo gostoso de fazer e mais
gostoso ainda é que o custo em zero.

a Existem mulheres que precisam de
um incentivo no hom de molhot mos
nado do tipo "apoio mom!". Tem que
ser aquele incentivo no estilo "faça
o que eu faço". Amigos sõo ótimos
companheims porn o acodemia,
cominhodo ou corrido. Com o mori
dão ou namomdo o coisa fico ainda
melho[ Vocês possam ainda mais
tempo juntos, um estimulo o outro
e o resultado aparece nos dois: Um
cosal sarado, saudável e feliz.
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---------VARIEDADES
GASTRONOMIA

Alface
reche do

- 4 folhas de alface limpos;
- 1 miolo de solsão (o porte
interno bem tenro);

- 8 cogumelos pequenos;
- 1 cebola pequeno;

-1 rabanete;
- azeite de oliva;
- suco de limão;
- sol e pimenta-da-reino;
- folhinhas de solsinho.

1- Mergulhe os folhas de alface por um minuto em águo
fervente.

2- Escorro e enxugue com um pano de prato.
3- Pique bem o solsão, os cogumelos, o cebola e o rabanete.
4- Coloque numa tigela, junte o azeite e o suco de limão,

tempere com sol, pimenta e a salsa. Misture bem.
5- Distribuo sobre os folhas de alface e embrulhe formando um

pocotinho. Coloque num prato e sirvo a seguir.

Bolo Saudável
INGREDIENTES

.

• Meio xícara (chá) de açúcar;
• 2 ovos;
• 1 1/3 xícara (chá) de farinha de trigo integral;
• 2 colheres (sopa) de azeite de oliva;
• 1/4 de xícara (chá) de iogurte desnatado;
• 1 colher (chá) de casco ralado de limão;
• 1 colher (chá) de fermento em pó.

l-Numa tigela, junte o açúcar e os ovos e boto
bem até obter uma misturo espumante.

2- Acrescente o farinha de trigo integral,
o azeite, o iogurte, o casco de limão e o

fermento em pó e misture até ficar bem
homogêneo.

3- Preaqueço o forno em temperatura médio
(cerco de 180°). Unte com margarina uma

fôrma redondo com 23 cm de diâmetro e

polvilhe com farinha de trigo.
Despeje o mistura no fôrma. leve ao forno

preaquecido e asse por 35 minutos. Espere
esfriar e desenforme.
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,

CUSCUZ Arabe
de Lentilhas

• 150 gramas de lentilhas;
• 2 cenouras;
• 1/2 pimentão vermelho;
• 1 cebola;
• 1 abobrinha;
• 2 tomates maduros;
• 1 colher (sopa) de azeite de oliva;
• 1 dente de alho cortado 00 meio;
• 70 gramas de filé de peixe;
• sal e pimenta-da-reino o gosto;
• páprica doce ou picante poro polvilhar.

MODO DE PREPARO ;
1- Cozinhe os lentilhas com águo e sol por 20 minutos.

Escorra.
2- Raspe as cenouras e corte-as em palito, corte o pimentão

em tirinhos, pique o cebola, corte a abobrinha em

rodelas e os tomates em cubinhos.
3- Aqueço o azeite em fogo alto junte o olho e deixe

dourar. Elimine o alho.
4- Acrescente o cebola, a cenoura e o pimentão e cozinhe

por 3 minutos.
5- Reduza o fogo poro médio, junte o abobrinha e cozinhe

por mais dez minutos.
6- Acrescente o tomate e cozinhe por mais dez minutos.
7- Tempere com sal e pimenta a gosto e retire do fogo.
8- Grelhe o peixe no chapa ou no forno, sem usar óleo e

corte em tiras.
9- No prato de servir, coloque os lennlhcs, cubro com os

legumes refogados e o peixe. Se quiser, polvilhe com

páprica.
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Um oferecimento:

Daas Rodas
Industrial

.

NOVO ESPAÇO
INFANTILMARISTA

o Colégio Marista São Luís sempre se

preocupou em oferecer um serviço
educacional de alta qualidade pra as crianças.<'

Por isso, inaugurou um espaço próprio
dedicado a elas, com vários ambientes, ampla
estrutura física e uma moderna proposta
pedagógica. Não deixe de visitar.

A construção de um futuro melhor

para os seus filhos começa aqui.

Matrículas abertas.

para o 2° semestre

Períodos: Matutino e Vespertino

Agende seu atendimento:
47 - 33710313 - saoluis@marista.org.br

COLÉGIO

-1!][\r. �ARIST�
VWD� S A O lUI S

VITRINE----------

'ARTE

Prêmios Santander
As lnseriçães para os interessados concorrerem ao "Prêmio Santander de Ciência e

Inovação" e ao "Prêmio Santander de Empreendedorismo" estão abertas até o dia 22 de
agosto. Serão três efapas regionais e uma nacional. A premiação é no valor de RS 50 mil
para as categorias: Indústria, Tecnologia da Informação e Comunicação e Biotecnologia.
Mais informações através do site: www.universia.cam.br/premiosantander.

UfSC

Psicanálise e escrita
A relação entre psicanálise e escrita, nas mais distintas facetas, estará em discussão
no II Colóquio Internacional Escrita e Psicanálise. O evento acontece na Ufsc, do dia
28 a 30 de agosto. O encontro é uma promoção da Ufsc e Ufrj, contando com a par
ceria de diversas universidades que compõem a "Rede Escritas de Experiências". A
programação e a ficha de inscrição estão disponíveis no site: www.nep.ufsc.br.

Ajuda voluntária
o Gama (Grupo de Apoio Mãos Amigas) realiza reunião todas as quartas-feiras,
às 19 horas, na Igreja Luterano Apóstolo Pedro, no Centro de Jaraguá do Sul. O
grupo voluntário tem como objetivo orientar, prevenir, aconselhar e se neces

sário, encaminhar pessoas que tenham problemas com drogas (seja lícitas ou

ilícitas) para tratamento especializado. Outras informações pelo telefone 3371- '

7226 ou no e-mail maoamigas@netuno.com.br.

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguã do Sul/2° Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300, Jara
guã do Sul- SC - E·mail: jgsvar2@tj.sc.gov.br
Juiza de Direito: Eliane Alfredo Cardoso Luiz

Escrivã Judicial: Anna Lucia Rozza
EDITAL DE INTERDiÇÃO - Art. 1184, do CPC -PRAZO DO EDITAL: 10 DIAS

Interdição/extinção da interdição n° 036.05.008726·1
Autor: Maria Teresa da Costa
Réu: Ismael Roberto da Costa

Interdito(a)(s): Ismael Roberto da Costa. brasileiro(a). natural de Jaraguá do Sul·SC.
Solteiro, nascido em 23/06/1968. RG 15/R-4.099.120/SC. CPF 007.142.319-24, pai
Nilto da Costa, mãe Maria Teresa da Costa, Rua José Pavanelo. 46. Ilha da Figueira
CEP 89.250-000. Fone (047). Jaraguá do Sul·SC. Doença mental Diagnosticada: Re
tardo Mental Grave Seqüela de Meningite. Data da Sentença: 17/12/2007. Curador(a)
Nomeado(a): Maria Teresa da Costa. Por intermédio do presente. os que virem ou
dele conhecimento tiverem. ficam cientes de que. neste Juízo de Direito. tramitaram
regularmente os autos do processo epigrafado. ate a sentença final. sendo decretada
a medida postulada. conforme transcrito na parte superior deste edital. e nomeado(a)
o (a) curador(a). o(a) qual, aceitando a incumbência. prestou o devido compromisso
e está no exercício do cargo. E. para que chegue ao conhecimento de todos. partes
e terceiros. foi expedido o presente edital. o qual serã afixado no local de costume e

publicado 3 vez(es). com intervalo de 10 dias na forma da lei.
Jaraguá do Sul (SC), 17 de junho de 2008.

SEGURANÇA

Reunião do Conseg
Hoje, dia 29 de julho, na Recreativa das
Duas Rodas, a partir das 19h, será reali
zada uma reunião do Conseg (Conselho
de Segurança) da Ilha da Figueira para
discutir sobre a ação social- um evento

previsto para o dia 13 de setembro, que
tem como objetivo integrar a comunida
de, empresas e escolas.

FALECIMENTOS

Faleceu às 23h55 do dia 27/7, o Sr.
Helmuth Laube, com idade de 83
anos, o sepultamento foi realizado
dia 28/7, com saída do féretro da

Capela Mortuória Cristo Bom Pator,
em Rio Cerro II, seguindo para o

cemitério da mesma localidade.

Faleceu às 18h30 do dia 27/7, o Sr.
Kusteler, com idade de 56 anos,

o sepultamento foi realizado dia 28/7,
com saída do féretro da Capela Mor
tuória Maria Leier, seguindo para o

cemitério Municipal do Centro.

Faleceu às 5h do dia 27/7, a Sr�. SiMa
IfI�rop B!osfeld, com idade de 76 anos,
o sepultamento foi realizado dia 27/7,
com saída do féretro da Capela Mor
tuória Maria Leier, seguindo para o

cemitério Municipal do Centro .

Faleceu às 5h do dia 27/7, a SI'Il.
Regiflil com idade de 90
anos, o sepultamento foi realizado
dia 27/7, com saída do féretro da

Igreja Assembléia de Deus em Poço
Grande, Guaramirim, seguindo para
o cemitério Municipal de Joinville.

