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Série de reportagens mostro como cada
equipe vai entrar em campo a.partir do dia 30 .

.
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Atual campeão mundial, Tioga Camilo teve
de se contentar com o bronze em Pequim.
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enfrenta

segu· perdas
Enquanto o IPCA (índice de Preços 00 Con
sumidor Amplo) subiu 4,81% de dezembro
o junho deste ano, o rendimento do Fundo
no mesmo período foi de 2,58%.
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Estudo realizado nos Estados Unidos
sugere que correr com freqüência
pode retardar os efeitos do envelheci
mento. A pesquisa analisou 500 ido
sos com mais de 50 anos que tinham
o hábito de correr, durante um perío
do de 20 anos e comparou o saúde e

bem-estar físico desses participantes
com um grupo similar de não-corre
dores. Depois de 19 anos, os pesqui
sadores do Stanford University Medi
cal Center identificaram que 34% dos
idosas que não corriam haviam mor

rido, comparados cam apenas 15%
entre os que corriam com freqüên-

.

cio. A pesquisa observou ainda que
ambos os grupos passaram a ter mais
deficiências físicas com o passar dos
anos, mos o início destas deficiências
começou 16 anos mais tarde poro
aqueles que praticavam a corrida.

Fonte: BBC Brasil

1'.�;lJ:JJ]
"l"l71.0800 • www.wizardjaragua.com.br

Candidatos arrecadam R$
190 mil pard componhas
Evaldo Junckes (PT), de Guaramirim, foi o que conseguiu conforme a primeira prestação de contas parcial. Na

levantar mais verba para campanha entre os candidatos outra ponta está Ivo Konell (DEM), de [araguá do Sul,
da microrregião. Foram mais de R$ 33 mil até agora, que declarou ter arrecadado pouco mais de R$ 500.
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FEIJOADA
DOMOA

Sábndo.lem Caldinho
no Meu Boteco .
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LIGA É DA
MALWEE
Eu acredito
no título
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EDITORIAL

CHARGE

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

A infra-estrutura que
o Sul precisa - BR-280

A realidade retratada nos jornais, rádios e TVs não deixa dúvidas:
ou o Brasil prioriza o investimento em infra-estrutura, oumuito mais
cedo do que se espera enfrentaremos um caos econômico que fatal
mente resultará para um quadro de trágicas conseqüências sociais.
As más condições das rodovias são, sem dúvida, o caso mais grave,
mas a infra-estrutura nacional de transporte também é péssima nos
outros modais. Os resultados econômicos aindamodestos e os trági
cos números demortes podem - e devem - ser também atribuídos às

péssimas condições de nossas rodovias, à falta de estrutura de nossos
portos e aeroportos e à ausência de uma política séria de aproveita
mento de nosso potencial hidroviário.

Há alguns meses o jornal britânico "The Guardian" destacou o

bom momento econômico do Brasil. Para o jornal estaríamos, enfim,
deixando de ser "o país do futuro". Este é um otimismo com o qual,
infelizmente, não pode concordar quem, como nós, transportadores,
vive o dia-a-dia da infra-estruturabrasileira. Não é por outra razão que
háanosbatemosnamesma tecla: ou oBrasil investeem infra-estrutura
ou dificilmente alcançará o futuro de maravilhas quemuitos insistem
emprofetizar. O PlanoCNT de Logística elaborado pelaConfederação
Nacional do Transporte reúne propostas de projetos, e estimativas de
investimentomínimo, com o objetivo de adequar a infra-estrutura do
Brasil às reais necessidades da cadeia produtiva e da sociedade.

Hoje, a CNT dará prosseguimento à série de seminários regionais
que está realizando pelo Rús para apresentar o Plano, com a realização
do "Seminário Regional Sul do PlanoCNT de Logística", que acontecerá
em furto Alegre. O evento objetivamobilizar a sociedade organizada, os
setores produtivos e os transportadores em tomo das principais questões
de infra-estrutura e logística do transporte. Iara SantaCatarina, o estudo
apontaanecessidade de investimento depelomenosR$ 8,96 bilhões em
31 projetos, dentre os quais podemos destacar intervenções na BR-282,
duplicação da BR-470 e BR-280, além da ampliação da área portuária e

do terminal intennodal do porto de Jrnbituba

PEDRO LOPES E MARCO ANTÔNIO GULlN, PRESlDENTES DA FEmAII!CESC -

FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS OE TRANSPORTES OE CARGAS
00 ESTAOO OE SANTA CATARINA

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

enviados para o e-mail redacno@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).

Concessionária de serviço público é responsável por danos
desenvolve a atividade de cultivo de cama
rões.No caso em tela, em março de 2004,
uma interrupção da energia elétrica por qua
tro horas e meia na cidade provocou a mor

tandade de milhões de crustáceos (12.911
kg de peso), pela falta de oxigenação da água
que completa os tanques.

Condenada em primeiro grau, a Celesc
recorreu argumentando para tanto que a in-

. terrupção do serviço se deu por caso fortuito,
isto é, a colisão de ave contra a rede de ener
gia elétrica, situação que a afastaria da res

ponsabilidade de indenizar. Destacou ainda
em seu recurso que restabeleceu o abasteci
mento dentro do tempo de atendimento ao

consumidor determínado pela Agência Na
cional de EnergiaElétrica-Aneel.

Inobstante a argumentação colacionada
.

pela Celesc em seu recurso, afirmou o relator

TliIAGOMARKIEWICZ,
INTEGRANTE DO

OEPARTJJ.MENiO CíVEL
E EMPRESARIAl.. NA
CASSUI..! ADVOGADOS.

Há certo tempo, os tribunais vêm con

denando as concessionárias de serviço pú
blico pelos danos que causam aos consu

midores, em especial as concessionárias de
energiaelétrica. O assunto fOI recentemente
analisado pelo Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, onde a 1a Câmara de Direito Pú
blico confirmou sentença da comarca de
Laguna que condenou as Centrais Elétricas
de Santa Catarina S.A. (Celesc) ao paga
mento de indenização por danos materiais
no valor de R$ 142mil a uma empresa, que

do processo, desembargador Vanderlei Romer
que 'Us relatos das testemunhas mostram a

ineficácia e o defeito do serviço público, por
quanto a empresa concessionária certamente

avaliou mal a complexidade do problema na
rede elétrica e deixou apenas os dois funcioná
rios de plantãopara resolver o problema".

Nota-se então, a responsabilidade objetiva
das concessionárias de serviço público nos

casos onde não tomam as cautelas necessá
rias. Do voto do desembargador relator, po
demos destacar ainda a fuI1damentação do
artigo 37, § 6°, da Constituição que dispõe:
"as pessoas jurídicas de direito público e as

de direito privado prestadoras de serviço
público responderão pelos danos que seus

agentes, nessa qualidade, causarem a tercei
ros, assegurado o direito de regresso contra o

responsável nos casos de dolo ou culpa".
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FALA Aí!

" Não vim pro có

poro discutir direitos
humanos. "

PRESIDENTE LULA (PT-SP),
no abertura dos Olimpíadas,

respondendo o jornalistas sobre o

conflito entre o Tibete e o China.

" Hoje eu levantei
tremendo."

.
MARILDA OLIVEIRA, avó do

judoca Ketleyn Ouadros, medalha de
bronze nos Olimpíadas de Pequim.

" Não devemos
temer impulsos
do sociedade. "
GILMAR MENDES,

ministro e presidente do STF, sobre
reações do opinião público em

relação aos candidatos 'ficho sujo'.

CORRIGINDO
Dos cerca de '350 advogados inscritos
no OAB de Jaraguá do Sul, que abrange
Guaramirim, Corupá, Massaranduba e

Schroeder, 270 estão atuando e não 27
como foi publicado ontem, involunta
riamente, por erro de digitação.

Colombo em Jaraguá
o senador e presidente estadual do OEM, Raimundo Colombo, fez on
tem sua primeira visita a Jaraguá do Sul após o início da campanha
eleitoral. Veio referendar a candidatura de Ivo Konell, que recuperou
os direitos políticos através de liminar, diga-se, com empenho pessoal
do senador. Como na última vez, Colombo retomou o discurso de que
o democrata se manterá na disputa. "Isso é coisa líquida e certa paro
nós e será resolvido em Florianópolis", disse o presidente estadual,
sobre o recurso do OEM junto ao TRE por conta do indeferimento do
pedido de registro do ex-prefeito na primeira instância. Além de Ko
nell, Raimundo Colombo informou que outros 109 democratas dispu
tam vagas nas Prefeituras catarinenses como cabeças de chapa, com
meta de eleger 60%.

DIFíCil
Na Rua Padre Alberto Romuald Ja
cobs, Bairro Vila Lenzi, moradores,
comerciantes e usuários reclamam
do demora na conclusão de obras
de pavimentação executados pela
Prefeitura. Com prejuízo para o

comércio local, desconforto e risco
de ocidentes em meio a um lama
çal quando chove. Com muita po
eira quando seca. E não há prazo
para conclusão do serviço.

AS PCHS
A pedido do deputado federal catari
nense Gervásio Silva (PSDB) a Câmara
dos Deputados promove hoje audiên
cia pública para discutir os procedi
mentos de autorização para pequenas
centrais hidrelétricas. Já são 299 em

funcionamento e outras 79 em cons

trução ou projetadas, uma delas no rio
Bruaca, em Corupá. As ONGs ambien
tais são contra. E contestadas pelos
investidores, que garantem respeito à
naturçza.

FATO CONCRETO
Como efeito da lei seca, caiu o nú
mero de acidentes em Santa Catarina,
mas a média do número de mortos,
comparando com períodos anteriores
a elo, não anima muito. E, perguntar
não ofende: por que continuamos o

fabricar e importar carros que atingem
velocidades até três vezes o permitido
em rodovias federais e estaduais? Ali
ás, quase todas esb�racadas por natu
reza:Ein algumas, nem é preciso beber
poro morrer.

O CORREIO DO POVODQUARTA-FEIRA, 13 DE AGOSTO DE 2008

,

POR QUE SER VEREADOR?
ELISABETH HARMEL- BETI-13 888 (PTI
SOU pós graduada em Gestão de Pessoas e gradua
da em Artç�. Natural de Jaraguá, fui professora por
nove anô§\íe hoje sou cô'mwciante. Fui escoteiro,
catequista de crisma e batismo. Hoje faço porte do
liturgia do Igreja Católico, do ECC e do curso de

noivos, Participei ativamente do Associação de Moradores do Vila
Lenzi e N�Xg Br,asília, ondejontos agilizamps ob�as nos bair on-

tribuí na :��ndnção do Con��tho de Segurâ'nça ao Vila 5\le ovo

Brasília, Chico de 'Paulo e Agua Verde. Desde garoto participo de
movimentos. comunitários, porque penso que todos podemos eentrl
buir com um pouco do tempo poro o bem comum. Como vereadora,

". pretendo i címtivar o uso do bicicleta, criação de mais ciclovlias e

J0/'motovi,a ç.ão de bontlijqbõ no aprq�çl;\�mento dos trl
, rxis�j

tentes, over palestras nos bairros par.a Ibvens e casai diver-
sos temos, bem como conscIentização e respeito aos anlmels e meio
ambiente. Também pretendo, em tonjunto com o comunidad�, criar o
Delegacia .dll,'Mulher, mos no sentido principalmente educativo.

VOLTANDO
Afastado do função desde o dia 5 de junho, já que participaria do eleição, Gil-

,

do Antônio Alves retornou ontelU ..

à presidência do'Sindicato dos V ristas.
,
Alves reçupera-se de câncer em"ôm dos rins. '�gJlra,,�stá tudo b
sindicoliSfa,+!tue.voi engajar-s�Jla componho dcfPPS, que tem o

vice-prefeito no chapa do petista pionei Wolter da Silvo.

MíNIMO 1
s

Virtual canditlâta o governàdôJ"em 2010, o ,$çnadora Ideli SaMftti (PTI
entro de corpo e olmo no brigo pelo instituição de salário mínimo'regio
nal em Santo Catarina, como já ocorre em São Paulo, Paraná, Rio Grande
do Sul e Ri e Janeiro. Mas.o projeto só e ser encaminhado pelo

'I governad iz Henrique 'ra (PM rações
.
"'os traba res quereR\;

.

,00.

MíNIMÓ 2
Categorias coq1o mobiliário e alimentação recebem um mínim
R$ 43 sqriam, do o prop 'ra ..

R$ .,606,
mérci e R$ 50 & iria po '7:72. Os m s

sorriam valor de R O poro R$ 6 . E os trabalhadores do
Construção Civil, de R$ 430,00 'Poro R$ 534,20, segundo o presifentê do
Federação d Trabalhador Comércio," SCQ Alano.,

FLAG
Por fraude no adição de águo em excesso ntis carcaças de aves 01 em

presas Gonçqlves e Tortola, do Paraná; Rei frango, Atibaia Abatedouro
de Aves ltdo., de São PaulU,'eWiper Industrial de Alimento

'

; município catatinense de rá for dn�l;pelq MI
Agricultura. �a�cara duro, om até mos de águ
gelo. Ouase::��io quilo o de carne p lo consumidor.

ill

politica@ocorreiodopovo.com.br
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Candidatos arrecadam R$ 190 mil
Prestação de contas parcial" de campanha foi divulgada ontem
JARAGUÁ DO SUL

OS 14 candidatos às Prefeitu
ras da microrregião receberam,
juntos, R$ 190.208,93 para o

financiamento das suas campa
nhas, conforme a priníeira pres
tação de contas entregue à Jus
tiça Eleitoral há uma semana. O
relatório discriminando o saldo
dos recursos e os gastos eleitorais
declarados por candidatos e co

mitês financeiros começou a ser

divulgado ontem pelo TSE (Tri
bunal Superior Eleitoral).

maior cidade da região e nono

colégio eleitoral no Estado.

Apenas três concorrentes
declararam gastos superiores
à arrecadação. Moacir Bertol
di (PMDB), de Jaraguá do Sul,
com a maior das despesas: R$
36.065,50. Os candidatos deve-

. rão fazer a segunda prestação de
contas parcial no dia 6 de setem
bro e, a final, terá que ser enca

minhada até 4 de novembro.

CAROLINA TOMASELLI

<'

�
g

� ��
Recursos e gostos realizados serão informados em mais dois momentos

• NILSON BYLAARDT (PMDB)
RECEITAS
Doaçôes R$ 3.410,00 (recursos próprios)
TOTAL.. ••.•••..•.•..•.•.•••••..•.••••.••.•.•.••....•••.••.••.•••.. R$ 3.410,00

DESPESAS
Combustíveis e lubrificantes R$ 75,85
Publicidade por materiais impressos R$ 638,00
Produção de jingles, vinhetas e slogans R$ 200,00
Cessão ou locação de veículos R$ 2.040,00
TOTAL.. R$ 2.953,85

• DlONEI WALTER DA SILVA (PT)
RECEITAS
Doaçôes R$ 5.605,00 (recursos próprios)

R$ 7.490,00 (pessoas físicas)
Recursos de outros candidatos/comitês R$ 602,09

.

TOTAL.. R$ 13.697,09

DESPESAS
Publicidade por materiais impressos R$ 10.929,64
Diversa� a especificar. R$ 120,00
Produção de jingles, vinhetas e slogans R$ 790,00
Cessão ou locação de veículos R$ 200,00
TOTAL.. R$ 12.039,64

• IVO KONELL (DEM)
RECEITAS
Doaçôes R$ 577,01 (recursos próprios)

R$ 15,00 (pessoas físicas)
TOTAL.. R$ 592,01

DESPESAS
Materiais de expediente , R$ 25,00
Combustíveis e lubrificantes R$87,01
Publicidade por materiais impressos R$ 225,00
Publicidade por jornais e revistas R$ 240,00
TOTAL.. ; R$ 577,01

• LUIS CARLOS ANDRADE (PTC)
RECEITAS
Doaçôes R$ 8.681,00 (recursos próprios)

R$ 1.174,00 (pessoas físicos)
Recurso de outros candidatos/comitês R$ 108,63
TOTAL.. R$ 9.963,63

DESPESAS
Combustíveis e lubrificantes , R$ 568,68
Publicidade por materiais impressos R$ 1.361,24
Produção de jingles, vinhetas e slogans R$ 250,00
Cessão ou locaçtlo de veículos R$ 6.450,00
TOTAL.. R$ 8.629,92

• MOACIR ANTÔNIO BERTOLDI (PMDB)
RECEITAS
Doaçôes RS 10.350,00 (pessoas físicas)

K� I l.ciOO,OO (pessoas jurídicas)
TOTAL.. R$ 21.850,00

DESPESAS
Locação/Cessão de bens imóveis R$ 9.000,00
Publicidade por materiais impressos· R$ 10.322.00
Publicidade por carros de som R$ 1.815,00
Publicidade por telemarketing R$ 14.500,00.
Encargos financeiros e taxas bancórias 7 R$ 28,50
Diversas a especificat.. R$ 400,00
TOTAL.. R$ 36.065,50

• CONRADO MÜLLER (PP)
RECEITAS
Doaçôes R$ 2.700,00 (recursos próprios)
Recurso de outros candidatos/comitês R$ 73,80
TOTAL.. R$ 2.773,80

DESPESAS
Publicidade por materiais impressos R$ 240,00
Encargos financeiros e taxas bancórias R$ 15,00
Cessão ou locação de veículos , R$ 2.100,00
TOTAL.. : R$ 2.355,00

. • LUll CARLOS TAMANINI (PMDB)
Receitas
Doaçôes R$ 19.800,00 (re.cursos próprios)

R$ 1.500,00 (pessoas físicas)
Recurso de outros candidatos/comitês R$ 254,00
Outras receitas R$ 190,00
TOTAL.. : R$ 21.744,00

DESPESAS
Materiais de expediente R$ 766,80
Publicidade por placas, estandartes e faixa R$ 390,00
Publicidade por materiais impressos R$ 11.464,00
Produção de programas de rádio, televisõo ou video R$ 1.500,00
Produção de jingles, vinhetas e slogans R$ 2.500,00
Cessão ou locação de veículos R$ 3.700,00
TOTAL.. R$ 20.320,80

A maior arrecadação está
em Quaramirim, o segundo
município do Vale em núme
ro de eleitores (22.145). Pela

primeira vez na disputa majo
ritária, o prefeiturável Evaldo
João Junckes (PT) informou ter
levantado R$ 33.874,00, dos

quais R$ 27.849,16 já foram

gastos. Na outra ponta apare
ce Ivo Konell (DEM), que de
clarou ter arrecadado somen

te R$ 592,01 como candidato
a prefeito de Jaraguá do Sul,

• EVALDO JOÃO JUNCKES (PT)
RECEITAS
Doaçôes R$ 2.230,00 (recursos próprios)

R$ 17.636,50 (pessoas físicas)
R$ 14.000,00 (pessoas jurídicas)

Recursos de outros candidatos/comitês R$ 7,50
TOTAL.. R$ 33.874,00

DESPESAS
Com pessoal : R$ 6.834,00
Locaçôes/Cessão de bens imóveis R$ 1.286,50
Postais R$ 6.834,00
Materiais de expediente R$ 26,75
Combustíveis e lubrificantes R$ 222,16
Publicidade por materiais impressos R$ 8.108,50
Serviços prestados por terceiros R$ 1.366,00
Produçôes de programas de rádio, TV ou vídeo R$ 3.000,00
Encargos financeiros e taxas bancórias R$ 55,25
Diversas a especificar R$ 3.100,00
Produção de jingles, vinhetas e slogans R$ 1.700,00
Cessão ou locação de veículos ,; R$ 2.150,00
TOTAL.. R$ 27.849,16

• LAURO FRÕHLlCH (DEM)
RECEITAS
Doaçôes R$ 6.745,00 (recursos próprios)

R$ 7.537,50 (pessoas físicas)
R$ 16.180,00 (pessoas jurídicas)

Recursos de outros candidatos/comitês R$ 1.370,00
TOTAL R$ 31.832,50'

DESPESAS
Publicidade por placas, estandartes e faixa R$ 1.535,00
Publicidade por materiais impressos R$ 10.819,50
Encargos financeiros e taxas bancórias R$ 15,00
Produção de jingles, vinhetas e slogans : R$ 1.850,00
Cessão eu locação de veículos R$ 5.. 625,00
TOTAI R$ 19.844,50

• ALMIR TREVISANI (DEM)
RECEITAS
Doaçôes R$13.740,00 (recursos próprios)

R$ 2.439,80 (pessoas físicas)
Recurso de outros candidatos/comitês R$ 100,00
TOTAL.. R$ 16.279,80

DESPESAS
Locaçôes/Cessão de bens imóveis R$ 1.050,00
Despesas com transporte ou deslocamento R$ 800,00
Combustíveis e lubrificantes R$ 524,14
Publicidade por materiais impressos R$ 589,80
Serviços prestados por terceiros : R$ 40,00
Diversas a especificar.. R$ 1.000,00
Cessão ou locação de veículos R$ 2.000,00
TOTAL.. R$ 6.003,94

• Mário Fernondo Reinke (PSDB)
RECEITAS

.

Doaçôes R$ 6.850,00 (recursos próprios)
R$ 400,00 (pessoas físicas)

TOTAL R$ 7.250,00

DESPESAS
Locaçôes/Cessão de bens imóveis : R$ 750,00
Combustíveis e lubrificantes R$ 1.851,00
Publicidade por placas, estandartes e faixa R$ 180,00
Publicidade por materiais impressos R$ 1.000,00
Diversas a especificar : R$ 250,00
TOTAL R$ 4.031,00

• ODENIR DERETTI (PP)
RECEITAS
Doaçôes R$ 1.880,10 (recursos próprios)
Recursos de outros candidatos/comitês R$ 216,00
TOTAL.. R$ 2.096,10

DESPESAS
Locaçôes/Cessão de bens imóveis R$ 100,00
Combustíveis e lubrificantes R$ 100,10
Publicidade por materiais impressos R$ 1.596,00
Serviços prestados por terceiros R$ 300,00
Produção de jingles, vinlTetas e slogans R$ 250,00
TOTAL.. R$ 2.346,10

• FELIPE VOIGT (PP)
RECEITAS
Doaçóes R$ 500,00 (recursos próprios)

R$ 6.500,00 (pessoas físicas)
R$ 15.991,00 (pessoas jurídicas)

TOTAL.. R$ 22.991,00

DESPESAS
Combustíveis e lubrificantes R$ 530,70
Publicidade por materiais impressos R$17.341,00
Diversas a especificar : R$ 6.590,00
Produção de jingles, vinhetas e slogans ·R$ 800,00
TOTAL.. R$ 25.261,70

• OSNILDO KONELL (PSOLl
RECEITAS

.

Doaçóes R$ 1.855,00 (pessoas físicas)
TOTAL.. R$ 1.855,00

DESPESAS
Combustíveis e lubrificantes R$ 250,83
Publicidade por materiais impressos R$ 1.150,00
Diversas a especificar R$ 337,00
TOTAL.. :: R,$ 1.737,83
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BAIRROS

JARAGUÁ DO SUL

Estudantes, trabalhadores
e comerciantes. Pedestres, ci
clistas ou motoristas. Todos

passam pelo centro da cidade.
O comércio movimenta a eco

nomia e atrai as pessoas para
o calçadão, local de compras,
parada para um sorvete ou

simplesmente de caminhadas.
Mas quem mora no centro de

Jaraguá do Sul conhece o ou

tro lado desta realidade.
Segundo a Associação de

Moradores do Centro, o bair
ro precisa de melhorias. ''As
árvores estão tomando conta

das calçadas, em alguns locais
faltam faixas de pedestres e

espaço para os ciclistas", afir
ma o presidente da associação,
Mauro Mahfud. Mas de acor

do com o líder comunitário,
a prioridade é o investimento
em iluminação pública. "Falta
iluminação na Epitácio Pessoa
e em algumas praças, como ao

lado do terminal". Nesses lo
cais, segundo ele, acaba sendo

freqüente o consumo de dro

gas e a prostituição.
O Conselho de Segurança

do bairro (Conseg) também está

preocupado com a situação. O
presidente do órgão, Amandos

Árvores tomam conta das calçadas que pr�cisam ser recuperadas

Klabunde, explica que a Polí
cia Militar atua com freqüên
cia no local. Mas segundo ele,
questões como a prostituição,
o tráfico de drogas e a presen
ça de mendigos nas ruas ainda

preocupam os moradores do
Centro. "Tem mulheres que
têm medo de esperar o ônibus
à noite porque são confundidas
com as prostitutas. Na região
da Epitácio Pessoa, por exem
plo, falta iluminação, principal
mente nas ruas laterais", afirma

lembrando ainda que de nada
adianta investimentos em câ
meras de segurança se a escuri
dão permanecer.

Já entre os lojistas a pre
ocupação é com os assaltos.
"Tem que tomar cuidado com

os produtos expostos nas vi
trines e também ao atender os
clientes", diz a vendedora de
uma joalheria, que já foi alvo
de assaltantes.
..

DEBORA VOLPI

O CORREIO DO POVO OQUARTA-FEIRA, 13 DE AGOSTO DE 2008

Estacionamento é necessidade,
para a maioria dos motoristas

Já entre os motoristas a

reivindicação é outra. Quem
dirige pelo centro da cidade
reclama da dificuldade em

encontrar locais para estacio
namento. "É difícil estacionar
no Centro. Perto dos bancos,
por exemplo, você não en

contra vaga. Sábado também
é complicado, comenta o ele
tricista Elides Batisti, 43 anos.

"Tem carro parado aqui a tar
de toda. Hoje, fiz três voltas

para achar um lugar pra esta-

cionar", acrescenta o operador
de máquinas Ilmar Baugartel,
37 anos. Os dois motoristas

precisam estacionar no Centro
com freqüência e concordam
com a volta do estacionamen
to rotativo para amenizar o

problema da falta de vagas.
Mas entre os candidatos a

prefeito de Jaraguá, o tema gera
polêmica. Alguns se dizem con

tra a privatização do serviço, ou
ao modelo implantado no mu

nicípio em outros anos.

Falta de vagas para estacionar e insegurança para ciclistas sõo reclamações constantes no local

Seg"mnça é um dos

pedidos do Centro
Moradores estão preocupados com prostituição

Estacionamento rotativo é uma das opções para resolver a falta de vagas

QUAL SUA OPINIÃO SOBRE A IMPLANTAÇÃO
DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO?

DIONEI WALTER DA SILVA (pn
"Acho, particularmente, que não preci
sa. Se a comunidade quiser, podemos
implantar. Mas não vai ser algo para
visar lucro. E será somente nas ruas

onde realmente há comércio. Não
como era feito. Antes era um caça ní

quel. O município tem que fazer o con
trole, e o único objetivo seria ter vaga
para estacionar."