LOTERIA

CONCURSO N° 1931

11 �- 42 - 48 -"

CONCURSO N° 848
1 O - 16 - 20 - 26 -- 40
51-60-61-61-63
65 -10 -13 -14 -15
16 - iH - 88 - 93 - 96

CONCURSO N° 04263
Prêmio
1°
2"
3°
4"
5"

Bilhete Premio (R$)
6B.100 360.000.00
53.626 HLOOO,OO
19.210 12.0fiO,OO
04.623 9.000,00
42.044 UIOfl,(JO
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---------COMUNIDADE

Garçom concorda com a cobrançd' da gorjeta de 10% sobre o valor pago pelo consumidor em restaurante

VOCÊ CONCORDA EM PAGAR
10% PARA OS GARÇONS?

MARLENE DOS SANTOS,
44 anos, zeladora

"Não, porque quem tem que pa
gar é o dono do estabelecimento.
E acho que depende do restauran
te, se for mais sofisticado",

LEONORA DE FREITAS,
63 anos, aposentada
"Não porque já pagamos o que
pedimos. A gorjeta não pode
ser obrigatória".

JOSÉ HENRIQUE MOTTA,
37 anos, professor
"Sou contra, porque já deveria
estar no valor da mercadoria.
E o bom atendimento é uma

obrigação" .

SÔNIA APARECIDA KRUGER,
16 anos, estudante

"Sou a favor. Eu acho certo,
porque eles convivem em am

biente com cheiro de cigarro";

MARCIO SLUSSAREK,
28 anos, frentista

"Acho que não, porque eles já
recebem o salário".

SAMARA RIBEIRO DE OLIVEIRA,
17 anos, estudante

-

"Sim, porque eles trabalham e

têm o direi"to deles também".
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POLÊMICA NO BAR

Gorjeta de
10% poderá
ser obrigatória
Valor obtido será repartido
entre os garçons contratàdos

A sócia-proprietária de
um restaurante, que abriu as

portas há dois meses, na área
central da cidade, Sintia Scur,
28 anos, conta que fez a expe
riência de cobrar os 10%, ape
nas nos domingos, mas que os

clientes não aprovaram. Sintia
disse que é favorável ao proje
to, porque como lei valerá para
todos os estabelecimentos e o

Tornar obrigatória a cobran
ça da gorjeta de 10% sobre o

valor pago pelo consumidor
em restaurante, é o que prevê o

projeto da senadora Patrícia Sa

boya (PDT-CE). A CAS (Comís
são de Assuntos Sociais) ainda
fará a analise da proposta. A
quantia arrecadada será divi
dida no final do mês seguinte
entre todos os garçons. Se hou
ver acordo coletivo entre todas
as pessoas que trabalham no

estabelecimento, 30% das "cor
tesias" ·oferecidas pelos clientes
serão distribuídas entre os ou

tros funcionários.
Em Jaraguá do Sul, o gar

çom Gilson Dequech, 29. anos,
concorda com o projeto de lei e
acha que será bom para os fun
cionários que vivem disso e têm DAIANA CONSTANTINO

familia para sustentar. 'fui pesso
as quando chegam para almoçar
encontram o garçom pronto, ves
tido de calça preta e blusa bran
ca, e não sabem todo o trabalho '

que é feito antes de abrir as por
tas do estabelecimento", ressalta.
Gilson disse que é difícil receber

gorjetas dos clientes da cidade,
porém, quando as pessoas sâo
de São Paulo ou de outro muni

cípio, ele sempre recebe. "Se for

aprovado o projeto, será compli
cado, porque em Jaraguá do Sul
o pessoal não aceita e não gosta
dessa idéia", enfatiza. Categoria aprova a proposta

garçom conseqüentemente ga
nhará mais No restaurante de
Sinta, a "caixinha do garçom"
é uma alternativa para obter as
gorjetas. Assim os clientes que
tiverem o interesse, podem de

positar na caixa uma quantia
que no final do mês é dividida
entre os funcionários.

Justificativa do projeto
i Dentre as justUicativas para a

aprovação do projetp, �stão a inse
gurança jurídica e a informalidade do
trabalti.o nesse ramg, já qu� os gar"!:
çons depe"dem de)acotdos coletivos
que po ão ser cumpridos. Em al-
guns C<flSO bém OS estabelecimen-
tos não dividem as gorjetas, ou'então,
incluem no preço cobrodo, simulando

a ausência1:ide qualquer pagamento.
Segundo o senadora; pOt. falta de le
galização, riem sempre as donos dos
restaurantes repassam as gorjetas aos
garçons e que o CLT (Consolidação dos
Leis doTrabulho), "tem muitas Igçunas
sobre o ass9nto", levando insegurança
jurídico aos acordos coletivos entre,

patrões e sindicatos de empregados.
.
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ESSA É BOA
Li em um jornal. Vodus que representam
homens infiéis são a nova aposta dos
vendedores de uma feira em Frankfurt,
na Alemanha. Depois do fim dos relacio
namentos, as mulheres podem alfinetar
os ex-namorados ou maridos representa
dos pelos bonecos. Os organizadores só
não informaram se também são vendidas
bonecas das mulheres. Caraca, que idéia
legal! E nem tem perigo de ser pego na

lei Maria da Penha.

STAMMTISCH
. No sábado às 13h30 mostrarei
no meu programo, no STB, os
<melhores momentos do 6° edi

'ção do Stammtisth. Festa que
aconteceu no último sábado,
26, no Calçadão do Marechal
em Jaraguá do Sul. Agendem!

NOITE ÁRABE
No próximo dia sete de agosto, acontece
no Hotel Estôncia Ribeirão Grande, ás 20
horas, uma Noite Árabe. A promoção é
da Nayama Agência de Modelos.

,, Responder o
uma ofensa é nivelar-se

com o adversário "
FREI ANSELMO

LILIANE
EmboFa um pouco atrasado, registro hoje
com muito carinho o niver da minha
querida amigo joinvilense Liliane Blank,
que comemorou o nova idade em grande
estilo no sábado (26). Mil vivas.

Ven ..erà a 'resposta lItal$ criát1va
e o resultaªo $efá iIlvu[gado·na

. edição do,·dfa. 19 dmag,_osto.

Celso Luiz Nagel Júnior, André Benetta (agachado), Anderson Amaral, Caetano Chiodini Pedri, Willian "Goiaba"
Wischral e Leandro Corrêa, durante festa de formatura de Diogo Peccinini, no curso de Markeing pela Unerj

LEITOR DA COLUNA
O leitor de hoje é o amigo Plácido
Rausis., que lê todos os dias o co

luna para ficar super antenado no

que acontece de melhor na região.

ANOS 80
No próximo dia oito de agosto estará
acontecendo, no Estação do Tempo a

partir dos 20 horas, a Festa dos Anos
80. O evento é filantrópico e a ren

da será revertida em prol da Ajopra.
Entidade que cuido dos animais do
nossa querido Jaraguá.

EM AGOSTO
Pelo fio telefônico, diretamente de
Campos de Jordão, o jaraguaense
Edson Reink, o popular Capivara,
informo que está com saudades
dos amigos daqui de Jaraguá e que
no fim de agosto virá nos abraçar e
festejar junto na Feijoada do Moa.

QUEM SABE?
Duas amigas conversando no toa-

.lete, durante uma festa:
- Nossa Maribolda, o Fláuzio disse
que me amo, mas ele só me conhe
ce r� duas horas.
-- B"m, vai ver é por isso, não é
C('�edônia?

FOFOCÓDROMO
Está dando o que falar nas rodas da city, o casinho, por debaixo de sete
chaves, de um forte empresário, elegante, que alardeio ser apaixonado pela
mulher, mos que encantou-se com uma loura muito serelepe. Dizem que ela
é alpinista até debaixo da água. Se esposa chique sonhar, o escôndalo vai
arder mais que pimenta malagueta.

Dyovane de Zorzi Afono e Adriana Gaedke, certamente,
foram os noivos mais festejados do fim de semàna

TE CÔNtEI!·

ni�;" Ré
v firmat,qu da can
com li mesma;profes�ora dI!, c
tora Sondy. Bom;depois da co

que ele deu nO Programo do Jô;
o que os agudos ele.llprendeu
o Pato Dona ' ,

Disque..entrega
3275-16&9
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Mais uma do presidente Ipea
A nova administração do Ipea faz história, no mau

sentido. Demitiu economistas que não professavam suas

idéias e suspendeu as projeções de indicadores macroe

conômicos. Alegou que poderiam servir para especulação
no mercado financeiro e piorar expectativas de inflação.

Especulações nocivas' costumam ocorrer em mercados
pobres de informação. Ao deixar de fornecer dados valori
zados pelos analistas (era o caso das projeções trimestrais
do PIB), o Ipea empobreceu o ambiente. Imaginar que as

expectativas piorariam foi no mínimo um exagero ..

Agora, aproveitando um estudo que constata o caráter
extremamente regressivo da carga tributária (outros já o

tinham feito), o presidente do Instituto defende uma sa

ída inacreditável: aumentar a tributação via Imposto de
Renda, ou seja, "cobrar mais dos ricos", uma envelhecida
proposta ideológica.

Para ele, o aumento da regressividade teria decorrido
da redução do IR de pessoas físicas na reforma de 1987,
que reduziu o número de alíquotas, de onze para apenas
duas: 25% e 10%. A máxima era de 45%, mas houvera
uma de 55%. Essas alíquotas foram elevadas para 15% e

27,5%, de forma "temporária", como parte do ajuste fiscal
para reagir à crise da Rússia, de 1988.

A base da reforma foi um amplo estudo da Secretaria
da Receita Federal. A redução do número e dos valores
de alíquotas constituía uma tendência em todo o mundo,
iniciada com as mudanças do governo Reagan (EUA).