IVO KONElL (DEM)
"Já existiu e não deu certo porque o

modelo estava errado. Ele era explorado
por uma empresa particular, onde se visa
lucro. Se for uma necessidade, nós terí
amos que criar, mas através da guarda
municipal. Ele deveria ser explorado pelo
poder público, para que os custos fossem
menores. Sou favorável, desde que esteja.
sob controle do poder público".:

MOACIR BERTOLDI (PMDB) LUIS CARLOS ANDRADE (PTC)
. "É necessário. Todos os grandes mu- "A gente vai implantar Muita gente é
nicípios têm essa necessidade. Mas contra, mas esses que são contra, recla-
nós temos que fazer numa modalidade mom que não encontram uma vaga no

que seja educada e não explorativa. Centro. Muitos funcionários de lojas dei-
Temos que fazer um estudo de via- xam o carro o dia inteiro na frente da loja
bilidade técnica. Mas ele vai sair, do e tiram o lugar de quem precisa. Mas vai
estilo paquímetro, com cinco minutos ser um estacionamento humanizado, no
de carência e tem validade de meia a estilo de São Bento do-Sul. A pessen só
duas horas". _ pago pelo tempo que elo for usar".
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FLAGRA

JARAGUÁ DO SUL

A venda de carteiras de cigar
ro a um adolescente de 16 anos

acabou em detenção na noite de

segunda-feira. A Polícia Militar
recebeu uma denúncia de que
um menor de idade estaria por
tando uma arma de fogo perto
da Escola Rodolpho Dornbusch,
na Vila Lalau. Com o jovem, os
policiais encontraram uma pisto
la de brinquedo e cinco carteiras
de cigarro. O rapaz informou que
havia comprado os maços num
estabelecimento na Rua Irmão

Geraldina, também na Vila La
lau. A pessoa que vendeu os ci-

.

garras ao adolescente não teve o

nome divulgado pela PM.
Para evitar que situações

como esta se repitam, a Pro
motoria de Infância e Juventu
de encaminhou, em parceria
com o Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Ado
lescente e o Conselho Tutelar,
uma proposta de anteprojeto de
lei para Prefeitura e a Câmara
de Vereadores. A proposta, en
caminhada no início de julho,
visa a criação de uma lei mu

nicipal que coíba o acesso de

crianças e adolescentes a bebi
das alcoólicas e cigarros.

De acordo com o promotor
da Vara de Infância e Juventude,
Gilberto Polli, a proposta estabe
lece infração administrativa para
os estabelecimentos que des

cumprirem as normas. A multa

prevista é de três a 20 salários
mínimos, podendo ser aplicada
em dobro em caso de reincidên
cia e suspensão das atividades do
estabelecimento por até 15 dias.

Se o projeto for transforma- ,

do em lei, o dono ou responsá
vel pelo estabelecimento será

responsabilizado pelo crime

juntamente com a pessoa que
vendeu o cigarro au "a bebida
alcoólica. O Código Penal prevê
que deve ser penalizado aquele
que comprovadamente tenha
contribuído para o crime, o

que norinalmente acaba recain
do sobre os funcionários. "Na

prática, quem responde não é
o proprietário ou o gerente do
estabelecimento, mas sim o

caixa, o garçom ou o barman",
comentou.

DAIANE ZANGHELINI

<'

Componha ''O piso agora é lei"
é realizado em Jaraguá do Sul
JARAGUÁ DO SUL

Em Jaraguá do Sul a cam

panha "O piso agora é lei"
- idealizada pela senadora
Ideli Salvatti - está sendo re

alizada nas escolas do muni

cípio desde ontem e termina

hoje. O objetivo é levar a dis
cussão aos professores sobre
a importância da participa
ção da categoria na luta para
que de fato a lei de implanta
ção do piso salarial nacional
de R$ 950, sancionada pelo

. presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, no último dia 10,
seja aplicada. A lei atende
todos os educadores da rede

pública de ensino de forma

gradual até 2010.

Os estados e prefeituras
que não conseguirem pagar o

piso contarão com socorro da
União, por meio de comple
mentação 'de recursos para
atingir o valor. Mas segundo

a assessora de educação da
senadora Ideli, Mirian Darós,
não será necessário porque
o recurso vem do Fundeb
(Fundo de Manutenção e De
senvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação).
"Nenhum município poderá
dizer que não tem dinheiro",
ressalta.

De acordo com a asses

sora, a principal dificuldade
está nas implicações do Con
sed (Conselho Nacional dos
Secretários da Educação) e

da Undime (União Nacional
dos Dirigentes Municipais
de Educação) que alegam a

lei do piso salarial nacional
como institucional. ''A lei
é constitucional e a nossa

luta é pela sua aplicação",
enfatiza.

DAIANA CONSTANTINO

POLícWGERAL---------

Detido por venda de cigarro a menor
Projeto da promotoria visamultar estabelecimentos que cometerem o crime

I

Promotor Gilberto diz que penalidade normalmente recai sobre os funcionários

De acordo comlairto, objetivo do evento é prevenir a criminalidad�

O CORREIO DO POVO CONT&\TA:
VENDEDOR EXTERNO

pam atuar nos municípios do Vale do Itapocu. exceto Jamguó do Sul.

PRÉ-REQUISITOS: ter experiência no órea comerciai; corro próprio e facilidade de

comunicação. Interessados procumr por Patrício Enke. no telefone 3371-1919.

Venho fazer porte do nosso equipe.

Se implanta'
lei será pioneiro
no país

Projeto será

apresentad,p
o promotor 6ilb�ho)\Uolii

setlenteu que, se implan1ada, o
lei será pioneiro no país, pois
o legislação vigente nõo prevê
puniçõo administrativo aos in
fratores. Amanhõ, às 15h, ele
apresentará o proje�
ra de Vereadores.

"

Conforme o EstQ.t
\ ·,;C. "<""",,, "';:,:#

ça e do Adolescente,
quem fornece.�ig,arro aA (es
de 18 anos é de dois, iI quatro
anos de prisão. Já o lei �as Con
travenções Penais prevê �etençõo
de dois meses a um ano plf'a
quem serve bebidos alcoólicos o

crianças ou adolescentes.

Projeto de

segurança
JARAGUÁ DO SUL

O Conseg (Conselho Co
munitário de Segurança) da
Ilha da Figueira vai promover,
no dia 13 de setembro, o pro
jeto "Integração entre Família,
Empresa e Escola", no pátio do
Posto Behling. O objetivo é in
centivar a prevenção às drogas
e à violência e a troca de infor

mações sobre saúde, seguran
ça, trânsito, educação e meio

� ambiente.
Si! De acordo com o presidenteo::

�. do Conseg, Lairto de Andrade,
ur
a: a expectativa é de que cerca

de três mil pessoas prestigiem
o evento, com entrada franca.
Entre os parceiros estão a Polí
ciaMilitar, PolíciaCivil, Conse
lho Tutelar, Bombeiros, Samae,
Celesc, Senai, escolas e outras '

. entidades. Quem quiser con

tribuir com brindes, que serão
sorteados no evento, pode en

trar em contato pelos telefones
(47) 33�0-5124 ou 9604-2139.
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QUESTÃO DE SAÚDE

Policlínica deve abrir em setembro
Unidade oferecerá pediatria, radiologia, ginecologia e outras especialidades
BARRA VELHA

O ProntoAtendimento de Bar
ra Velha vai se tomar uma policlí
nica a partir de setembro. A infor

mação é do secretário de Saúde
Mauricio Coimbra que lembra

que o local já tem disponível as
especialidades de pediatria, ra

diologia, ginecologia e ultra-sono

grafia. A secretaria construirá até
o próximomês uma sala de gesso
nomini hospital.

De acordo com Mauricio,
para a mudança ocorrer falta a

contratação de dois médicos nas

especialidades de cardiologia e

ortopedia. "[á fechamos com dois

profissionais da região que terão
os contratos vencidos em setem

bro. Quando estes profissionais se

desvincularem dos hospitais onde
trabalham virão para cá", disse.

A secretaria de Saúde esti
ma investir R$ 18 mil/mês para
manter a policlínica, Os médicos
receberão R$ 42/hora, que já es

tão inclusos nas despesas gerais.
Não haverá contratação de mais

profissionais, somente remaneja-<;';

menta dos técnicos enfermeiros e

agentes que atuam nos postos de
saúde domunicípio.

O objetivo da Prefeitura é
reduzir os gastos do município
com transporte de pacientes que
são atendidos em outros domi
cílios oferecendo tratamento na

.

cidade de origem. O secretário
ressalta que só abrirá a policlíni
ca com todos os médicos contra
tados. "Se porventura algum dos

especialistas não vier, como já
aconteceu, vamos aguardar até

conseguirmos contratar outro. A
unidade só abre quando estiver

completa", enfatizou.
O PA atendeu no mês passa

do 4.332 pessoas e os pacientes
geralmente são de Barra Velha e

São João do Itaperiú.

INTERDIÇÃO
O Mini Hospital de Barra

Velha está interditado pelo MPE
(Ministério Público Estadual)
em função de supostas irregula
ridades. O interventor designa
do pelo ministério é o secretário
de Saúde do município. A em

presa que administrava a unida
de, OMS Gestão Hospitalar, está
afastada da função.

OSNIALVES

Jovens dispensados farão jummento
A Junto do Serviço Militar de Borro Velho (JSM) convoco os jovens alistados

no cidade poro o solenidade de entrego dos certificados de dispenso de corpora
ção, e juramento à Bandeira Nacional, que acontece dia 15, o partir dos 11 h do
manhã, no Sociedade Recreativo de Borro Velho.

EDITAL
MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN, Iabeüa Designada
da Comarca de Jaragua do Sul. Estado de Santa Catarina,

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

acham neste Tabelionato para protesto de Titulos contra:

Margot Adelia Grubba Lehmann. Oficial faz saber que por nao terem sido encontrados pessoalmente nos endereços a mim
fornecidos aos que interessar que os presentes Editais virem ou dele tiverem conhecimento, que deu entrada
neste Oficio para serem protestados contra os responsáveis. após decorrido o prazo de 03(lrês; dias úteís.

Protocolo: 83316 Sacado: MSH REPRESENT COMERCIAIS lTDA CNPJ: 04.694.8381000
Cedente: HSBC BANK BRASil S/A BANCO MULTIPlO
Numero do Hulo: 1547{1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentanle: HSBC BANK BRASil SA BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 23/07/200B Valor: 1.498.20

Prritocolo: 83697 Sacado: BERNARDO GUNZ CPF: 002.186.924-39
Cedente: RURAL VALE COM PROD AGROP lTOA CNPJ: 07.328.953/000
Número do Tilulo: 14994 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BESC Data Vencimento: 28/07/2008 Valor. 627.00

Protocolo: 83769 Sacado: VINHOS IOMERE lTOA CNPJ: 82.B28.724/000
Cedente: M G PUB REV FISCO TRIS lTDA FlSCOBRAS CNPJ: 94.797.115/000
Numero do Tilulo: SRS0061 08A Espécie: Duplicam de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRAOESCO üata Vencimento: 30i07/2008 Valor: 350.00
___-:-- v_v _

Protocolo: 83799 Sacado: GRACIELE TAnANA DOGE CPF: 026.179.689-52
Cedente: EMMENDORFER COMERCIO DE VEICULOS CNPJ: 84.429.786/000
Número do Tilulo: 104234,i00 Espécie: Duplicatl do Venda Mercanlil por Indicação
Apresentante: BESC Data Vencimento: 2&07/2008 Valor: 249.40

Protocolo: 83855 tacado: SCOPEl E CIA UDA. CNPJ: 05.846.33t\'000
Cedente: BHmo INDUSTRIA E COMERCIO DE AUMENTOS CNPJ: OO.6!Í3.257fOOO
Numero do Tilulo: 3235 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação ..

AjlreSen1""teo HSBC BANK BRASIL SA BANCO MUUlPlO Data Vencimento: 30/07/2008 Valor. 504,00

E, como os d�os devedores nan foram encontrados ou se recusaram a acenar a de>id. intimaeao. faz por intermedjp do
presente Edital. para Que os mesmos comparecam neste Tabe'onato na Av. Mal. OeorIoro da I1lnseca. fiT. 1589. no prazo da
lei, a rim de fiquidar o seu debito. ou emao, dar razao por que nao o laz. sob a pena de serem os referidos protestados na
forma da lei, ele.

laragu. do Sul. f 3 de Agosto d. 2008

, ..
-_.'_.

-_.�_
..

"

Fundação que administrava o hospital está sob a intervenção do Ministério Público Estadual por supostas irregularidades

Apae diwl,ga valores obtidos com festas
.

Entidade deGuaramirim conseguiu levantar mais de R$ 30mil este ano

GUARAMIRIM

A Apae (Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais) divul
gou esta semana o resultado de

alguns eventos promovidos pela
entidade. De acordo com a dire
tora LucilaMicheluzzi, o resulta
do líquido dos últimos eventos
da Apae rendeu R$ 31.274,90
à entidade. "Muito embora os

valores sejam significativos, a

sornatotal corresponde ao cus

to de um mês de manutenção.
da entidade. As promoções são
realizadas para custear despe
sas", informou Lucila.

As últimas ações promovi- .

das pela Apae foram a festa ju
nina, que rendeu R$ 6.630,15,
a feijoada, que arrecadou R$
6.828,00, o bazar da Feira R$
7.126,35 e a 2a Feira de Ponta
de Estoque, com a venda dos
estandes, onde foi faturado R$
10.689,70.

Segundo professores da en

tidade, às ações são formas' de
. auto-sustentação em função

.

dos recursos públicos serem

escassos. Para os professores, a
criatividade e a vontade de se

sobressair às dificuldades aca-

bam incentivando a criação de

ações facadas.
A diretora da Apae ressalta

que os professores já estão idea
lizando projetos para o segundo
semestre deste ano. "Queremos
criar um evento com a finali
dade de custear as despesas de
final e início de ano. Sugestões
serão sempre bem vindas", co
municou.

AApae deGuaramirim aten
de mais de 70 alunos e mantém

profissionais como psicólogos,
terapeutas, além de uma sede
para eqüoterapia.

FME transfere dia de jogos regionais
A fundação Municipal de Esportes de Borro Velho informo que devido às fortes chuvos. os jogos dQS semifinais do

2° Taça Cidade de Futebol Suíço Veteranos 2008 foram tronsferidos_ O evento que ocontecerio no sóbodo o partir dos
19h, 'nó campo do Poeirão, em Itojubo, seró realizado hoje, no mesmo local e horório. Nesto quarto-feira, portanto,
jogam o �Ilrtir '. I'll.. �u\i) Escoln filues 1 SOlll Esperunçn_
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JARAGUÁ DO SUL

Jaraguaense na .olimpíada
do conhecimento. no Paranó

Enquanto os atletas brasileiros lutam por medalhas no China, o aluno do Senai/
Jaraguá do Sul, Eduardo Fodi, emborco poro Curitiba poro disputar o ocupação
Tornearia Mecânico no Olimpíada do Conhecimento 2008. Ele foz porte do time
de 12 catarinenses no competição. A saído para Curitiba foi 00 meio-dia de

.,... domingo e os provas serão de hoje o sexto-feira. "A gente sente um pouco de
nervosismo, mos é normal. Treinamos diversos operações e vamos ver se os ou

tros competidores são bons", afirmo Eduardo.

JARAGUÁ DO SUL

Missão para
Bienal

O Núcleo do Mulher Empresário de
Jaraguá do Sul organizo missão téc
nico no período de 17 o 19 de agosto
em roteiro que inclui visito à Cio. dos
Ervas e à 20° Bienal Internacional do
livro de São Paulo. A atividade cento
com o apoio do Associação Empresa
rial e Sebrae. A programação começo
com saído no dia 17 às 22 horas e o

investimento é de R$ 315 poro nu

cleados e estudantes, de R$ 330 poro
associados, e de R$ 360 poro demais
interessados. Estes valores incluem
uma diário de hospedagem com café
do manhã. A organização do missão
prevê pagamento de 50% do valor no
ato de inscrição. Informações e inseri-

, ções pelo telefone (47) 3275-7017, ou
pelo e-mail eventos@acijs.com.br.

JARAGUÁ DO SUL

Fórum
"Sustentabilidade como vantagem com

petitivo" é o temo do 11° Fórum de Res
ponsabilidade Social Empresarial, que
acontece em Jaraguá do Sul hoje, dia
13 de agosto. O evento acontecerá às 19
horas, no Centro Empresarial, e é voltado
o empresários, profissionais de todos os

áreas, estudantes e público em geral. O
fórum tem como objetivo compartilhar
experiências e motivar os empresários
poro o desenvolvimento de ações no área.
Poro isto, o evento traz o Jaraguá proje
tos bem sucedidos, que serão apresenta
dos pelo diretor do empresa O Boticário,
Artur Grynbaum, e pelo empreendedor
Renato Sehn, proprietário do Pousado
Ilha do Papagaio. Os ingressos custam
R$ 15 poro nucleados e estudantes, R$
20 poro associados dos duas entidades e

R$ 40 poro não-associados. Informações
pelo telefone (47) 3275-7033.

GUARAMIRIM

FEIJOADA BENEFICENTE
Foram mais de 670 convites vendidos poro o feijoada beneficente em

prol de Sergio Girardi, cadeirante. O evento organizado pelo pára-atle
to Mario Helena Eggert em parceria com o empresário Sávio Sardagna
conseguiu arrecadar fundos poro comprar uma cadeira de rodos moto
rizado marco Freedon 2002 poro Sérgio de Guo rami rim.

JARAGUÁ DO SUL

Balé de Montreal
em Jaraguá do Sul

A companhia de danço canadense, que misturo ballet e jazz com teatro, circo,
artes visuais e músicos modernos, se apFtsentará em Jaraguá do Sul no dia 22
de agosto, no Grande Teatro do Centro Cultural de Jaraguá do Sul. Serão apenas
nove apresentações no Brasil. Somente Jaraguá está foro do eixo dos capitais e

dos grandes cidades, por possuir um espaço cultural como o Scar. O espetáculo
iriciará à:- 20h30min � poro outros informações o telefone é o�275-2477.

BARRAVELHA

Fanfarra recebe
novos instrumentos
A Secretario de Educação, Cultura e

Desporto entregou nesta semana os

novos instrumentos do Fanfarra Mu
nicipal. São

-

36 equipamentos que
vão renornr e melhorar o qualidade
de músico do fanfarra. Foram entre

gues oito caixas marcho tenor, qua
tro bombos de madeiro, quatro sur

dos de madeiro, quatro pratos, doze
cornetas e o novidade poro este ano,
quatro liras de 25 teclas. Os novos

instrumentos serão usados durante
os festividades cívicos e no 12° Festa
Nacional do Pirão.

MASSARANDUBA

Campeonato
de Vôlei

A Prefeitura Municipal de Massaran
duba, através do Comissão Municipal
de Esportes está organizando o 1 °

Copo Municipal de Voleibol Masculino
e Feminino, que terá início no dia 16
de agosto, às 14 horas. O evento acon

tecerá no Ginásio Poliesportivo "Alfre
dão" e será aberto à comunidade.
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MODA

PARA QUEM TEM ESTILO
Lez a Lez mostra coleção de verão e esbanja feminilidade na semana de moda

De
Nova Iorque para as

passarelas de Santa
Catarina. Raica Oli

veira, estrela da campanha da
Lez a Lez, desfilou a coleção
de verão da marca, apresenta
da na décima primeira edição
do Floripa Fashion. Depois da
apresentação, a top model in
ternacional disse à imprensa
que estava contente par parti
cipar do desfile da Lez a Lez,
mostrou empolgação com a

coleção de verão e com o cres

cimento obtido pela marca em
pouco mais de um ano.

O que as mulheres antena

das podem esperar da coleção
verão 2009 da marca é exata

mente o que foi visto na pas
sarela por mais de 800 pesso
as. Uma combinação de cores

poderosas e desenhos delica
dos, esbanjando feminilidade.
Este é um dos ingredientes
da grife para deixar a esta

ção mais quente do ano ainda
mais alegre e inebriante. Essa
receita cheia de atitude inclui
ainda novas versões de florais,
grafismos, listras e a fusão de
materiais e padronagens. Um
prato cheio para seduzir ga
rotas de estilo nada comum,

sempre ávidas por produções
para lá de especiais.

No desfile do Floripa
Fashion, o vestido foi eleito
uma das peças-chave da es

tação, firmando-se como um

coringa para os dias e noites

quentes. As estampas super
coloridas fazem da coleção
uma das mais decoradas dos
últimos tempos. E por falar
em cores, a cartela é uma ir

radiação de energia, frescor e

originalidade.
Apesar da boa dose de re

quinte, os modelos não perdem
a pegada casual que caracteriza
a Lez a Lez. Shorts, blusas e ves

tidos também chamam atenção
pelo acabamento perfeito e por
seus detalhes diferentes, entre
eles, a aplicação de elementos
da natureza com uma aborda

gem mais urbana.

A modelo consagrado no exterior,
Roica de Oliveira foi o destaque

do semana de moda

O vestido ganho destaque como o

look perfeito poro dias e noites

Lez o Lez traz uma explosão de cores para o próximo verão. A grife catarinense
investe nas cores poderosas e tecidos delicados que transmitem atitude e leveza
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CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCIÓLOGO

o temor do
sucesso e do prazer
Aqueles temores inconscientes do sucesso

e do prazer são resultado da falta de questío
namento dos valores inculcados pela socieda
de. Os indivíduos que sofrem tal disfunção
portam-se como vítimas indefesas de uma

programação social desajustada, segundo a

qual o prazer e o sucesso são considerados
maléficos e pecaminosos. No lugar de sen

timentos agradáveis por terem alcançado o

sucesso, experimentam estertores de culpa,
vergonha e medo, como se tivessem cometido
um crime. A ética cultural prevalente termi
na desenvolvendo uma consciência punitiva
que interliga o prazer sexual com o pecado.

O medo do sucesso, muito estudado pela
psicanálise freudiana, pode afetar todos os

aspectos da vida social: a profissão, a posição
social e os relacionamentos amorosos. Estes
indivíduos se comportam como se fosse um

perigo tudo aquilo que está dando.certo. Tro
cam o sucesso obtido numa área pelo fracas
so em outra. Um profissional bem sucedido
nos negócios, por exemplo, pode fracassar no
relacionamento amoroso. Pode ter uma vida
feliz doméstica e perder sempre os melhores
empregos. Existem pessoas que não toleram
qualquer tipo de felicidade, mesmo que seja
por. um breve período de tempo. Tal compor
tamento tem um padrão cultural fixo. Essas
pessoas fazem um grande esforço para alcan-

<

çar uma meta, sem conflitos e de maneira efi-
caz. Quando estão próximos de tal objetivo,
terminam sabotando o próprio sucesso.

Muito pior ainda é quando se trata de pró
pria sexualidade colocada em questão. Os

'

indivíduos com graves temores do amor, da
atividade sexual e da intimidade, são quase
sempre incapazes de sentir desejo por parcei
ros atraentes. Uma pessoa pode ser capaz de
excitar-se com uma mulher pouco atrativa e,

por causa da ansiedade por um bom desem
penho, termina fracassando quando vai para
a cama com aquela que considera seu ideal.
Por outro lado, uma mulher é capaz de sentir
desejo e excitação por parceiros que não tem
interesse de compartilhar a vida com ela e, no

entanto, quando se junta a um homem dedi
cado, que supre suas necessidades de sobre
vivência, perde o desejo sexual. Tal problema
resulta, como disse anteriormente, na troca

pelo êxito em outra área. O casal conseguiu
atender suas metas exitosamente; os dois são
saudáveis e atraentes, vivem numa bela casa

com filhos maravilhosos. Ele começa a ter di
ficuldades eréteis, e ela a perda de capacidade
orgástica. Neste caso, a consciência severa se

descarrega na evocação do sucesso. Por fim,
surge a eterna frase como epitáfio definitivo:
''Alguma coisa vai acontecer se tudo estiver
bem de mais".

• vadanich@unerj.br

VARIEDADES---------

Muitas versões
e uma verdade

o presidente Ashton é baleado em uma

conferência e o caos se instala. Thomas
e Kent, os agentes designados para pro
teger o presidente, Howard um turista
americano, Rex uma produtora de notí
cias. 15 minutos antes e após o tiro, do
ponto de vista de cada um deles.

Despertar, é o fim
da série Sandman

Sandman, uma das séries de mnlotsuces
so dos quadrinhos adultos chega ao fim.
Falando sobre perdas, mudanças e reco

meço. Despertar é o final perfeito para
.

um dos quadrinhos mais lmportcntés
de todos os tempos. Arco final da série,
a obra une as pontas soltas deixadas ao

longo das nove sagas anteriores. O ponto
final de uma grande obra.

NOVELAS

CIRANDA DE PEDRA
Frau Herta diz a Natércio que ela pode denun
ciar Afonso. Laura ajeita o vestido em Bruna.
Natércio diz a Afonso que ele passará para a

área adminisirativa. Natércio adverte Frau Herta
para que ninguém perceba a ligação dela com

Afonso. Cícero convida Daniel para trabalhar no
ambulatório da Metalúrgica. Laura discute com

Natércio por ele ter queimado seu vestido de
noiva. Os convidados estranham ver Afonso na

sacristia e não no altar. Elzinha vê Peixe entre

gar as alianças a Afonso na sacristia.

BElEZA PURA
Guilherme decide pesquisar sobre o outro nome

de Sônia. Joana diz a Betão que desconfia que
Renato esteja interessado em Helena. Norma
marca um encontro com Tomás.Gaspar não

disfarça os ciúmes ao saber que Ivete vai viajar
com Olavo. Débora encontra um brinco no carro

de Alex e desconfia. Olavo reconhece Ipanema
na Amazônia, mas ela sai correndo. Eduardo
e Débora flagram Alex e Mórcia se beijando.
Klaus conta a Guilherme que está trabalhando
para Tomás. Tomós se apaixona por Norma à
.primeira vista.

A FAVORITA
Irene e Gonçalo recebem Flora no rancho. 00-
nateló fica com nojo da comida do presídio.
Flora pede que Lara confie nela como uma

amiga. Alícia manda Clemente chamar uma

ambulância. Alícia descobre que Romildo teve
um princípio de infarto. Romildo agradece ao

médico por ajudó-Io em sua farsa. Gislaine e

Donatela discutem.Diva ajuda Donatela. Zezé
ameaça colocar Donatela na solitória, se elo ar
rumar outra confusão. Lara diz a Irene que não
tem sentimento por Flora. Diva diz a Donatela
que conhece Flora.

OS MUTANTES
- CAMINHOS DO CORAÇÃO
Gór, Metamorfo, Taveira, Eric, Draco e Telê estão
reunidos em volta de Ângela, que chora abra

çada a Eugênio. Eugênio diz a Ângela que tem
um plano. Gór manda Taveira cortar as asas de

Ângela. Érica ameaça Drócula com um facão.
Viviane quebra um vaso na cabeça de Bram.

Guiga atira em Stoker. Oráculo tenta atacar

Guiga. Cris, Iara, Pachola e Vavá invadem a

casa de Guiga. Pachola manda Vovó se escon

der. Cris lança uma onda de energia. Stoker
morre. Drócula e Bram fogem pela janela. Érica
lito assustada.

CHAMAS DA VIDA
Vilma sugere uma parceria o Léo e explica que
diz saber dos passos de Antônio. Léo nego que
Beatriz freqüento o ferro-velho, mas quase dei
xo escapar que jó il viu por lá_ Vilma pede que
Léo fique de olho em Carolina. Vilma diz o Léo

. que ouviu o discussão dele com Beatriz e que
dificilmente a filha confiará nele. Vilma diz que
protegeró Léo se ele for acusado do incêndio do
fábrica junto com Antônio. Léo se sente amea

çado e aceita ser informante de Vilma. Vilma
pede que Léo.ligue poro elo todos os dias.

(O resumo dos capítulos é de inteira responsa
bilidade dós emissoras.)
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Christiane E
e a recaída
Christiane Felscherinow, 46 - protago
n isto do best-seller do década de 70
"Eu, Christiane F., 13 anos, drogada,
prostituída" - voltou a ser notícia.
Após repetidas tentativas de desinto
xicação, a alemã parecia ter vencido
a luta contra as drogas. A recaída
aconteceu no início deste ano quando
Christiane perdeu o filho para as

autoridades, após tentar levá-lo para
a Holanda.