Os excessos eram evidentes. Houve alíquota.máxima

de 90%, o que desestimulava o esforço individual e incen
tívava a sonegação. Estudos mostravam que era melhor
reduzir a desigualdade via gastos sociais (como viria a

ocorrer com o Bolsa-Família no Brasil) do que pela tribu
tação progressiva. Daí por que os países ex-comunistas do
Leste Europeu adotaram o "flat tax" (tributo com alíquota
única e relativamente baixa).

Para a Receita, a reforma diminuiria a propensão a so

negar. Os profissionais liberais prefeririam pagar um im

posto menor a correr os riscos da evasão ilegítima. Tese
correta: a arrecadação real do IR em 1988 cresceu mais
de 20%. Tentativas de criar uma alíquota de 35% foram
frustradas diante do risco de queda da receita.

O aumento da regressividade não decorreu da menor

tributação do IR. Em 1987, o imposto gerava pouco mais
de 3% do PIB. Atualmente, beira os 6% do PIB, fruto do
aumento de renda e da redução da sonegação. Cresceu
nas pessoas físicas e jurídicas.

A piora da regressividade é efeito da elevação de des
pesas da Constituição de 1988 e dos aumentos reais pos
teriores do salário mínimo. Os gastos previdenciários pas
saram de 4% para 13% do PIB, de longe a maior causa do
incremento da carga tributária, de 22% para 36% do PIB.

Um país de renda média como o Brasil dificilmente
pode ter essa carga tributária sem gerar enormes distor
ções econômicas e sociais. Nenhum país emergente chega
a arrecadar 25% do PIB, eis que a renda da maioria de sua

popul�ção é inferior ao l�it� de. isenção �o IR. Rel!lti�a-

mente poucos têm patrimônio tributável. Nos países ris
cos, os tributos diretos (renda e o patrimônio) constituem
a parcela maior da carga.

Para atender às despesas criadas por nossos consti
tuintes, foi preciso recorrer crescentemente a tributos in
diretos sobre o consumo, cujas alíquotas foram elevadas
nas três esferas de governo. Nesse caso, como se sabe há
muitos anos, os pobres são penalizados. Por exemplo, o

ICMS sobre o feijãozinho abocanha uma parcela propor
cionalmente maior da renda deles do que dos ricos.

Uma saída seria isentar de impostos a cesta alimentar
dos pobres, mas isso poderia desequilibrar adicionalmen
te as finanças públicas, particularmente dos Estados, em
bora alguns deles o façam caso a caso, nos limites de suas

possibilidades financeiras.
A melhor solução seria promover reformas estruturais

que permitissem a redução das despesas e a correspon
dente queda da arrecadação de tributos indiretos. Há ou

tras, igualmente difíceis, como a melhoria das prioridades
e da qualidade dos gastos em educação.

A proposta do presidente do Ipea, que significaria au

mentar a tributação da classe média, pioraria a situação.
Tudo indica que haveria queda de arrecadação do IR, o que
poderia levar o governo a aumentar os tributos indiretos. Se
ria um tiro pela culatra: econômico, social e político. Pode?

* Mailson da Nóbrega é ex-ministro da Fazenda e só
cio da Tendências Consultoria Integrada (e-mail: mnobre
ga@tendencias com.br)
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Trinta infiéis
tentam retorno

Em Santa Catarina, trinta infiéis que perderam os cargos
sõo candidatos nas eleições deste ano. Vinte e oito tentam
retomar a cadeira de vereador, e dóis tentam o cargo de pre
feito. Os 30 parlamentares que võo tentar mais uma vez o

cargo eletivo representam 62,5% dos vereuderes catarinen
ses cassados desde a determinaçõo do TSE (Tribunal Superior
Eleitoral). No total, 48 perderam os mandatos. No TRE-SC
(Tribunal Regional Eleitoral), existem mais 60 processos de
cassaçõo de mandatos por infidelidade partidária esperando
para serem julgados.

CIDASÇ*COMPL
DE REESTRU
A direçóq[da Cidosc {Comp
colo deSunta Cotorino) Imunc'
de reestruturaçõo orgol1izacio eso". com a

projetos surgidos no planejamento estratégico porticip
vido em todo o Estodo. Com isso, 11 Cidast posso o traba r. codo
em resultodos, com projetos já delineados até outubro de 2010. O
resultodo finol de todo o trobaillo é narantir o melhor qualidQde na

produçóo animal e sanitário, respondendo 'os novos desafiOS do mer
codo e às necessidades de sêgurança olimentof.

,':', r e d a é ito @ o c o r r e i o d o P o v o :'c l) .m'� b)' .' :-.

SANTACATARINA---------

MARGOTADELIA GRUBBA LEHMANN, Tabelia Designada Protocolo: 81981 Sacado: IVETE GANZALA GIRALDI CPF: 025.177. j49·0B
da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina, Cedente: BOA COSTURA CNPJ: 83.489,0881000

na íorrna da Lei, ele. Número do Tilulo: 112.0105·7 Espécie: Duplicala de Venda Mercanti! por Indic�ção
Faz saber a todos quanto este edilai, virem que se Apresentanle: SESC Data Vencimento: 11i07i2008 Valor: 164,00

acham nests Tabelionato para protesto de TItulos contra: p;;;;�;i��819ã5--S;�;;:HERYKSEN WÃLÔYfii{'FRE·YjÃNSEN----· CPF
050.803.379·90
Cedente: TEEN COMERCIO DE CELULARES LTOA ME
Número do Título: 2865105 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentanle: UNIBANCO·UNIAO DOS BANCOS BRASILEIROS SA Data Vencimento:
041071200e Valor: 121,50

EDITAL

Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficia; faz saber que por não terem sído encontrados
.

pessoalmente nos endereços a mím fornecidos aos que ínteressar que os presentes EdITais
virem au dele tiverem conhecimento, que deu entrada nesíe OfiCio para serem protestados corara
os responsáveis, após decorrido o prazo de 03(três) dias úteis.

CNPJ:Protocolo: 81057 Sacado: CtTY FERRO E ACO COMERCIAL LTOA
08.844.7251000
Cedente: EDEI·COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA ECNPJ: 04.617.4121000
Número do Título: 005719/003 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação
Aoresentante: B!INCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 1110412008 Valor:
115,00

Protocolo: 81443 Sacado: FERNANDO KATH CPF: 044,520349·85·
Cedente: COM.DEAUTOMOVEIS LUIZANDRE LTDA CNPJ: 07.033.4131000
Número do Tilulo: SIN Espécie: Nota Promissória
Apresentante: COM.DE AUTOMOVEIS LUIZANDRE LTDA DataVencimento: 22/0212008
Valor: 6.000,00

Protocolo: 81619 Sacado: RESTAURANTE HERMTDA FiliAL CNPJ:
03.677.7511000
Cedénte: AGUIA EQUIPAMENT\lS LTDAEPP
Número do Titulo: 4705

. !i:spécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
I\presentante: UNIBANCQ.UNIAO DOS BANCOS BRASILEIROS SA Data Vencimento:
2210612008 Valor: 410,85

Protocolo: 81653 Sacado: R C M METALURGICA LTDA ME .GNPJ:
00.453.390/000
Cedente: FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUlCAO SA CNPJ: 92.660.4061000
Número do Título: 2121102103 Espécie: Duplicata de Ve.nda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 0910712008 Valor:
1.568,98

.

-_._-_.__-------

Protocolo: 81672 Sacado: NILMAR BOX PIBANHEIRO ESQUADRIAS EM ALUM CNPJ:
78.662.772iOOO
Cedente: SUL BRASIL ROLAMENTOS LTDA eNPJ: 04.172.0591000
Número do Titulo: 24137 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 07í07i200S
Valor: 8B3,60

Protocolo: 81733 Sacado: R C M METALURGICA LTOA ME CNPJ:
00.453.3901000
Cedente: FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBurCAO SA CNPJ: 92.560A06/0W
Número do Titulo: 2120787403 Espécie: Duplicata de Venda Mertantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 10!07/20Q8 Valor:
356,45

Protocolo: 81795 Sacado: GISELMAFERRARI AFONSO CPF: 020,605.719·95
Cedente: MARIAADELAIDE FLORES ME CNPJ: 05232.1061000
Número do TItulo: PED 36034-3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXAECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 3Oi06i200B
Valor. 93,97

Protocolo: g1801 Sacado: ANALICE DE SOUZA CPF: 082.433.719·07
Cedente: TAVARES FOMENTO COMERCIALLTDA CNPJ: 81.514.4731000
Número do Título: 1512512 Espécie: Duplicata de Venda Mercanlil por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 08107/2008
Valor: 885,00

Pro\ocolo: 81S07 Sacado: JAIRO PIRES LOPES CPF: 021.007.829·63
·Cedente: JAVEL JARAGUAVEICULOS PECAS E S LTDA CNPJ 79.501.562/000
Número do Titulo: t08794IC Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO REAL Data Vencimento: 28í05i2008 Valor: 214,49

Protocolo: 81943 Sacado: SUZANABUSKIEVICZ CPF: 057.402.97fl.W
Cedente: SPEZIA FERRO E ACO LTDA eNPJ: 01.362.1761000
Número do Titulo: 1748811 Espécie: Duplicata de Venda Mercanti! por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 0510712W8 Valor: 866,73

Protocolo: 81862 Sacado: BIJOUX ELEGANCE COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA CNPJ:
04.370.3301000
Cedente: ANDRE MATTEI CNPJ: 04.136.133/000
Número do Títolo: SIN Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por !ndlca�G
Apresentanie: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 13i07/200B Valor:
392,50