Globo perde
para Record
A Rede Globo foi surpreendida pela
Record, que divulgou de forma extra
oficial, que tinha direitos para exibir
os jogos Pan-Americanos de 2011
em Guadalajara, México. Segundo
o jornal Folha de S. Paulo, a Record
comprou os direitos por USS 10 mi. A
direção de jornalismo da Globo, teria
entrado na disputa atrasada. A emls
sora informou que não foi avisada
sobre a abertura da venda.

Atriz assume
novo romance
Somara Felippo já havia assumido que
estava namorando, apenas manteve o

nome do novo amor em segredo. Mas
não deu para segurar muito: na tarde
desta segunda (11), a atriz chegou com

ele, Leandro Barbosa, em Gramado, Rio
Grande do Sul. Apaixonados, Somara
e Leandrinho - como é conhecido o

jogador de basquete da NBA - foram
conferir o primeiro dia do Festival de
Cinema de Gramado.

SUDOKU

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
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

Uma frente fria deixa o tempo instável com

presença de muitas nuvens, umidade elevada,
chuva moderada a forte em alguns momentos.

Temperatura com pouca variação.

., Jaragl.lá do Sul e Região

SOLUÇÃO » Fases da lUll

QUARTA

�
OUINTA SEXTA d SÁBADO

MíN: 13° C MíN: 14° C MiN: 14° C
MÁX: 20° C ", I =,

.

MÁX: 20° C r r » MÁX: 24° C "" I,

Chuvoso Chuvoso Sol com chuva rápida Sol com nuvens

"GI ÁRIES

��.. (20/3 o 20/4)
., Hoje você está

� l mais carente e suo

necessidade de

segurança estará mais latente.
Por outro lodo, estará muito
preocupado com seu status e

reputação, à suo situação diante
do público e o respeito do que os

outros pensam sobre você.

)(
GÊMEOS
(21/5 o 20/6)
Suo intuição e
abertura espiritual
estão mais laten-

tes. Procure se utilizar dessas

energias poro incrementar e
reorganizar suas finanças. Estil
rá também mais sensual do que
nunca: Aproveite o energia para
estar 00 lodo de quem gosto.

,_. ""
CÂNCER

�.� (21!6 � 21n�
,-.;.,_.:;;, Voce hOle esta com

: l suo sensibilidade
.

à fJor do pele e

gostaria de ser cuidado como
um bebê. Procure entender esses
sentimentos e ir em busco do

que predso. Nãomascare suas

necessidades, ou sentirá mudan

ças desagradáveis no humor.

l.� LEÃO

#
LIBRA

�.:> (22/7 o 22/8) (23/9 o 22/10)
::. '} Tome cuidAo�o com Seus sentimentos

� u,.-..; o que voce mgere estão confusos e
durante o dia de você se sente co-

hoje. Se estiver com alguma difi- rente. Tente se abrir e falar de
culdode emocionol� procure não seus sentimentos às pessoas
camuflo-Ia comendo ou bebendo próximas. Se tiver um amor, .

demais. Entre em contat01:Om - s. 1Jr.ocure se abrir e .receberá o
.

-a sabedoria instintivo de seu· . que precisa, Só não vale ficar·
corpo e entenda os sinais. fechado, reclamando de tudo.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21111)
Sua imaginação
carre solta. Não se
deixar levar pelo ex-
cesso. Nesta fase é

importante manter os pés no chão.
Ótima fase poromanter contato
com parentes mais prúximos que
poderão trazer a você momentos

. de alegria e tranqüilidade.

TOURO
(21/4 o 20/5)
Sua intuição está
mais aflorado e

-suo curiosidade

paro o filosofia e religião. mais
aguçada. Não tentar entender
as coisas que se passam em

você racionalmente. Deixe fluir
essa energia, mesmo que tudo

seja novo e até assustador.

I1f
VIRGEM
(23/8 o 22/9)
Você .está S!rio,
mas ISSO nao

impede de sair e
se divertir. Os romances e os
divertimentos podem dar o você
exammente o que precisa. Você
esto� envolvente e suas atitu
des refletirão seus �entimentos.
Soia dessa cosca de defeso.

SAGITÁRIO·
(22/11 o 21/12)

� O setor profissio-
( nol pede atenção,

pois o partir desta
semana, seu trabalho tende a

dobrar.-Há grande tendência a

mudanças nesse setor e todas
. fazem parte de uma r«iclogem.
Novos ares e novos tempos pe- /

dem reavaliaçã'o geral do vida.

CAPRICÓRNIO
(22/12 o 20/1)

� Seus instintos
.

estarão à tlor da
pele hoje. Especial

mente os de sobrevivência. Tente
dor atenção a tudo que vier a suo
mente hoje. pois idéias aparen
temente sem sentido podem vir o
se tomar saídas inteligentes para
certos situações.
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ANIVERSÁRIOS

13/8
Âllan C,� Petry
{Anderson' Küh.ne
Caetana G. Viei:ta
Carmem 'Klein'Milbrcitz

'. ,Piva Moreinl
r*êdDgrda GanOI

DIVIRTA-SE

Almoço
o caipira foi entregar o leite na casa

do patrão bem na hora do almoço. O
patrão o convidou a entrar e comer
com toda a família. Com vergonha da
sua falta de modos, ele preferiu não
aceitar. O patrão insistiu.
- Coma conosco! -

E o caipira envergonhado recusou. O
patrão gentil insistiu com ele:
- Ô Zeca, coma conosco, está uma

delicio!
Meio sem graça o caipira respondeu:
- Ah, ta bão, patrão. Então, acho que
vou experimentar um conosquinho...

AQUÁRIO
(21/1 o 18/2)
Suo capacidade
de sonhar será o

principal motivo
de atenção durante o dia. Seu
mundo sentimental precisa ser

olhado com mais atenção poro
não se deixar levar por fanta
sias sem sentido. Não permita

- muitos devaneios à suo mente.

PEIXES

l1li.. (19/2 019/3)
•• As otivi�odes _,..,.,-, em equipe serao

beneficiados pelo$
energias. Se estiver pensando
em alguma causa para defender,
ligado o algum grupo. aproveite
o dia de hoje. Seu calor emo
cionai poderá ser transmitido o

todos sem nenhum obstácuio.
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COMEMORAÇÃO
--

eca
•

A CDL (Câmara de

Dirigentes Lojistas) de
Jaraguá do Sul iniciou o mês
de agosto em festa. É que a

entidade comemorou os 40
anos de fundação no último
domingo, 3. Dentro da

programação, iniciada já no
dia 1°, os associados
puderam conferir duas

palestras, a entrega do troféu
MéritoLojista e o reencontro
de inúmeros ex-presidentes.
Conforme o atual, João
Batista Vieira, as quatro
décadas que se passaram
desde a criação da CDL
serviram para fortalecer o
comércio local e até mesmo a

cidade. "Com esta iniciativa

passamos a fazer parte do
desenvolvimento do
município", explica. Na
opinião dele, a parceria com
a Acijs (Associação
Empresarial) foi decisiva à

consolídação de tal proposta.
Como principais conquistas,
o comerciante destaca a

participação da entidade na
busca de melhorias a toda a

população jaraguaense.
"Estamos trabalhando na

implantação do
estacionamento rotativo, das
câmeras de segurança e no

projeto de duplicação da BR-
280", conta. Além disso, a
CDL ainda promove e

participa de inúmeras outras

ações: projeto de decoração
natalina, capacitação de
trabalhadores para o

comércio e palestras com
referência ao setor. No dia 1°,
por exemplo, o empresário
Décio da Silva e· o presidente
da Federação das Câmaras de

Dirigentes Lojistas de Santa
Catarina, Sérgio Medeiros,
falaram aos associados.

'I!l Câmarade
Dirigentes
Lojistasde
.I.araguá do Sul

Jaraguá do Sul, 13 de agosto de 2008

as

De clube a câmara

Antes de se tornar Câmara
de Dirigentes Lojistas, a
entidade jaraguaense tinha
outro nome. O Clube de
Diretores foi criado em

1968 e teve como principal
incentivador o empresário
Victor Zimmermann. A
idéia do grupo era defender
as necessidades da classe
através do associativismo.
Com o passar do tempo, a
proposta ganhou força.
Atualmente a CDL conta

com mais de 800

integrantes e tem posição
de destaque quando o

assunto é o atacado e o

varejo. Por duas vezes, a

entidade serviu como sede
à Convenção do Comércio

Lojista de Santa Catarina.
.

Em 1987 e 2002, Jaraguá
do Sul recebeu associados
de diversas partes do
Estado.
Dentro da cidade, o
objetivo primordial também
vem sendo a promoção do

segmento. Entre os serviços

Piero Ragazzi

João Batista Vieira destaca a importância
desenvolvimento deJaraguá doSul

Wanderlei Passold. Já
Bruno Breithaupt atende
pelo cargo de diretor
secretário e Sandro Moretti,
como diretor-financeiro.
Para completar, a
presidência ainda tem

Dalma Salai, diretora
social, Neivor Bussolaro,
responsável pelo SPC, e o

conselheiro Waldemar
Schroeder. A diretoria

segue a mesma até 2009.

o motor dO desenvolvimento Ioiista chega aos 40 anos com toda potência.
Parabéns COL, por mais um anivers6rio_

oferecidos pela CDL está o

SPC (Serviço de Proteção
ao Crédito], que atende
centenas de empresários do
ramo diariamente e, ainda,
ajuda os comerciantes a

controlar os níveis de

inadimplência no

município.
Desde 2007, a entidade é

dirigida por João Batista
Vieira. O posto de vice

presidente está com

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança.

Câmara de Dirigentes Lojistas faz aniversário e festeja atuação na cidade
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PALESTRA

lara

Presidente da FCDl/SC pa

A comemoração dos 40 anos

de existência da CDL

(Câmara de Dirigentes
Lojistas) de Jaraguá do Sul
contou com uma presença
de destaque. Durante a

plenária mensal, realizada
no Centro Empresarial,
Sérgio Medeiros, presidente
da FCDL/SC (Federação das
CDL's de Santa Catarina),
falou aos comerciantes da
cidade. A conversa teve

como tema principal o
associativismo.

Segundo Medeiros, a
participação efetiva dos

lojistas na entidade
demonstra o quanto o

município deve ser visto
como exemplo a ser seguido
pelo Brasil afora, assim
como o próprio Estado.
"Temos 167 Câmaras e mais
de 25 mil associados. Esse

lcípa de plenária da CDl e destaca municipio
número é um orgulho para
nós", comentou lembrando

que o Rio Grande do Sul,
considerado o berço do
movimento em prol do
comércio, possui pouco mais
do dobro de agregados,
porém, somente 140

instituições filiadas.
Além disso, no encontro,
Medeiros ainda se dispôs a

falar a respeito das

especificidades do
associativismo. O termo

demorou a se tornar algo
comum no país, tendo início
no território religioso. Em
seguida, foi relacionado ao

sindicalismo. Por fim,
acabou tomando conta

também da esfera habitada

pelas CDL' s. "Nesse sentido,
ele não busca só conquistas
econômicas, mas o bem
estar, o empreendedorismo e

IIAssociativismo é a união de pessoas
que se organizam e não visam lucro

para a entidade da qual fazem parte"

as boas idéias que
colaboram com a sociedade
em geral", explica.

Os méritos o associativismo
Para Sérgio Medeiros,
presidente da FCDL/SC, o
associativismo gera
inúmeras ações que
contribuem para o

desenvolvimento do
movimento lojista e da
comunidade no qual ele se

insere. Primeiro essa união

consegue elevar a

capacidade das empresas de

competirem no mercado

global através de troca de
idéias. A força das entidades
tende a pressionar governos
a traçar objetivos que
auxiliem os comerciantes.

Mas, não é só isso. Ele ainda
tem a importante função de

transformação social. Os

serviços prestados incluem a

recolocação de mão-de-obra
no mercado de trabalho. E,
também, servem para incutir
em quem participa uma
visão analítica quanto à

realidade vivenciada.

Piero Ragazzi

Para Medeiros, associativismo colabora com a sociedade

emgeral

"Associar-se à CDL tira a

apatia das pessoas, provoca a

possibilidade de nos tornar

mais críticos", diz Medeiros.
Por fim, na opinião do

presidente da Federação
catarinense, o associativismo
potencializa o resultado das
metas comuns. Um exemplo
é o SPC [Serviço de Proteção
ao Crédito). Quando foi
criado, utilizava-se de fichas

de papel. Depois, inserido
no universo da tecnologia,
passou a ter pólos
informatizados em

diferentes cidades do
Estado. Atualmente, todas
essas informações
relacionadas aos débitos dos
clientes estão em um banco
de dados nacional. Com
isso, houve redução de
custos e agilidade.
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Segundo Décio da Silva, negócio be-m sucedido não começa no aspecto material

"Sonho que se sonha só é
só um sonho. Sonho que se

sonha junto é realidade."
Foi a partir dessa frase,
imortalizada pelo músico
Raul Seixas, que o

empresário Décio da Silva
falou sobre competitividade
aos associados da CDL

(Câmara de Dirigentes
Lojistas) de Jaraguá do Sul.
A palestra aconteceu
durante a reunião mensal,
realizada em função dos
40 anos da entidade.
O aniversário foi
comemorado no
início do mês.
Na opinião do empresário,
antes de colocar qualquer
projeto em prática, é
necessário prestar atenção
a aspiração e, em seguida,
investir nele.

Depois disso, as metas
precisam adotar o
comando.
''A primeira coisa após o
sonho é saber qual direção
tomar", enfatiza.
Quanto a esse caminho,
Décio da Silva esclarece: ele
deve levar a audácia em

consideração. ''Nunca me

esqueço quando assumi a
presidência executiva da
Weg eu tive de dizer alguma
coisa. Naquele momento
falei que aWeg seria uma das
maiores empresas do

mundo", conta. Para tais
conquistas, no entanto,
todos carecem da ajuda de
toda uma equipe munida
dos mesmos ideais.
Na seqüência, o palestrante
sugere outro pilar
imprescindível para
alcançar o sucesso.