Protocolo: 81864 Sacado: CLEYSSON POLICENA'])J:SOUZA CPF: 031.271.619·
21
Cedente: GRATTOFACFOMENTO E ASSESSORIA COMERCIAL LIDA eNPJ: 03 625.9491000
Número do Titulo: 18617.3 Espéde: Duplicata de Vs,1da Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 13/0712008 Valor:
220,00

Protocolo: 81890 Sacado: FRANCiSCO MANOEL DA SILVA CPF: 304.262.698·96
Cedente: JOSE MAURO CHIODINI CPF: 310.502.719·04
Número do Titulo: liOI Espécie: Nota Promissória
Apresentante: JOSE MAURO CHIODINI Data Vencimento: 25ill5t2C08 Valor.
2.100.00

Prptocolo: 8189S Sacado: MARCOS KRAUSE CPF: 055.084.449-04
Cedente: PtRAMIDE AUTO PECAS LTDA·EPP eNP} 04.408.767/000
Número do Titulo: 002619 Espécie: Duplicata de Venda MercantE por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Dala Vencimento: 15/0712008 Valor:
19t1,43

Protocolo: 81942 Sacado: l)SINADOS LOMAR eNPJ: 02.036.4941000
Cedente: WIFER COM E REPRESENTACOES LTDA CNPJ: 85.111.003iOOO
Número do Titulo: 21228102-03 Espécie: Dupt:cata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO REAL Data Vencimento: 07i0712008 Vaior 300,37

Prolocolo: 81961 Sacado: JEAN CARLO CHORMIAK CPF: 023.789.859-40
Cedente' SEBALE COMERCIO DE COMBUSTIVELLTDA CNPJ: 05.659.692/000
Número do Titulo: 1104-5065 Espécie: Dupllc�fa de Venda Mercantil
Apresentante: SEBALE COMERCIO DE COMBVSTIVEL LTDA Data Vencimento:
15!05l2008 Valor: 629,03

Protocolo: 81962 Sacado: JEAN CARLO CHORMIAK CPF: 023.789.85940
Cedente: SEBALE COMERCIO DE COMBUSTIVELLTDA CNPJ: 05.659.6921000
Número do Titulo: 11044411 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
Apresentante: SEBALE COMERCIO DE COMBUSTIVEl LTDA Data Vencimento:
15í0412008 Valor. 623,97

Pro!acolo: 81975 Sacado: lUIZAMILTON PIOTTO CPF: 850.079,519-00
Cedente: VENTUS PNEUS iMPORTADORA E DISTRIBU!DORA CN?J: 07.573.244/000
Número do Titulo: 4938i2 Espécie: Duplicata de Venda Mertantil por Indicacão
Apresentan:e: BRADESCO Data Venr:ümmto: 08107!20Ú8 Valor 182,32

Protocolo: 81976 Sacado:AMARiLOO MELO DAS!lVA EPP eNPJ:
85.393.4861000
Cedente: ESTlJDiO RP.DlD VINHETA lTDA SiC CNPJ: D5.8S3.857illüO
Número do Titulo: 117 Espécie: Dup:ica!a de Venda MercanliJ pOi Indicação
Apresentanta: BRADESCO Data Vencimento: 101t)7!2C� Valor. 15O,DO

Protocoio: 81980 Sacado: REAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS lTDA CNPJ:
05.584.9531000
Cedente: CHOCOtElTE IND DE ALiMENTOS LiDA CNPJ: OS.C44.030iO\.1()
Número do Titulo: 55697.1 Esr,..écie: Dupiica!a de Venda Mercantil por Ir.mcaeão
Apresentante: BESC . Dala Yen::lmento: 0910i/2ílO8 Valor: 251,90

CNPJ:Protocolo: 81994 Sacado: VIDA BELA COM. DE CONF.LTOA
07.860666!OOO
Cedente: OLHO VITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFE CNPJ: 01.676.001/000
Número do Titulo: 4489-1!02 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA SA . Data Vencimento: 12107!2008
Valor: 869,73

Protocolo: 81998 Sacado: PLANISGHEK AUTOMOVEIS GNPJ:
06.928.4531000
Cedente: NELSON VENDRAMIN CPF: 671.057269·20
Número do Titulo: 000295-0 Espécie: Cheque
Apresentante: NELSON VENORAMIN Data Vencimenlo: 11/09/2008 Valor:
3.300,00
-_._---------------

Protocolo: 82001 Sacado: DIRCE MATIAS CPF: 653.533.669-72
Cedente: RICARDO ZAPELLlNI CPF: 03a,494.379-90
Número do Titulo: WI Espécie: Nota Promissória .

Apresentante: RICARDO lAPELUNI., Data Vencimento: 20101/2007 Valor.
300,00

Protocolo: 82077 Sacado: ROSILAINE KOVALSKI CPF: 567.395,891J.6
Cedente: FIGUEIRA MAT DE CONSTRUCAO CNPJ: 02.729.1361000
Número do Titulo: 1717002 Espécie: Duplicata de Venda Mercanti! por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 10107/2008
Valor: 117.00

Protocolo:82082 Sacado: MARIA GORETE FURTADO CPF: 731.113.691-1
Cedente: ALCIMAR FERNANDES DE MELLO CNPJ: 08.278.4191000
Número do Titulo: 000166002 Espécie: Duplicata de Venda Mercamil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 10i0712008
Valor: 34,00

Protocolo: 82093 Sacado: ANTONIO MACHADO MEUER CPF:
476.101.319-20
Cedente: DJD IMOVEIS LTDA CNPJ: 83.640.187/000
Número do Titulo: LOT04125A36 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA,ECONOMtCA FEDERAL Data Vencimento: 10107/2008
Valor: 377,00

Protocolo: 82094 Sacado: BOTOARTE PRODUTOS TEXTEIS LTDA CNPJ:
00.560.0321000
Gedente: DJD IMOVEIS LTDA CNPJ: 83.540,187/000
Número do Titulo: MULTAi01DEO Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentanla: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 10/07i200a
Valor: 400,00

Protocolo: 82095 Sacado: JANETE KUNZE SIQUEIRA CNPJ:
09.225.5941000
Cedenla: DJD IMOVEIS LTDA CNPJ: 83,540.1871000
Número do Titulo: 2931JUNH008 Espécie: Duplicata de Venda Mercan!íl por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAl Data Vencimento: 10107/2008
Valor: 863,79

Protocolo: 82222 Sacado: CRiSTiANO DASILVAKEMER CPF: 029.395.789-
40
Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIALAMARYLLIS CNPJ: 00.906.1631000
Numero do Titulo: 9200020030 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMIGA FEDERAL Data Ven<Jmento: 12/07/2008
Valor: 196,99

Protocolo: 82226 Sacado: BAZAR CRiSTALLTDA CNPJ: 95.771,499iOOO
Cedente: CONFECCOES GARCIA LTQA CNP): 03.127.6161000
Número do Titulo: j41413 Espécie: DuplIcata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentanle: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 11i07/2oo8
Valor: 1.587,00

Prolocolo: 82227 Sacado: KD VOCE CONFECCOES LTDA CNPJ:
81.849.83S/000
Cedente: CONFECCOES GARCIAlTDA CNPJ: 03.127.616/000
Número do Titulo: 141515 Espécie: Duplicata de Venda Mertantil por Indicação
Apresentante: CAIXAECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 11107i2fr08
Valor: 1.462,00

Protocolo: 82234 Sacado: CLAUDIANO SANTOS REZENDE CPF,
788.8Sg.735- 15
Cedente: EDITORA LM LTDA ME CNPJ: 05.686.917/000
Número do Titulo: 11606060800 Espécie: Duplicala de Venda Mercantil por IndicaçAo
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Opta Vencimento: 10i()7/2008
Valor: 225,00

Protocolo: 82243 Sacado: CONSTRUBENNER COMERCIO MAT CON CNPJ:
05.761.9471000
Cedente: BANCO FIBRASIA CNPJ 58.616.41S!OOO
Número do TItu!o: 095493 ElE Espécie: Duplicat. de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Dala Vencimento: 03107/2008 Valor:
445,44

Protocolo: 82244 Sacado: CONSTRUBENNER COMERCIO MAT CON CNPJ:
05.761.9471000
Cedente: BANCO FIBRASIA CNPJ: 58.616,4181000
Número do Titulo: 095492 ElE Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 03107/2008 Valor:
1.113,00

Protocolo: 82245 Sacado: CONSTRUBENNER COMERCIO MAT CON CNPJ:
05.7£1.9471000
Cedente: BANCO FIBRASiA GNP; 58.616.418/000
Número do Titulo: 095603 .ElE Espécie: Duplicata'de Venda Mercantl por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 07107/2W8 Valor:
222,72
----------

Protocolo: 82340 Sacado: DUFFY MALHAS LTDA CNPJ: 73.321.820/000
Cedente: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO
Número do Titulo: 153511 Espécie: DupEcata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULT!PLO Data Vencimento:
14i07i2008 Valor: 1.618,�O

----------------------

E, como os diios devedores nao foram encontrados ou se recusaram a acer.ar a de,ida
intimacao, faz por intermedlo do presente EcW.al, para que os mesmos comparecem neste
Tabelionalo na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr, 15119, no prazo da lei, a fim de r{(jllidar a seu
debito, ou entao, dar razao porque nao o faz, sob a pena de serem os referidus mnteslarlos
na furma da Le;, etcz

.

Jamgua dc Sul, 29 de jl.9ho de 2008
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As empresas brasileiras do
minam um ranking que reúne
as 500 maiores empresas da
América Latina em 2007, de
acordo com um estudo anual
realizado pela revista 'Améri
caliconomía". De acordo com

a listagem, que reúne infor
mações financeiras de grandes
corporações latino-americanas,
do total de empresas analisa
das, 210 são brasileiras.

O número representaum au

mento de apenas quatro compa
nhias em relação ao ano anterior,
mas põe o Brasil muito à £rente
do México, o segundo colocado,
com 134 empresas. Apesar de
contar com o maior número de
companhias, o Brasil não lidera
o ranking, encabeçado pela pe
troliferamexicana Pemex,

Na segunda posição vem a

Petrobrás, que subiu do terceiro
para o segundo lugar, depois que
suas vendas aumentaram 12%
em um ano, batendo US$ 96,3
bilhões em 2007. A estatal brasi
leira ultrapassou a venezuelana
PDVSA que caiu da primeira
para terceira posição, com um

total de vendas estimado em

US$ 96,2 bilhões, uma queda de .

6% em relação a 2006.
"Se a petroleira brasileira

mantiver em 2008 o ritmo mé
dio de crescimento alcançado
nos últimos dez anos (18,63%)
e supondo que suas rivais me

xicanas e venezuelanas façam
o mesmo, podemos adiantar
que fechará 2008 como amaior

empresa em vendas da Améri
ca Latina", afirma a publicação,
com sede em Santiago, no Chi
le. Na avaliação da revista, as
multinacionais já falam no ter
mo "Brasilcentrismo" quando
traçam sua estratégia de inves
timento na América Latina.

"Trata-se de um conceito
que busca explicar o afã de exe
cutivos em reduzir seu plano
latino-americano ao penetrar
exclusivamente no maior país
daregião."

-----------NACIONAL

Petrobras pode liderar

Brasil domina
ranking no AL

MERCADO DE TRABALHO
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7,SOIo das vagas para os jovens
Estudo também revela precariedade do sistema educacional

Dos 14,7 milhões de em

pregos gerados entre 1986 e

2006 no País, os jovens entre
. 15 e 24 anos ocuparam apenas
7,8% do total. Foi o que apon
tou uma pesquisa inédita da
Organização Internacional do
Trabalho (OIT) - agência da
ONU - que será lançada em

outubro.
Entre as conclusões do

documento, está que a baixa
qualidade do sistema educa
cional brasileiro e a pouca
escolaridade leva, na maioria
das vezes, os jovens a entra
rem no mercado de trabalho
de maneira precária. Por isso,
apresentam taxas de desocu
pação e informalidade acima
das demais faixas etárias, bai
xos níveis de rendimento e de
proteção social.

A desvantagem dos jo
vens no mercado de trabalho
é maior, apesar de passarem
mais tempo na escola que os

-adultos. Enquanto 41% desses
têm de zero a quatro anos de
estudo, 11,9% dos jovens de
15 a 24 anos possuem essa

mesma escolaridade. Já para a

faixa de escolaridade de nove

a 11 anos de estudo, o per
centual de adultos é de 24% e

44% para jovens.
-

A juventude brasileira está
concentrada, predominante
mente, em áreas urbanas. Em
2006, do total de 34,7 milhões
de jovens entre 15 e 24 anos,
28,9 milhões (83,3%) mora-

Desvantagem dos jovens é maior, apesar de passarem mais tempo no escola que os adultos, revelo pesquiso

res adultas trabalhavam no mesmo

siWação. 0l,pvens sã.()'Fno Brasii;ii�s
principais vítimas do precariedade
�o mercado de trabalho informal.

a. de Wormalid.odlt,entre elio 60,5% dos jovenstr�baJhó(Jo�
res ocupados.

cidades.
Outro (lado da OIT mostra

que persiste uma elevada de
sigualdade em termos de aces

so à educação entre pessoas
com a cor da pele diferente.
Enquanto 39,7% dos jovens
negros tinham de cinco a oito
anos de estudo, o número cai
para 29,5% quando se trata
de brancos com mesmo perí
odo de escolaridade. Mais de
13% dos brancos tinham 12·
anos ou mais de estudo. Esse
número cai para 3,7% entre os

negros.

InfnrmJiidadiW
Em 2006, 31,4% dos jovens ocupa
dos e�g!11 empfeQ.�dos sem ca�eiras,
contro-14,1% de'bdultos n(llllesma
situação. Do total das jovens ocupa-
dos 15 e Z� onos, l� rom
tta ras dô)bésticos f-

teiratássinada. E 11,6% das mulhe-

vam em áreas urbanas e 5,8
milhões (16,7%) no campo.
A desigualdade educacional
também persiste entre esses

jovens: apenas 1,4% dos jo
vens rurais tinha 12 anos de
estudo ou mais. Esse percen
tual atingia 9,8 dos jovens das

frojeção de inflação tem mais uma alta
E.a 18arevisãopara cima, taxa deve chegar a 6,58% dizem os analistas de mercado

A projeção de analistas
de mercado para o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) passou de 6,53% para
6,58% neste ano, na 18a alta
consecutiva.
A estimativa ficou acima do

limite superior da meta para o

ano, de 6,5%. A informação
consta do boletim Focus, pu
blicação semanal do Banco

,;? Central elaborada com base
o-

g em estimativas de analistas de
" "& � mercad'a· sobre os principais

Expectativa passou do meta de 6,5% indicadores da economia.

A meta de inflação para
este ano é de 4,5%, com mar

gem de dois pontos percentu
ais para mais ou para menos.

Para 2009, que tem a mesma

meta, os analistas mantiveram
a expectativa de que a inflação
chegue a 5%.

No mercado paulista, a

expectativa para o Índice de
Preços ao Consumidor, me

dido pela Fundação Instituto
de Pesquisa Econômica (IPC
Fipe),passou de 6,51% para
.6;69%, em 2008. Para o próxi-

mo' ano, a estimativa caiu de
4,70% para 4,55%.

Para o atacado, a projeção é
de Índice Geral de Preços - Dis
ponibilidade Interna (IGP-DI)
em 12,18%, ante os 12,03% da
semana anterior.

No caso do Índice Geral de
Preços de Mercado (IGP-M), a

expectativa passou de 11,96%
para 12,04%, neste ano. Em
2009, a expectativa dos analis
tas para o IGP-M permaneceu
em 5,50%, enquanto o IGP-DI
passou de 5,39% para 5,37%
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ATENTADOS

BAGDÁ
Uma série de explosões

ocorridas ontem em diferentes
localídades do Iraque provo
cou a morte de pelo menos 57
pessoas e feriu quase 300, infor
maram autoridades locais para
agências internacionais.

De acordo com o comando
militar dos Estados Unidos,
pelo menos dois dos ataques fo
ram perpetrados por mulheres
bomba, sendo um deles atribuí
do ao grupo Al-Qaeda.

Os atentados representam
um duro golpe à crescente
confiança dos iraquianos na

melhora da situação de segu
rança no país em um momen

to no qual a violência encon

tra-se no menor nível em mais
de quatro anos.

O primeiro ataque de ontem
ocorreu quando uma bomba
posicionada numa calçada em

Bagdá foi detonada ao mesmo

tempo em que militantes sui
cidas acionaram seus cinturões
explosivos entre um grupo de
peregrinos xiitas.

As explosões ocorridas na

capital iraquiana deixaram pelo

menos 32 mortos e 102 feridos.
A ação coordenada ocorreu

em meio a uma peregrinação
religiosa realizada anualmente
por muçulmanos xiitas em ho
menagem a um santo cultuado
pelos seguidores da seita.

Em Kirkuk, uma explosão
ocorrida durante uma manifes
tação contra um projeto de lei
em debate na Assembléia Le

gislativa da região curda deixou
pelo menos 25 mortos e 185 fe
ridos, informaram autoridades
locais.

O legislativo local discute
uma proposta de partilha de
poder para a cidade de Kirkuk,
capital de uma região rica em

petróleo do norte do Iraque.
A polícia local ainda não de

terminou se a explosão em Ki
rkuk foi resultado de um ataque
suicida, disse o general Jamal
Tahir, um porta-voz das forças
locais de segurança.

Pouco depois do atentado,
um carro-bomba não detonado
foi encontrado nas proximida
des do local da manifestação. A ..

polícia conduziu uma explosão
controlada do carro-bomba.

Irã responderia positivamente
se EUA mudasse de postura
TEERÃ

O presidente do Irã, Mah
moud Ahmadinejad, declarou
durante entrevista levada ao ar

na televisão norte-americana
ontem, que Teerã responderia
positivamente se os Estados
Unidos adotassem uma aborda
gem genuinamente nova com

relação à república islâmica.
A entrevista foi concedida

pouco depois de os EUA terem
adotado a ação sem precedeu
tes de enviar um diplomata de
alto escalão a uma reunião com

o negociador-chefe do Irã, Sae
ed Jalili, em Genebra. "Hoje nós
vemos um novo comportamen
to por parte dos Estados Unidos
e dos funcionários americanos.
Minha pergunta é: estaria esse

novo comportamento baseado
em uma nova abordagem", dis
se Ahmadinejad em entrevista
ànmissora de televisão NBC.

"Em outras palavras, respei-

to mútuo, cooperação e justiça?
Ou seria essa abordagem uma

continuidade da confrontação
com o povo iraniano, mas num
novo formato?", questionou
Ahmadinejad. Se o comporta
mento norte-americano repre
senta uma mudança genuína,
"estaremos diante de uma nova
situação e a resposta do povo
iraniano será positiva", assegu
rou Ahmadinejad.