Conforme ele, o sonho tem
que ser substituído pelo
trabalho.

Temos de
nos entregar
com alma.
Trabalhe

duro, porém,
de maneira

apaixonada
Por fim, Décio da Silva
ainda deu mais uma dica
aos comerciantes; De acordo
com o empresário, existem
quatro pilares básicos à

competitividade:
conhecimento, tecnologia,
modelo de gestão e pessoas.
O último, para ele, é o mais
importante.

Fotos: Piera Ragazzi

Décio da Silva resumiu a alcance da competitividade em sonho, metas, conhecimento,
tecnologia, gestão epessoas.Associados da CDL acompanharampalestra com atenção.
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MÉRITO LOJISTA
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Proprietária do Bazar Jaraguá recebe troféu e cumprimentos durante solenidade

Uma mulher marcada pelas
experiências que a vida lhe
trouxe. Estas palavras
resumem a essência da

empresária Olívia Glowatzki
Nagel, que, apesar dos 68

anos de idade e inúmeras

provações, permanece ativa
no comércio local. E, mais: é
reconhecida pela devoção ao

setor recebendo, no mês do

próprio aniversário, o troféu
Mérito Lojista.
Filha do município, a
comerciante nasceu em

agosto de 1939 e deixou a

cidade-natal16 anos depois
porque decidiu trabalhar. O
rumo escolhido foi
Guaratuba, no Estado
vizinho do Paraná. Longe de
casa, mas ao lado da irmã,
ela se dedicou ao

estabelecimento da família.
Era um restaurante mesclado
de pousada.
Quando resolveu voltar para
Santa Catarina, Olívia logo
fez a promessa que daria
sentido à vocação
profissional. Dentro do Bar
Rodoviária, no Centro, a
jovem proferiu que, em

algum dia perdido no futuro,
ainda seria proprietária do

.

local. Enganou quem não
acreditou. Ela conseguiu
colocar em prática o desejo,
porém, só no final da

-

primeira metade da década
de 1960. Três anos antes, a

empresária havia se casado
comWaldemiro Nagel e
mudado, outra vez, de
endereço. Estava em Pedra
Branca, de novo no Paraná.
No entanto, em a mudança a

fez se distanciar do
comércio. O casal comprou
outro bar.
No retorno a Jaraguá do Sul,
o sonho virou realidade e

perdurou por 14 anos como

fonte de renda da família,
composta de quatro filhos.
Em 1977, Olívia e o marido
decidiram mudar tudo.

Eu gosto de
trabalhar no

, .

comercio

Um pouco adiante do Bar

Rodoviária, na época
instalado no terreno usado
atualmente pelo Terminal de
Ônibus, eles vislumbraram a

oportunidade de adquirir um
bazar. Ele tinha o nome do

município e ocupava o

espaço de 70 metros

quadrados. Foi nessa época
que a comerciante se

agregou ao Clube dos
Diretores Lojistas, tempo
depois renomeado para CDL

.

(Câmara de Dirigentes
Lojistas).

Tempo de
dificuldades

Junto com a compra do
Bazar Jaraguá, Olívia teve
de enfrentar novos

percalços. Primeiro a mãe
morreu. Depois, o
companheiro, Waldemiro

Nagel, sofreu um grave
acidente. O sofrimento só
iniciava. A partir de então,
o marido permaneceu
acamado durante 13 anos

até falecer, em maio de
1993.

Paralelo às perdas
sentimentais, a empresária
ainda precisou se adaptar a
modificações econômicas. O
Brasil passava por

.

momentos difíceis também
com a troca de moedas e

altos índices de inflação.
Mas, no final; tudo deu
certo. Há seis anos, Olívia
levou a loja para o Calçadão
da Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca e, em

2008, foi a vez dela de
receber o título Mérito

Lojista.
O troféu chegou às mãos da
comerciante na solenidade

que mareou as quatro
décadas de atuação da CDL
em [araguá do Sul. O evento

ocorre na noite de 10 de

agosto, no Clube Atlético

.Baependi.

Para Olivia Nagel o comércio é uma mistura de paixão e

aprendizado diário

O Correio do Povo: O que
significa para a senhora
receber o Mérito Lojista?
Olívia Nagel: É uma alegria
imensa. Eu nunca esperei
que essa homenagem fosse
assim tão bonita e

gratificante.

OCP: Quando iniciou a vida

profissional, imaginou
alcançar esse prêmio?
Olívia: Não. Esses dias eu

ainda comentei com meus

filhos: fui tantas vezes ao

Baependi, mas nunca pensei
que iria subir no paleo para
receber um troféu. É um

mérito muito grande.

OCP: O que a levou ao

título?
Olívia: A minha vida. Ela foi
muito difícil. Meu marido
ficou de cama por 13 anos,
eu tinha quatro filhos para
sustentar só com uma loja. O

comércio proporcionou os
estudos deles e os cuidados
ao marido.

OCP: O que mais o comércio
trouxe para a senhora?
Olívia: Muita alegria porque
eu gosto de trabalhar no
comércio, de lidar com povo,
de Jaraguá do Sul. Cada
pessoa é diferente e com isso
nós também engrandecemos.

OCP: Quais as mudanças
sofridas pelo comércio
desde quando você começou
a trabalhar no setor?
Olívia: Naquela época só
tínhamos 70 lojas no Centro.
Tudo mudou porque tivemos

que estudar mais com o

tempo, melhorar, viajar para
buscar mercadorias e

apresentá-las a povo. Só
assim é que se vende.

Jaraguá ainda oferece muito

para nós lojistas.
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SANGUE
SUGA

Pelo sim, pelo não, para fechar a se

mana que passou a notícia não pode
ria ter sido pior. O Supremo Tribunal
Federalliberou os candidatos, chama
dos "fichas sujas", para participarem
das eleições deste ano sem nenhum
problema. Dessa maneira, cabe agora
ao eleitor decidir quem está apto a

representá-lo. A turma mais plugado
no assunto espera que até lá aconteça
uma cambalhota. Serq?!.

" O céu é dos

grandes silêncios

contemplativos',
DESCONHECIDO

LOVE
E o casal que merece nossos parabéns
é Ismar Lombardi e Eliane Lorrenzzet
ti, que comemoram o segundo mês de
uma lindo história de amor! Felicida
des amigos e que esse namoro de vo

cês dure por muuuito tempo!

Vencerá a resposta mais ertativa
e o resultade-será divulgado na

ediçâo do dia 1'9 dê":àgosto.

Participe! -Envie sua respostapara:

moagoncat'tes@netuno.com.br

SOCIAL--------

Wandér Weege recebeu dos mãos do governador o Medalha Anita Garibaldi no noite de segundo-feira

DIZEM POR AL.
Oue no final de semana dois casais saí
ram decepcionados de um bar da cidade.
Eles, literalmente, passaram pela maior
saio justa. Motivo: na hora de deixar o

estabelecimento, os esposos não possu
íam a comando no mão, coisa que, se
gundo eles, não foi entregue no entrado.
Daí começou a confusão. Até descobri
rem que focinho de porco não é tomada,
a turma perdeu quase uma hora de pé
e no porto. O pau pegou feio. Saíram
cuspindo fogo com juros de nunca mais
voltat Só pedindo mesmo uma dose do
minha Veuve Clicquot Brut.

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o amigo Procópio
Elvécio Pereira, que além de ler esta
coluna para ficar por dentro das me

lhores novidades do sociedade, ontem
rasgou elogios para este colunista.
Valeu mesmo!

CÓPIA DAQUI
Olho só. Uma amiga da coluna, que
aterrissou recentemente em Jaraguá
após um giro pelos melhores balneários
europeus, contou que ficou surpresa com

as lojas do tipo camelôs. Na Europa, o

comércio ambulante recebe o nome de
mercadinho e estão invadindo a praia de
Mykonos, na Grécia. Ficou mais surpre
sa ainda com os "legítimos havaianos",
totalmente falsificadas, à venda por to
dos as lojinhas. O sucesso da sandália
é grande e tem paro todos os bolsos: as
verdadeiras custam 20 euros e as imita
ções, 8. Oue tal?

As beldades Paulo, Shara e Débora durante festejado
aniversário de Eliane Franke

A "Garoto Bom Jesus" e
"2ap rincesa dos Estudantes" no
Baependi, Talita Reinert, certa
mente, foi uma dos aniversariantes
mais festejados de ontem

MEU BOTECO
Neste sábado, a partir dos 11 horas do
manhã com a participação do grupo de
pagode "Os Caubóis", acontece no bar
O Meu Boteco o Caldinho de Esquento
do Feijoada do Moa. Como não preciso
de ingresso para participar do babado,
está todo mundo convidado. A festa
oficial acontecerá dia 23 de agosto, no
Beira Rio Clube de Campo.

ELAS CONVIDAM
Nesta quinto-feira a festa na B'ierbude
fica por conta delas. São dez beldades
do urbe sorriso que estão convidando
todos para o festerê, que começa às
11 horas, com o participação do OJ
Rodrigo Fabro e o grupo de pagode
Kibelezza.

TE CONTEI!
• Olho só que mordomia. CY'pesso-
01 que participar do 7° Feijoada do
Moa, que acontece dia 23 de agos
to no Beiro Rio, poderá saborear o

Chope do Künigs Beer, caipirinha e

drinks do The Bell, tudo free. Quer
mais? Amanhã eu conto!

• Hoje à noite no Konton, do
querido parceiro Fernando Roboch,
os profissionais do área do saúde
terão 10% off. Boa pedido

• De um ex-narcisista 00 comple
tar 50 anos se olhando no espelho:
O tempo é uma fábrica de fazer
monstros.

• No próximo dia 26 de agosto
acontecerá, no Grande Teatro da
Scar, uma importante palestra com

Alfredo Rocha, um dos palestrantes
mais ouvidos do Brasil. O tema:'Um
Novo Tempo de Vendas eAten:.
dimento. Informações pelo fone:
99'98-8885.

• Ontem pela manhã, recebi Um
convite tentador para um fini de
semana entre amigos, na capital
paulista. Vou pensar com carinho.

• Os jaraguoenses, assim como os

demais brasileiros, com os atenções
voltadas para Pequim, no China, onde
acontecem os Jogos Olímpicos.. No
manhã de segunda-feira, grgnde;s
conquistas foram realizados PQr
nossos atletas do judô.

• No próximo dia 26 de setembro,
no Baependi, acontece o 23e° Noite
Alemã. A Promoção é do Lions Clu
be Industrial. A renda será em prol
da Cosa de Apoio Aloísio Boeing

• No sexta-feira tem Deep Con
nection no Scar, com o participação
dos DJs Fernando'S. Eduardo,.No
retti e a banda Quarteto em:lt&s.
• O meu amigo e competente
Major Rogério Luiz Kumlehn,
merecidamente, foi promovido, no
segunda-feira, a Tenente-coronel.
Parabéns, irmão!

• Não deixes o que ganhaste pelo
.

que hás de ganhar.

• Uma ótima quarto-feira.

• Com essa, fui!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



---------. ECONOMIA O CORREIO DO POVO mQUARTA-FEIRA. 13 DE AGOSTO DE 2008

Importaçijo de Produtos chineses crescem
Já que está no modo falar sobre o China. Principalmente por causo dos Olimpíadas, encontramos notícias no TV, jornais,
livros,: revistos e nos meios eletrônicos. Vamos então poro uma notícia que preocupo o indústria nacional. Segundo o

Comtrode, banco de dados de estatísticos sobre o comércio internacional dos Noções Unidos, os exportações de produtos
manufaturados do país asiático soltaram de US$ 220 bilhões em 1997 poro US$ 976 bilhões em 2006. Não por ocoso, o

participação dos exportações chinesas nos exportações mundiais passou de cerco de 7,58% em 1997 poro 11,76% em 2006.
Enquanto isso, o participação dos exportações brasileiros cresceu de 1,08% para 1,25% no mesmo período.

MERCADO BRASILEIRO
O crescimento econômico acelerado do China tem assustado os empre
sários brasileiros. De acordo com o estudo "Análise do Penetração dos
Importações Chinesas no Mercado Brasileiro", realizado pelo Decomtec
(Departamento de Competitividode e Tecnologia), do Fiesp (Federação
dos Indústrias do Estado de São Paulo), no Brasil, os importações de
produtos chineses cresceram de US$ 1,3 bilhão, em 1997, poro US$
12,6 bilhões em 2007. Houve aumento também do participação relativo
do país asiático, de 2% poro 10,5%, entre 1997 e 2006. O resultado não
foi influenciado apenas pelo crescimento do economia chinesa, mos

.

também pelo valorização d� real perante o dólar.

PRODUTOS PASSARAM A TER ALTA QUALIDADE
Outro dado do pesquiso do Fiesp chamo atenção, uma vez que reve

lo o fim do paradigma de que os produtos chineses são de qualida
de duvidoso. Assim como aconteceu nos exportações do China poro o

mundo, também no Brasil os mercadorias de alto tecnologia passaram
o ser predominantes no pauto de importação brasileiro de pradutos
chineses. A importação de alto tecnologia chinesa cresceu de US$ '400
milhões em 1997 poro US$ 3,9 bilhões em �006.