No final de semana, Ahmadi
nejad anunciou que o Irã aumen
tou para seis mil o número de
centrífugas dedicadas às ativida
des de enriquecimento de urânio,
expandindo um programa contra
o qual há resoluções daONU exi

gindo seu congelamento.
Em seus relatórios, os inspe

tores da Agência Internacional
de Energia Atômica (AIEA) têm
informado não haver sinais de
um programa nuclear com fins
militares no Irã.

INDICADORES CÂMBIOINTERNACIONAL
I íNDICE.V....ARIAÇÃOIBOVESPA ,1',0,58% N·1i

MOEDA COMPRA VENDA VARIAÇÃO
Dólar comercial (R$) 1,573 1,575 0,06%
Euro (em US$) 1,574 1,574 0,27%

Comando militar do Iraque atribui ataque que matou 32 xiitas em Bagdá a duos mulheres-bomba

INCÊNDIO DESTRÓi PíER DE -1904
Um píer turístico no resort Weston-super-Mare, )10 Sude* da
Inglaterra, foi destruído pelós chamas ontem. Grande parte da
c-onstruçóo feita de madeira, de 1904, foi totalmente destruída. A
polícia informou que ainda nüe sabe o que p�pvocou o incêndio.

Explosões matam mais de 50 no lroque
Segundo polícia local, ataques em Bagdá e Kirkuk deixaram quase 300 feridos

Sacolas
proibidas
LOS ANGELES
A cidade de Los Angeles

anunciou que-proibirá o uso

de sacolas de plástico nos co

mércios a partir de julho de
2010.

Quando a medida entrar
em vigor, os consumidores
serão obrigados a utilizar as

próprias bolsas para carregar
as compras ou a pagar US$
0,25 para adquiri-las nos es

tabelecimentos de comércio,
em papel ou em material bio-
degradável.

-

A iniciativa tem como ob
jetivo reduzir o consumo de
plástico na cidade, a segunda

,

maior dos Estados Unidos,
atrás de Nova York, e evitar
que se poluamais o mill, como
acontece muitas vezes. Los
Angeles será a segunda cidade
da Califórnia, após San Fran
cisco, a autorizar esta medida.
San Francisco aprovou algo si
milar em 2007.
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Márcio (centro), autor do segundo gol da Malwee, tenta passar pela forte marcação mineira na Arena

LIGA FUTSAL

Vitória· para acalmar
e seguir em segundo
Malwee hate O' Minas por 2xO na Arena

machucado, Falcão, Chico e

Leco, suspensos, também des
falcarão a Malwee.

O primeiro tempo come

çou morno. Até os oito minu

tos, as poucas chances de gol
na partída foram dos minei
ros. Foi quando William apro
veitou rebate de Bianchini e,
aos 8min35, abriu o placar da
partida, Os visitantes tiveram
ainda boas oportunidades de
marcar, mas. esbarraram nas

boas defesas de Tiago. O time

jaraguaense teve oportunida
de de ampliar aos 17min54,
mas Bianchini defendeu o tiro

JARAGUÁ DO SUL

Nada como uma vitória

para selar a paz com a torci
da e colocar as coisas nos tri
lhos. O 2xO em cima do Minas
ontem não foi com a Malwee

jogando seu melhor futsal,
mas demonstrou que a equipe
sabe jogar em qualquer adver
sidade. O resultado mantém
os jaraguaenses em segundo
lugar na classificação, agora
com 11 pontos e empatado
com a Ulbra. O próximo con

fronto será nesta quinta-feira
(31/7) contra a Cortiana/UCS,
fora de casa. Além de Lenísio,

livre cobrado por Darlan.
No segundo tempo, nada de

grandes emoções. A Malwee

chegava com perigo, mas não

constantemente, e soube admí
nistrar o jogo. Especialmente
depois de fazer o segundo gol,
aos 4min31. Leco roubou a bola
e tocou para Márcio que, na

marca do pênalti, completou
para as redes. Nos três minu
tos finais, o Minas tentou uma

reação com Guto como goleiro
linha, mas o jogo terminou em

2xO para os donos da casa.

JULIMAR PIVATTO

--------�-------t_'@iiiiH'_------------�
Grupo A mULTADOS
COL. liMES J V E D . 6P _S6.:,·

.

6A Ulbra 3x2 Jainville

1° Cortiana/UC,S 7 6 1 O 32 18 14 2,2857 Malwee 2xO Minos

2° Malwee .,>7 3 2 .2 t8
"

�,,14 . 4� . 1.2857 Cortiana/UCS 3x2 Teresópolis
3° Ulbra 7 3 2 2 12 9 3 1,333 PROXIMOS JOGOS
4° Minas ":7 2 2 � 3 ctl 1.JII 1 1.100
5° Joinville .7 1 2 4 16 27 ·11 0.592 AMANHÃ
60, Teresópolis 1.. C 1 5 10 21

.�

.f1 0,476 20h15 - Joinville x Minas
QUlNTA·FEIRA (31m

Grupo B
6C

19h30 - Cortiano/UCS x Malwee
COL. TIMES P J V E D 6P S6 6A SEXTA·FEIRA (1/8)
1° Unisul 20 9 6 2 1 24 18 6 1,333 20h15 - Teresópolis x Ulbra
r RC6/Banesp� 15 9 4 3 2 21 15 6 1.400 SÁBADO (2/8)
3° Intelli 15 9 5 O 4 25 23 2 1.087 19h - Carlos Barbosa x Inlelli

4° C. Barbosa 13 9 3 4 2 20 18 .2 1.111 19h - RCG/Banespa x Petrópolis
5° Petrópolis 10 9 3 1 5 27 27 O 1.000 19h - Unisul x Atlântico

6° AtI.�ntií:o r $ 9,. 1 O ,8 1l .. /�3 �16 0,515 SEGUNDA·FEIRA (4/8)
19h - Ulbra x Cortiano/UCS

Legenda: P - Pontos, J - Jogos, V - Vitórias, E - Empates, D - Derrotas, GP - Gols Pró, GC - Gols 20h15 - Miqan Teresópolis
Cnntro, SG - Soldo de Gols, GA - Gols Average (gols o favor divididos pelos gols sofridos) ,.," .'

.,. xMalwee

O CORREIO DO POVO HITERÇA·FEIRA, 29 DE JULHO DE 2008

Cada uma ...
A estréia em casa do Juventus foi desastrosa. Um time que até cen

seguiu criar algumas chances, mas não teve o brilho para sair com
a vitória. No fim, o empate foi justo. Ao sair de campo, os jogadores
foram vaiados e alguns resolveram bater boca com o torcedor Para

que isso? Se não sabe conviver com crítica de torcedor, tem de mudar
de profissão. E atleta que é atleta responde dentro de campo.

NERVOSO
Agenor Piccinin também se mostrou descontente. Re�olveu descontar no
gramado, na diretoria do Juventus e no juiz. Em r, Jilhum momento as

sumiu a responsabilidade pelo péssimo futebol apresentado. O gramado
atrapalha sim, mas para os dois times. A diretoria do Juventus está sem

dinheiro e ele, que brigou pela'porceria, sabe disso. E realmente o árbitro
Jera muito fraco. Mas não. intenêriu no resultado final.
*\

��1jllROPELANDO
.

passeou em'quadra, n{
mana, pelo returno da . Jogando em casa, os jaraguaenses
aplicaram três sonoras goleadas -17x1 em Caçador, 13xl em �o Mi·
guel do Oeste e 9x1 em Sôo Bento do Sul. Com isso, mantém a inven·
cibilidade -14 vitórias e um empate. Na competição, o time marcou

122 gols e sofreu apenas 33. O destaque do fim-de-semana foi Café,
que balançou as redes 11 ve�es e é o artilheiro da equipe cOfIJ 20.

OLO NO FEMIN
Para variar, o FCF II se�SJe entos complicados. A finll�d
onato Estadual Feminino teria"sell'primeiro jogo QO último dingo.
Mas a partida entre Avaí e' Kindermann foi adiada. O leão da Ilha
questiona que, por ter 15 pontos, tem melhor campanha que o time de
Caçador, que tem 100% de aproveitamento, mas tinha um adversáfio
a menos no seu grupo e, portanto, tem jogos a menos. Cada uma.

E
. �ão é só em grqndes �ófros

nhecida por ter ume das �i1rci�.Il�·
mais fanáticas do Brasil. lá sil, hoje dirigido pelo duplofltamQr
Schulle e Gamarra{ tem uma orcida tão apaixonada que tudo que é
lançado por lá, vende. A loja oficial do clube tem tudo que se pode
imaginar. Gorro, camiseta, xale, monto, boné, chaveiro, adesivo e até
lingerie. Um espartilho com es cores e o escudo do time Xavante custa
li bagatela de RS 99. Pam saber mais do time. que se classificou em

primeiro lugar no Grupo pora a segunda fase da Série C. é só acessar

www.brasildepelotas.comi•..

'I!1f'!'<,
e s p o r t e @ o c o f r e, i o d o P o v o . c om. b .r
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DIVISÃO ESPECIAL

ESPORTE----------

Estréia decepcionante em casa
Juventus não agrada e empata diante da torcida no Estádio João Marcatto
JARAGUÁ DO SUL

O primeiro encontro do time
de Agenor Piccinin com a torci
da do Moleque Travesso não foi
como o esperado. O elenco de
Joinville, que está atuando pelo
Juventus, não conseguiu bloque
ar a defesa do Imbituba e acabou
empatando em OxO no João Mar
catto. Resultado que foi comemo
rado pelo time de Sul e lamenta
do pela equipe jaraguaense.

O técnico do Imbituba, Gri
zzo, escalou o time de forma
inusitada, com praticamente
nove jogadores na defesa dando
chutão para frente para a cor

reria dos dois atacantes. Se o

objetivo era segurar o empate, a
estratégia deu certo, Apesar de
ser superior ao time visitante o

Juventus pecou na finalização.
No final do jogo Piccinin, o

reserva Guilherme e o zaguei-

ro Josimar foram expulsos por
reclamação. O técnico também
faloi da condição do gramado.
"Um time técnico corno o nosso

não pode jogar num gramado
desses", disse o comandante.
Ele também acusou a diretoria
do Moleque Travesso, que não
estaria cumprindo com algu
mas exigências de contrato.

O presidente do Juventus,
Jurgen Jõesting, o Igue, rebateu
a crítica dizendo que a reforma
no gramado requer tempo e

dinheiro, duas coisas que o [u
ventus não tem. "No momento
estamos analisando o que fazer.
Vamos ver qual a melhor solu
ção. Precisamos de tempo e re

cursos financeiros", esclareceu
o dirigente. O próximo jogo do

Moleque Travesso será contra o

Próspera, fora de casa, no dia 3

de agosto. Juventu� teve muito dificuldade de enfrentar o retrancado time do Imbituba (bronco), que comemorou o empate

Bicicross de Jaraguá volta
de Brusque com dez pódios
JARAGUÁ DO SUL

A equipe Jaraguaense de
Bicicross esteve em Brusque
no fim-de-semana, onde par
ticipou da 5a e 6a etapa do

Campeonato Brasileiro da mo
dalidade. Os pilotos [aragua
enses, que competiram com

os melhores pilotos do Brasil,
tiveram participação expressí
va na etapa de Brusque, com
quatro pódios de primeiro lu

gar, mais quatro de vice e duas
terceiras colocações.

Os campeões foram Luiz
Markiewicz (junior men),
Flavia Ferreira (girls 8 anos),
Guilherme Bourscheidt (boys

15 anos) e Leonardo Spredd
mann (boys 12 anos). Ficaram
com o vice Nei Boursheidt
(cruizer 45+), Adilson Can
dido (�xpert 17/24 anos), Feli
pe Gonçalves (boys 12 anos),
Eduardo Spreddmann (boys
8 anos) e Maria Borges (girls
9/10).

Dois pilotos ganharam a

terceira colocação: Caio Fer
reira (boys 8 anos) e Vinicius
Schimidt (boys 7 anos). Carlos
Dalabona (boys 5/6 anos) ficou
em 4° lugar, Gabriel Marquardt
(boys 11 anos) e Vinicius Kirs
ch (boys 8 anos) conquistaram
a 5a colocação.

Atlético sai na frente do Vitória na final
Jogo de ida da final da Taça Pomerode pelos aspirantes terminou em 2xl
JARAGUÁ DO SUL

A primeira partida da final
jaraguaense da categoria aspiran
tes da Taça Pomerode terminou
em 2xl, de virada, para oAtlético
Jaraguá. O Vitória, atual bicam
peão do certame, não agüentou a

pressão do time da casa e agora
terá que vencer no tempo regula
mentar e empatar na prorrogação
para alcançar o tricampeonato
inédito. Já para o Atlético, que é

representado pelo Botafogo, bas
ta o empate no tempo normal.

Os visitantes abriram o mar

cador com Dinei, o Botafogo
pressionou e o auriverde cedeu
o empate com Maico Beck. Os

_

donos da casa conseguiram virar,
depois do gol de Romerito, e sair
com a vantagem no jogo de ida
da final da Taça Pomerode.

Segundo o dirigente do au

riverde, Carlos Ricardo, o título
ainda não está decidido. 'Assim
como eles ganharam em casa,
também temos condições de fa
zer o resultado aqui", considerou.
Já o diretor do Botafogo, Sandro
Satler, o Deco, avisa que o time
fará valer a vantagem e vai jogar
com cautela na defesa, no jogo de
volta, dia 2 de agosto, às 14145,
no Bairro Rio daLnz

Agora o Vitória terá que vencer no tempo normal e empatar no prorrogação

semifinal
em 212, quem se classifico�. foi o

Águo Verde, que agora foz o semifi�
nol contra o Floresta. A outro' parti
do seró entre Vera Cruz e Âtletico de
Pomerode, jogos que acontecem no

domingo, 3 de agosto, às15h15.

..
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Nataçõo e atletismo
trazem medalhas
Modalidades coletivas seguem em Criciúma
CRICIÚMA/JARAGuÁ DO SUL

Duas modalidades jaraguaen
ses já encerraram participação na
8a Olesc (Olimpíada Estudantil
Catarinense), que acontece em

Criciúma e segue até o próximo
sábado. Natação e atletismo já
voltaram para Jaraguá com oito
medalhas. Nas piscinas, o des
taque da equipe Urbano/FME foi
Helena Gschwendtner, que trou
xe as três medalhas da modali
dade - duas de ouro nos 100m e

200m livre e uma prata nos 50m.
livre. As meninas terminaram
em quarto no geral e os meninos
não pontuaram.

No atletismo, duas medalhas
de ouro e dois recordes. Cleber
son Wagner foi o melhor no oc

tatlo, vencendo as oito provas e

conquistando o melhor índice
técnico da competição. Carlos

Marques quebrou a própria mar-.
ca no salto com vara, ao alcançar
3mOl. Com isso, os meninos fi
caram em quarto lugar no geral,
a 11 pontos do terceiro e 17 no

segundo. "Um bom resultado
no revezamento poderia ter nos

colocado no pódio. Mas queima
mos a prova. Acontece", disse o

coordenador do [angada/Malwee/.
FME, Adriano Moras. As pratas Helena Gschwendtner foi o destaque jaraguaense com três medalhas
ficaram com Guilherme dos San
tos (martelo) e Jéssica da Silva

(heptatlo). Completando, Martin
foi bronze no lançamento de dis
co. O feminino ficou, no geral,
em quinto lugar.

As modalidades coletivas se

guem firmes na competição. To
das as que representam Jaraguá
do Sul se gararitiram na segunda
fase.

'

Dunga comemora

3xO em amistoso
O técnico Dunga ficou satisfeito com o'

partido de ontem em que o Brasil bateu o

Cingapura por 3xO em amistosa preparató
rio para as Olimpíadas. nA avaliação que
fico é positiva. O time se encontrou bem
e conseguiu um resultado elástico, ainda
mais se analisarmos que estamos em um

período forte de treinamento", declarou.

Técnico conta
com Messi

Hungria: Nelsinho
está ansioso

O treinador da seleção olímpica do Ar
gentina, Sergio Batista, admitiu que gos
taria de poder contar com lionel Messi.
mos lembrou que precisará esperar paro .

saber se o Barcelona vai liberar o jogador.
O assunto deve ser decidido hoje. "Não
depende só de nós. Claro que gostaria dê
tê-lo no grupo que treino no Japão".

Nelsinho Piquet não escondeu a ansiedade
poro volta ao circuito de Hungaroring, no
Hungria, de onde guardo boas lembranças
do época em que competia na GP2. Em
2006, o brasileiro da Renault venceu as

duas corridas do GP húngaro. "Foi definiti
vamente um dos melhores finais de sema
na de minha carelm", reconheceu.
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BRASILEIRÃO SÉRIE A - CLASSIFICAÇÃO Resultados, is' Rodada

:g:)k,G1:l,+QÇL Ç:G,. i�����:n1s:011��e�������1
2 27 12 15 Náutico 1 x2 Coritiba

zZ Grêmio 1 x1 Palmeiras
3 4 Santos 5x2 Vasco

1�1I.�ir(Í1Jlí,:Il.1"'.!Sil1� tRJjll1ii1í1_!):l1iJ�l1iJ.5� Goiás 1x2 Sport
50 São Paulo 26 15 7 3 Atlético-PR OxO Figueirense

São Paulo 3x1 Portuguesa
Atlético-MG 2x1 Vitória

&.ll1Iriie'triªQ;9àl�I��IJJ.IJ.,��11.,ldr&!I Flamengo OxO Botatopo

16" Rodada

Resultados - 14' Rodada

Corinthians 31 14 9 4
l"iIfIf

- -, Santo André 4xO Juventude
•

'
•.'

. Bahia 2x2 Bragantino
11 19 Marilia 4x2 Fortaleza

Ceará 1 xO São Caetano
4 19 14 5 Ponte Preta 3x2 Avai

Paraná Ox2 Corinthians

2 25 15 10 CRB 1 x1 América-RN
Gama 2x2 Vila Nova
ABC 2x2 Brasiliense

3 27 15 12 Cliciúma 2x2 Barueri

30 Juventude 24 14 7 3

50 Avai 24 14 6 6

21 14 5 6

15' Rodada20 14 4 8 2 19 13 6

1�0b�ªJ:in••�jâil�(�t[tlil••fl.'!![�lfmi��I�'��I����llli� Hoje
20h30 - Bragantino x Ceará
20h30 - Fortaleza x Santo André
20h30 - Barueri x ABC
Sexta-feira (1/8)
20h30 - Juventude x Ponte Preta
20h30 - América-RN x Gama
20h30 - Vila Nova x Marília
Sábado (218)
16�- j - Brasiliense x Bahia
16,110 - Corinthians x Criciúma
16h10 - São Caetano x Paraná
20h30 - Avaí x CRB

DIVI$ÃO ESPECIAL _'" 38 Rodada
,
&, Brusque 5x2 Inter
'jd NEC/Caçador Ox1 Pinheiros

SG Hercílio Luz 4xO Próspera
5: Juventus OxO Imbituba
5 HOje

,
15h - Concórdia x Joaçaba
a Rodada

6' NEC/Caçador O 3 O 4 -4
Domingo (15h)
Pinheiros x Brusque
Joaçaba x NEC/Caçador
Inter x Concórdia

Time PG V E O Próspera x Juventus

,10
. Camboriuense x Hercilio Luz

4

Resultados 6° Rodada

Grupo 15

Toledo OxO MareHio Dias

Inter-SM 3x2 Eng. Beltrão
Classificação: Toledo 9, MareHio Dias
9, Inter-SM 8 e Eng. Beltrão 6.