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

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
1,622 1,624 0,50%
1,492 1,492 0,17%

CÂMBIO

PENETRAÇÃO
Do ponto de visto do penetração dos produtos no mercado brasi
leiro, observamos que o principal avanço recente ocorreu em ativi
dades em que o penetração de produtos importados já era grande

e nos quais o China vem se especializando. São
eles: eletrônicos e aparelhos e equipamentos de
comunicações, máquinas poro escritório e equi
pamentos de informático, equipamentos de ins
trumentação médico-hospitalares, instrumentos
de precisão e ópticos, equipamentos poro au

tomação industrial, cronômetros e relógios. No
setor de eletrônicos e aparelhos e equipamentos
de comunicações, o penetração dos produtos im
portados aumentou de 32,5% em 1997 para 45%
em 2006. Foi o alto mais significativo de todos,
de 12,5 pontos percentuais. Os produtos chine
ses avançaram de 1% poro 11,7%, o que deno
to um crescimento de 10,7 pontos percentuais.
Também aqui o avanço foi o maior entre todos
os setores. Curiosamente, um setor, o de máqui
nas poro escritório e equipamentos de informá
tico, apresentou quedo no grau de penetração
dos produtos importados em geral. Os motivos
dessa r�dução não foram analisados no estudo,
podendo refletir uma tendência de quedo do vo

lor desses produtos de umo maneiro geral ou o

concorrência por preço dos produtos chineses.

-----------CARREIRA EM PAUTA-�---------

Cuidado com- meias-verdadesLUIZ MARINS, CONSULTOR
E PALESTRANTE

Todos nós recebemos informações que podem
ser "meias-verdades". Ao tomar uma decisão, te
mos que ter muito cuidado e analisar com calma
e profundidade o real valor daquela informação.
Nem sempre a informação é falsa ou mentirosa.
Na maioria dos casos, trata-se de urna simples
"meia-verdade" e muitas vezes de boa fé.

Quando alguém nos diz que "todo mundo está
reclamando" é nossa obrigação saber se esse "todo
mundo" são todas as pessoas ou apenas um pe
queno grupo. Quando alguém nos diz que "nin

guém irá aceitar essa mudança" é nossa obrigação
saber qual a base dessa informação. Será mesmo
ninguém ou apenas algumas pessoas. Quando al

guém nos diz que tal coisa é "impossível de ser

feita", é nossa obrigação saber se todas as alterna
tivas foram pesquisadas ou se trata-se apenas de

urna "força de expressão".
Da mesma forma, temos que ter o hábito de

comparar realidades antes de formar urna opi
nião. É comum lermos nos jornais notícias sobre
outros países. É preciso sempre ter em mente

o tamanho relativo desses países antes de for
marmos um juízo de valor. Só para exemplificar,
segundo os últimos dados do Banco Mundial, a

Argentina é a 30a maior economia do mundo,
mas somente o Estado de São Paulo é a 17a e o

Brasil a IO" A economia brasileira, portanto, é
cinco vezes maior que a Argentina, assim como

a economia americana é dez vezes maior que a

brasileira. Se não levarmos isso em conta, po
deremos ter urna visão distorcida da realidade.
No Brasil, somente o interior do Estado de São

Paulo, por exemplo, é economicamente maior

que a Argentina. Assim, é sempre útil fazer uma
análise comparativa para não sermos induzidos
ao erro. E essa análise dependerá muito de nos

sos objetivos.
Muitas vezes, ficamos impressionados com

o crescimento das vendas de urna determinada

empresa concorrente, mas temos que analisar

qual abase desse crescimento. Quatro é o dobro -

de dois - o crescimento foi de 100%. Quando
a base é baixa, o crescimento percentual eleva
do não é tão difícil como quando essa base já
estiver num patamar alto. Para dobrar vendas
de mil para dois mil, certamente será mais difí
cil do que de dois para quatro. Assim, antes de
acreditar em tudo e tomar decisões apressadas,
filtre as informações e veja se não são meias
verdades.
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Congresso será no Centrosul

Congresso empresarial
catarinense

O Congresso empresarial Catarinense está agendado poro os dias
13 e14 de novembro, no Centrosul, em Florianópolis. O evento
reunirá os maiores expoentes do empresariado brasileiro. Os
interessados em participar devem fazer os inscrições através do
site www.congressoempresarial.com.br. O valor do inscrição vario
conforme o formo de pagamento e o doto do vencimento. Outros
informações através dos telefones: (48) 3235 - 1302 ou 8412
- 3397 e pelo e-mail: herman@ag3eventos.com.br.

EXPORTAÇÕES'TÊM ALTA DE 23,4%
Entre os dez grupos de produtos mais exportados por Santo Catarina
entre janeiro e juihc)'d e ano, o que apresentou maior crescimento
em relação 00 m eríodo de 2007, foram os carcaças
e miudezas.de su 'q,lto.,f,oi de 54,6%, com, ilhões

�ôcumulados nos éirosmeses deste dlno� E jar va-
lor exportado de sO os no período desde 2005, quond9;R;I1S vendas
externos chegaram a US$ 291,9 milhões. No total; as. exportações
somaram USS 4,9 bilhões até julho, com um incremento Ife 21,4%.

�������f.!�!rã��!I�das festas poro comemorar inau-
guração do Se-478, que tiga o cidade à BR-116, n sóbo�� (6).
Esta é o maior e mo ra .. de pavimentação r (lo pelo Go-
verno de Santo Co 42 quilômetros de extensão

.

esU..

menta de mais de R$ 40 milhões.

UNIVERSALIZA O DAS TELECOMUNICAÇÕES
No abertura do 1° Encontro Estadual poro Universalização dosTeteco-
municoções, em Horl olis, foi anunciado que está previsto poro
o ano que vem, o s e telefonia celular poro os 293 municípios
de SC - antes do fi 010. O prazo foi determinado pel i Ge�
rol de Telecomunic quarto-feira (t�), o encont
Chapecó, onde 4notei, do G It Estada
Telecom, empre nario do telefon ell) San
e prefeitos do regIa discutirão ó assunto.

I

AGRICULTURA FAMIUAR
Oministro doDesenvolvimentoAgrário,GuilhermeCassel anunciou que
o sofro 2008/09poro agricultura familiardeSantoCatarina contará Com
R$1,51 bilhõo. Deste montante, R$1,2 bilhão é destinado o custeio e

R$ 295,2milhões, o investimento. Os recursos poro o Estado correspon
dem o 11,6% dos R$ 13 bilhões destinados à agricultura familiar pelo
Plano Sofro e do programo Mais Alimentos 2008/09 em todo o País.

r e d a c a o @ o c, o r r e
.
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Secretário do Segurança Público anuncia recursos paro se no valor de R$ 8 milhões poro aplicar em projetos

VIDEOMONITORAMENTO

Secretário anuncia
verba pam segurança
São R$ 8 milhões para aplicação em projetos
FLORINANÓPOLIS

O Secretário Nacional da
Segurança Pública, Ricardo
Brisolla Balestreri, 49 anos,
anunciou em Florianópolis
que o Estado vai receber mais
R$ 8 milhões para aplicação
em projetos de vídeomonitora
mentamóvel epolícia comuni
tária. Os recursos serão usados
para a ampliação da rede de
videomonitoramento, que
deve ser implantada em Ja
raguá do Sul, e a criação de
uma central móvel instalada
em cada um dos dez Coman
dos Regionais da PM.

O secretário foi homena
geado com a comenda Barriga
Verde durante solenidade de
�moção de oficiais e praç!lS

da Polícia Militar, que acon

teceu no Centro de Ensino
da Corporação. O titular da
Senasp (Secretaria Nacional
de Segurança Pública) acom

panhou o detalhamento dos
projetos em audiência com o

secretário da Segurança Pú
blica, Ronaldo Benedet, e o

Comando Geral da Polícia Mi
litar. Um dos projetos já auto
rizados cria a Central de Vide
omonitoramento Móvel. Este

tipo de serviço será integrado
ao policiamento ostensivo e

permitirá rapidez na identífí
cação e atendimento das ocor
rências. A central é formada
par quatro câmeras de alta
definição - sendo uma insta
lada num furgão móvel e que

possibilitará o monitoramen
to das ações e as outras três
afixadas em pontos públicos,
Balestri anunciou recursos da
União para ampliar a estrutu
ra de Polícia Comunitária no

Estado. O secretário conheceu
o funcionamento da Polícia
Comunitária em Santa Catari
na e ficou impressionado com

a fase atual do projeto. Hoje, a
Polícia Comunitária atua com

282 Conselhos Comunitários
de Segurança espalhados em

141 cidades de Santa Catari
na. "Projetos desta natureza
são bem-vindos na Senasp.
Queremos trabalhar a Polícia
Comunitária como prioridade
nacional", destacou Balestre
ri, licenciado em História.
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Forma de diminuir.perdas do FGTS

Rendimento
baixo do FGTS
sÃO PAULO

A Caixa Econômica Fe
deral estuda uma forma de
diminuir as perdas do FGTS

(Fundo de Garantia do Tem

po de Serviço), porque o ren

dimento do fundo vem per
dendo constantemente para
a inflação. Segundo a Caixa,
enquanto o IPCA (Índice de
Preços ao Consumidor Am

plo) subiu 4,81% de dezem
bro a junho deste ano, o ren

dimento do FGTS no mesmo

período foi de 2,58%.
Para o consultor Mario

Avelino, especialista no as

sunto e presidente do Insti
tuto FGTS Fácil, essa forma
de calcular o rendimento do
fundo distorce a realidade,
uma vez que já embute os

juros de 3%.
Excluindo. o juro mensal

de 0,246627%, o FGTS ren

deu apenas 0,6429%· nos
sete primeiros meses do ano,
com base na TR (Taxa Refe
rencial), contra a inflação
de 4,86% no mesmo perío
do. "Não se pode comparar
o ,JPCA, .que é um índice de
inflação, com os juros e atu

alização monetária. Os juros.
são os ganhos reais, enquan
to a atualização monetária

objetiva manter o poder
aquisitivo da poupança do
trabalhador, repondo as per
das causadas pela inflação",
diz Avelino.

PEDÁGIOS EM BREVE
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Rodovias serão privatizadas
Governo federal define mais 1.608. km que devem ser leiloados.
BRASíLIA

O governo federal definiu
três segmentos de rodovias fe
derais que podem ser objeto de
concessão à iniciativa privada
na próxima etapa do processo
de privatização do setor. Na
lista de possíveis concessões
estão os seguintes trechos: BR-
101 no Espírito Santo, BR-101
na Bahia e BR-470 em Santa
Catarina. No total, são mais
1.608 km que poderão ser

administrados por empresas
privadas com cobrança de pe
dágio.

Os três trechos determina
dos pelo governo compõem a

"segunda fase" da terceira eta

pa do processo de concessão.
Na "primeira fase" há cinco
trechos em estudo, que so

mam 2.066 quilômetros. Entre
eles, três na BR-040, ligando
Brasília (DF) a Belo Horizonte
e Juiz de Fora (MG), a BR-116
em Minas Gerais e a BR-381
de Belo Horizonte a Governa
dor Valadares (MG).

O Ministério dos Transpor
tes autorizou a EBP (Estrutu
radora Brasileira de Projetos
S.A.) a fazer estudos técnicos
sobre os trechos. Caso se mos

trem atrativos ao capital priva
do e haja decisão política do

governo, podem ser concedi
dos por licitação. A EBP é um
consórcio de bancos (Brades
co, Citi, Itaú, Santander, Uni
banco e BNDES) que realiza
estudos técnicos para obras de

Concessão pode ser feita no trecho de 358,9 km da BR·470, entre Navegantes e a divisa com o Rio Grande do Sul

. infra-estrutura.
Pode ser concedido todo

o trecho da BR-101 que corta
o Estado, com 458,4 km, no

Espírito Santo. Ná Bahia, a
.

privatização pode ser feita no

trecho de 790,7 km da BR-101

que vai da divisa com o Espíri-

to Santo até o entroncamento

com a BR-324, que faz a liga
ção com Salvador e com o in
terior do Estado.

Em Santa Catarina, a con

cessão pode ser feita no trecho
de 358,9 km da BR-470, entre
Navegantes e a divisa com o

Rio Grande do Sul. O presi
dente da ABCR (Associação
Brasileira de Concessionárias
de Rodovias), Moacyr Duar- .

te, disse que os trechos são
de interesse da iniciativa pri
vada. "Os três lotes são bem
viáveis".

Polêmico sobre torturo e Lei dà Anistio
Comandantes militares dizem que o assunto está encerrado pelo presidente Lula

_v=>-_

Debute. deve ser encerrado, diz lula

BRASíLIA Júlio Soares de Moura Neto,
Os três comandantes milita- declarou que o assunto está re

res, que participaram ontem (12) solvido e não se fala mais nis
da cerimônia de promoção de so. "Eu digo exatamente o que
oficiais-generais, no Palácio do o presidente disse: O assunto

Planalto, evitaram se alongar na já está resolvido, o presidente
polêmica sobre a revisão da Lei já tomou sua decisão, já comu

da Anistia. Eles afirmaram que nicou ao país o que ele.pensa, e
o assunto está encerrado, sendo

.

a Marinha segue exatamente o

que o presidente Luiz Inácio Lula . que, o presidente da República
da Silva enquadrou os ministros e o ministro da Defesa têm.dito"

,� da Justiça 'Iarso Genro e de Direi- ressaltou Moura Neto. O coman

g tos Humanos para que não dis- dante .do Exército, Enzo Peri, foi
� cutam o tema em público. na mesma linha: 'lá foi falado.

O comandante da Marinha, O presidente falou, o ministro

comentou. Então, o assunto está
encerrado, Assim que teve apala
vra do presidente como assunto

encerrado, assunto encerrado".
Já Juniti Saito, da Aeronáutica,
foi lacônico: "O presidente sem

pre sabe o que faz". Os novos

generais não quiseram se en

volver na polêmica.
Lula deixou claro que o de

bate deve ser conduzido pelo
Judiciário. A informação foi dada
pelo próprio Tarso, no Palácio do
Planalto, após reunião. da coor

denação política do governo.
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CONFLITOS Dólares
como armoGeórgia anuncia saída da eEl

Rússia pára ataque, masministro nega que guerra tenha acabado
TBILISI

O presidente da Geórgia, '

Mikheil Saakashvili, disse on

tem que seu país vai se retirar
da CEI (Comunidade de Esta
dos Independentes), bloco que
agrupa 12 Estados que forma
vam a antiga União Soviética,
segundo agências russas.