Grupo 16

Caxias Ox1 J. Malucelli

Metropolitano Ox1 Brasil

Classificação: Brasil11. Caxias 8, J.
Malucelli 7 e Metropolitano 4.

Municipal de Futsal

Taça lzídio Carlos Peixer
2° Fase

Cruzeiro A 6x1 Serenata
Reba's 4xO AM Vila Amizade

União/Jagunços 4x4 Sup.Brandenburg
Bem Bolado 8x4 Atlética
Altitude 3x1 Valcanaia FC

BalTa Branco 7x4 MM

Municipal Futsal Sênior
Papel. MiglaS/ASRB 1x1 Sorv. Q Legal
Grameyer 2x2 Coremaco

Amizade 3x2 Desportiva A

Jogos de Volta
Água Verde Pom. 2x2 Caramuru

Aspirantes
Atlético ENEC 2x1 Vitória
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Intercâmbio
para Filarmônica

.Orquestra se prepara para tocar
com o maestro inglês John Traill
JARAGUÁ DO SUL Para balancear a visita, o maestro

Trocar conhecimentos com o Ve- ainda pretende falar à comunidade
lho Mundo é sempre visto como algo universitária de Oxford. Na ponta
produtivo para quem se dedica à mú- da língua estão informações sobre a

sica erudita. Os motivos são óbvios, música colonial brasileira, em suma,
afinal de contas, é lá, do outro lado do a respeito de Manoel José Gomes. Pai
oceano, que estão -os primórdios des- de Carlos Gomes, compositor de uma
sa arte. E, a Orquestra Filarmônica de das mais célebres obras do Brasil (O
Jaraguá do Sul sabe disso. Tanto que Guarani), Maneco Músico, como fi-
.falta pouco para o grupo fazer uma cou conhecido, escreveu inúmeras
viagem cultural sem tirar os pés do . canções sacras.

próprio Estado. Longe do Brasil, Bortholossi tam-
Durante as próximas semanas, os bém se debruçou sobre partituras

instrumentistas têm uma responsa- religiosas. Recentemente, ele regeu
bílidade diferente. Precisam ensaiar o Réquiem de Johannes Brahms. A

para, no'dia 30, receber o maestro in- missa fúnebre foi tocada pela Or

glês John Traíll. Ele assume a batuta e questra Filarmônica de Varna, da
conduz os músicos em uma apresen- Bulgária. As duas apresentações
tação no Teatro Municipal de Itajaí. aconteceram sob o teto de igrejas do

Em novembro, o roteiro é inverso. município homônimo, localizado às
Dessa vez, Daniel Bortholossi, regente margens do Mar Negro.
oficial da Filarmônica, embarca rumo Em 2009, ele retoma às terras
à Inglaterra. São dois compromissos búlgaras, a convite da Ópera de Sta

que o fazem sair de Santa Catarina. ra Zagora. O maestro da Filarmônica
Primeiro, fica à frente da Sinfônica de de Jaraguá do Sul conduz os músicos

Southampton, cidade localizada na nos três atos de Turandot, de Giaco
costa sul do país. O repertório, como <'

mo Puccini.
não poderia deixar de ser, foi com-

.

posto por obras inglesas. KELLY ERDMANN

Daniel Bortholossi à frente do Orquestro Filarmônico de Varna, no Bulgária
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BRANCA
BRANCA
BRANCO
VERMELHO
VERMELHO
BRANCA
PRATA
BRANCO
VERMELHO
VERDE
BI;<ANCO
VERMELHO
PRETO
BRANCA
BRANCA
PRATA
PRATA
BRANCO
PRATA'
VERMELHA
PRETA
PRATA

�:��O'
PRETA'.
.VERMELHO
VERMELHO
BRANCA

ACAQ LT DT
DHAQ LTDT
BASICO
AQLTDT
BASICO
RLL4pn

• AQ DT LT
BASICO
.BASICO
BASICO
TEAt:�LL
LTDT
AC DHVETEDT
LTDT
DT
COMPLETO
DH VE TEALAQ IT DT
COMI?LETA' ,

'CGMPLÉTO'" RLl
COMPLETO + ABS + AB
'COMPlETO
COMPLETO
COMPlETGCD
'COMPLETO
CGMPlETO + RLl
COMPLETO + PE
ACAQ OH TE lTDTFN iii

GNV'
.

Gal 1.0 8V PLUS
Gal 1..0 16V SPORT Gill
GOl1.0
GOL 1:0 16V SERlE OURO
GOL 1.0 16V Gill
GGl 1.0 16V Gill
Gal 1.0 j6V
Gal 1.0 MI
GOL 1.6 ci,
GOl·1.0MI
GOL 1.0 I
Got 1.6 Cl
Gal 1.8 CLI
Gal 1.6 CL
GOL 1,6 Cl
PARATI1,6
PARATI1.8
PARATI1,0 16V TOUR
PARATI 1,0 16V TOUR
PARATI2,0 GTI
POLO 1,6 HATCH
POLd 1.6 HATCH
POlO'1.6 HATCH
=ol.o 1,6 HATCH
POLO SEDAN 1.6',
POLO CLASSIC 1.8
POINTERGTI
KOMBI FURGÃO GNV

BRAVA 1.6 ElX 4 COMPLETO
SIEN;;>. 1,0 ,4 DH VE TE AI:. DT
PALIO 1,0 EX FLEX • 2 AC AQ IT DT
PAI,.IO 1.0 FIRE 2 TEAL IT DT 4PN
PAllO 1,0 FIRE 4 LT DT
PALIO 1,0 FIRÉ 4 BASICO
PAllO 1.0 ED 2 AlAQ IT DT
UNO MILLE FIRE 2 Ae LT DT
UNO MillE SX 2 IT DT
U�ILlE S, "'B=I""C""O ...,. -=<= .,....I.l=__

CELTALIFE
CELTA 1.Q
ASTRAELI:rE
ASTRA 2,0,S.EDAN AUT. FL(;X
ASTRA SEDAN
MERIVAL8
MONTANA CONQUEST
VECTRA2.0 CD GNV
VECTRA 2.2 GlS MILLENIUM
CORSA SI"DAN CLASSIC
CORSA SEDAN 1A FLEX
CORSASEDAN 1,0
CORSA 1.6 WIND
CORSA 1.8 HATCH'NOVOMOD.
CORSA 1.0 IiATCH WIND
CORSA WEEGON GL 1,6
CO,ESA 1.0 HATCH WIND

BASICO
LTDT
COMPLETO + AIR BAG + ABS '

COMPLETO
COMPLETO + Rl.L,
ACDH VE TE lTDT AO.
LM
COMPLETO AR DIG. RLL GNV
COMPl+COURO+empiac ale 2009
AaOT .

COMPLETO + GNV
AQ TEAl DT
AQlTDT
COMPLETO
RlllTDT
AQlTDT
AQLTDT4PN

PRATA
PRETA
PRATA

PRETA
PRATO
BRANCA
BRANCA
PRATA
PRATA
BEGE
PRATA
'P,RATA
BRANCO
PRETA
VERDE
AZUL
VERMELHA

DH VE TE RLL
AQPE
DH TEALAQ LM
AC DH LT DTCD 2 PN
COMPLETO + Rll + COURO'
ACOHDTPE
COMPLETO
AQQT
LTPTGNV
LTDT
BASICO
AQLTDT
DTAQ
ACVETEAQ DTRlL

PRETA
BRANCA
BRANCA
BRANCA
CINZA
BRANCA
PRATA'
VERDE
BRANCO
VERMELHA
BRANCA
VERDE
VERMELHA
BRANCO,

LOGAN AUT
SCENIC RXE·1.6
SCENIC; RXE 2,0 16V GNV
SCENIC RT 1.616V
CLIO HATCH 1,0 16V AUT
ClIÓ PRIVELIGE 1.6 1.6V
CLIO HATCH 1.6AUT

gt:g ��6��;:� ��V RT
gt:g ����N to 16V RT

CLIO RT 1.0 16.V

4
4
4
4
4

TEAQ DTAL
COMPLETO,.COURO)"
COMPLETO + GNV
COMPLETO +AB.'GNV
ACAQ LT DT
COMPLETO RtL RE. GNV
AC DHTEAQ DT +AB+ GNV
ACAIRBAG

. '.

COMPLETO + AB
COMPLETe + Rlt+AB+SOM' > ••

AQAB LTDT
COMPLETO·. AIRBA"G + Rtl,

Financiamento até 72x • Troco na troco • Garantia de procedência • Você confia, nós garantimos
*TAC não inclusa para todas as modalidades de financiamento, que estão sujeitas à aprovação de cadastro

pelo Banco Volkswagen, Todos os veículos deste anúncio com 60% de entrada. Consulte sua concessionária

Volkswagen ou a Ouvidoria Banco Volkswagen: 0800 7012834. - Ofertas válidas até 29/07/08.

Capin... 1 I Caçador I CUriHbanO$1 Rio do Sul I log.. I São Joaquim I Jaraguá do Sul
•• 3SSS2.,S •• 35671111 49324124" 47 3S21 0200 4. 322"'00 "3233 0899 473274 6000

�'''''''''''''�CD e FitTTE�Q......,.� INCLUSO. ...

. • Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança .
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