"Estamos saindo da cornu

nidade é propomos que outros
países deixem esse organismo
liderado pela Rússia", disse
o presidents, durante um ato

que reuniu cerca de 150 mil

georgianos na capital, Tbilisi.
Ele também disse que seu país
"jamais se renderá" à Rússia.

ATAQUES SUSPENSOS
O presidente da Rússia,

Dimitri Medvedev ordenou
ontem a suspensão das ope
rações militares que o país
mantinha contra a Geórgia
desde sexta-feira, a. A inten

ção do presidente russo, se

gundo o ministro da Defesa,
Anatoli Serdiukov, "é forçar
a Geórgia a aceitar um acor

do de paz". Serdiukov disse
ainda que "se alcançou o ob

jetivo da operação".
"A segurançá de nossos

soldados e da população foi
restabelecida" acrescentou o

ministro da Defesa, referindo
se à defesa da região separatis
ta da Ossétia do Sul.

Embora as forçai} Tussas

tenham freado o avanço na

Geórgia, as tropas vão manter

Brosileira'é
presa nos EUA'
A polícia norte-nmericenu investi

go o coso de uma brasileiro que teria
matado o próprio filho recém-nascido.

" O crime teria acontecido no regiõo de
Dauphin Country, Estado do Pensilvô
nia. O nome e o naturalidade do mu

lher estão mantidos em sigilo. Porém,
de acordo com testemunhos, troto-se
de uma imigrante brasileiro que tra
balho como babá nos EUA. Exames já
comprovaram que o bebê estava vivo e

com nove meses completos 00 nascer.

A mulher está preso, mos o causo do
morte do criança ainda nõo foi confir- -

modo pelo polícia.

INTERNACIONAL---------

Mikheil Saakashvili, presidente da Geórgia, afirma em evento que seu país "jamais se renderá" à Rússia

as posições atuais, segundo o

comando do Exército russo.

Medvedev afirmou que a

Rússia está disposta a nego-

ciar lim acordo definitivo para
o conflito entre a Geórgia e os

separatistas. Para isso, colo
cou duas condições: "primei-

ro, o retorno de todas as tro

pas georgianas a suas posições
iniciais de lugar e a desmili

tarização parcial dessas uni
dades. Segundo, a assinatura
de um documento vinculativo
sobre o não uso da força, que
é no que a parte francesa está
trabalhando" .

No entanto, o ministro da

Reintegração da Geórgia, Te
muri Yakobashvili, afirmou
ontem que "a guerra não ter
minará até que saia o último

ocupante" do território geor
giana.

Comandante da
AI-Queda morto
O, alto comandante do rede íerre-.

rista ·AI-Qaeda Abu Saeed ai-Masri fiIi
morto .em recentes-confrontos coin forças, <L

'paquistanesas em uma região do país'
perto do fronteiro com o Afegani�ão.
"Ele estava entre os principais líderes
do AI-Qaeda", disse um funcionário
do segurança-local sob o condição de
anonimato ,à agências internacionais.
AI-Masri é o mais alto membro opera
tivo do AI-Qaeda morto no região tri
bal do Paquistao desde o assassinato
no mês passado de seu compatriota
Abu Khabab ai-Masri, urn especialista
em armas químicos e biológicos.

WASHINGTON

O Exército dos Estados
Unidos gastou quase US$ 3

bilhões em cinco anos com

um programa no qual os

soldados entregam dinheiro
vivo aos iraquianos para aju
dá-los com gastos necessá
rios e supérfluos, informou
o jornal norte-americano
The Washington Post.

Repórteres do jornal ti
veram acesso a detalhes do

Programa de Resposta de

Emergência do Comandan
te, criado com os objetivos
de entregar, em curto pra
zo, ajuda humanitária aos

iraquianos e de apoiar a re

construção do país árabe. O
manual de operação no qual
são expostos os detalhes do

programa é intitulado O Di
nheiro corno Sistema de Ar
mas e explica a eficácia do
dinheiro no ânimo dos civis

íraquíanos,
Itens corno distribuição

de eletricidade, medidas de

proteção e transporte recebe
ram pelo menos US$ 300 mil
cada corno parte do progra
ma. O Exército norte-ameri
cano também usou US$ 48

mil para pagar por calçados
infantis, bem menos do que
os US$ 500 mil gastos com

bonecos parecidos com fun
cionários do governo ira

quiano para distribuir entre
as crianças, informou o Wa

shington Post.
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ESPECIAL PRIMEIRA DIVISÃO

Atlético Estrada Nova mantém a base do time que neste jogou a Primeirona e a Taça Pomerode neste ano

Atlético mantém a

base do ano passado
Rubro-negro ficou em terceiro em 2007
JARAGUÁ DO SUL

Faltam 16 dias para o início
do Campeonato Não-Profissio
nal da Primeira Divisão, pro
movido pela Liga Jaraguaense.
A competição é uma das mais
fortes do Estado e neste ano

terá nove equipes participando.
Uma delas é o Atlético Estrada
Nova Esporte Clube. Fundado
em 2004, participa pela tercei
ra vez da competição. Nas duas
anteriores, conquistou o tercei
ro lugar. Para manter a escrita,
o presidente e técnico do clube,
Ernaní Bittencourt, disse que o

clube vai manter 80% do time

que jogou ano passado.
"Temos um time humilde,

mas que sempre chega. Este
é o novo diferencial. Aliamos
o grupo que joga junto há um
bom tempo 'e a humildade",
afirmou. Do time do ano pas
sado, dois trocaram o rubro

negro-do Bairro Estrada Nova

pelo time do João Pessoa - o

meia Dirceu e o atacante e ar

tilheiro Alessandro. Para su-

ATLÉTICO ESTRADA
NOVA ESPORTE CLUBE

FUNDAÇÃO: 10/07/2004. BAIRRO: Es
trado Novo. LOCAL DOS JOGOS: Campo
do Vila Lalau. HISTÓRICO· NA 1° DIVI
SÃO: 3° Lugar em 2006 e 2007. OUTRAS
CONOUISTAS: Campeão do 2° Divisão
(2005). TIME BASE: Eder, Euclides, Jú
nior, Jair (ou Edson) e Mosquito; Xixo,
Welton, Maurici e Daniel; Jackson (ou
Adilsão) e Gerson (ou Arlei).

prir a saída, eles trouxeram
dois atletas do -Iupy - o meia
Daniel e o atacante Gerson. .

"O Atlético sempre está en-
tre os quatro primeiros colo
cados. E não vamos fazer. feío

.

este ano, não", prometeu Bit
tencourt. Ainda sem campo, o

time vai mandar seus jogos na
Vila Lalau. "Estamos -há mui
to tempo tentando .construir
nosso estádio, mas está difícil.
Todo ano ouvimos novas pro
messase nada", desabafou .

JULIMAR PIVATTO

O atacante do Flamengo,
Diego Tardelli, acompanhou
do camarote do craque

. Falcõo no Arena Jaraguó,
o confronto entre Malwee
e Unisul, no segundo-feira.
O jogador e o melhor do
mundo nos quadros ficaram
amigos durante o passagem
de Falcão pelo São Paulo. O
rubro-negro gostou do que
viu e falou também sobre
o momento que possa o

seu time no Brasileirão. "O
grupo estava pressionado
e acredito que- o vitória do
fim-de-semana (sobre o

Atlético-PR) pode ter tra
zido o tranqüilidade que o

time precisava", comentou.
No fim do jogo, dividiu a

atenção com o amigo no

tietagem do torcido.
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JOGUINHOS ABERTOS

ESPORTE----------

Equipes disputam etapa regional
Basquete, futsal e handebol entram na briga por uma vaga nos Joguinhos Abertos
JARAGUÁ DO SUL

Cinco equipes de [ara
guá do Sul viajam para Porto
União, onde iniciam amanhã
a disputa da etapa regional
dos 21° Joguinhos Abertos de
Santa Catarina. Este será o pri
meiro passo para o sonho do
título da maior competição do
Estado voltada para jovens de
até 18 anos. Basquete mascu

lino, futsal masculino e femi
nino e handebol masculino e

feminino disputarão uma das
duas vagas de cada modalida
de para a fase estadual.

Outras 14 equipes já carim
baram o passaporte para o even
to, que será realizado em Join
ville, de 13 a 21 de setembro.
São elas: atletismo masculino
e feminino, basquete femini
no, caratê masculino e femini
no, futebol masculino, natação
masculina e feminina, tênis de
mesa masculino e feminino,
vôlei masculino e feminino e

xadrez masculino e feminino.
A fase regional dos [ogui

nhos segue até o dia 20 de agos
to. As meninas da Malwee/Kel
me/FME entram na briga como

.

favoritas à conquista da vaga.
Elas estão no Grupo C, ao lado
de Brusque, Guabiruba e Pome
rode. São 12 equipes que lutam
pelas vagas. Segundo o técnico
Maurício Berti, Blumenau e

Brusque competem diretamen
te com Jaraguá. O treinador in
formou que a ala Amanda está
fora das quadras até setembro.

Já o futsal masculino irá
enfrentar Balneário Cambo
riú, Porto União e Irineópo
lis, pelo Grupo B.' O técnico
Renato Vieira acredita na re

cuperação do time, que não

chega ao título dos Joguinhos
há pelo menos três anos. "Sa
bemos que a nossa região é a

mais forte do Estado. Vamos
procurar recuperar a nos

sa posição e chegar entre os

três", observou.
O basquete masculino jo

gará contra Timbó e Balneário
Camboriú, no Grupo B. Serão
nove times lutando pelas va

gas para a fase estadual. Na
modalidade a equipe Unimed!
FME é uma das favoritas.

GENIELLI RODRIGUES

Kandebol com
boas chances

No handebol feminino são

apenas quatro times que lu
tam por duas vagas. E o técnico
Marcelo Milani já adiantou que
a ADHJ/FME quer a segunda co

locação, já que a primeiro �eve
ficar com Itajaí, q'

.

ar

�� eqq�pe da modali
.•..'.

Balneório Comboriú
�O time briga em ig
condições. "Viemos de um bom
ritmo do Olesc e nosso objetivo
é clessltlcar", comentou.

Jó no handebol masculino,
são sete times e, a ADHJ/FME
está no Grupo B, junto de Blu
menau, Brusque e Itap�ma.

non Sal,es,)�cnic& ri' ui-
I quer. rhélhôror .. a do
lese, onde ficaram .e arto

e trazer a vaga para Jaraguá do
Sul. "O time está bem preparado
paro ser campeão no regional.
São duas vogas e vamos buscar
uma delas", garantiu.

Handebol masculino quer melhorar marca da OIesc, onde ficou em quarto lugar

Meêll�
-- ;;>.

Programa Esporte Cidadania
..

�� traz, novidades para Jarag,uá
I'!� JARAGUA DO SUL OS professores de terns pas-
� O Programa Esporte Cidada- sarão por treinamento antes da

nia (PEC/PAF/Segundo Tempo) implantação, no fim do mês.
traz uma novidade para [ara- Por sua vez o badminton inte

guá do Sul. A partir deste mês gra o projeto da Federação Cata
o programa, que é mantido pela rinense. Bo Witarsa, ex-técnico
Fundação Municipal de Espor- da Seleção Brasileira, irá treinar
tes em parceria com o Sesi e o os professores e auxiliará a in
Governo Federal, passa a ter as clusão da modalidade. Helmu
modalidades de tênis de campo th Duwe, Alberto Bauer e Jonas
e badminton. O projeto já atinge Alves são as primeiras escolas
6,5 mil estudantes da cidade. que receberão a modalidade.

80 Witarsa (costas) ç_omandará o badminton no PEC/PAF/Segundo Tempo
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MAIS UMA MEDALHA
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Campeão mundial é
bronze em Pequim
Mesmo assim, Tiago Camilo comemoramedalha
PEQUIM

_AI;sim como João Derly,
Tiago Camiio chegou como

favorito na sua categoria. Mas,
com a derrota nas quartas-de
final, teve de se contentar em

brigar pelamedalha de bronze.
E conseguiu. Venceu o holan
dês Giullaume Elmont ontem
de manhã e ficou em terceiro

lugar na categoriameio-médio
(até 81 quilos). Mesmo assim,
ele comemorou a conquista.
"Esse bronze para mim vale
ouro", comentou Camilo, en

quanto deixava a área de luta
com lágrimas nos olhos.

O dia foi de alegria também
para as meninas do futebol.

Depois de sair perdendo por
lxO para a Nigéria, elas vira
ram para 3xl, garantindo o

Brasil como primeiro do gru
po.

No boxe, Robenílson Viei
ra venceu Anuruddha Ra

tnayake, do Sri Lanka, par
13x3, estreando bem na cate

goria peso-mosca (até 51 qui
los). Na areia, a dupla bra
sileira Márcio e Fábio Luiz

perdeu para os austríacos

Doppler e Gartmayer por 2

sets a 1. No outro duelo entre

Brasil e Áustria, a dupla Re
nata e Talita venceu as irmãs

Schwaiger par 2 sets a O.

FUTEBOL MASCULINO

Brasil enfrenta
a China hoje

A selêçõo brasileira de futebol masculi
no, já.classifiroda para as quartas-de-final,
enfrenta a China hoje às 8h45 (de Brasília)
no estádio de Oinhuangdao. Uder do Gru
po C com seis pontos, o Brasil está com o

pensamento voltado para o medalha de '

ouro. Dunga, apesar de poupar alguns
jogadores, advertiu: "nós levaremos a

sério este jogo como todos os outros".

Tiago Camilo conquistou o bronze depois de imobilizar o adversário

Tênis vence nas duplas
Os brasileiros André Sá e Morce

la Melo salvaram o tênis brasileiro
de uma totaL�liminaçõo na China. A
dupla passou, ri�sta terçà-feira, pe
los tchecos Radek Stepanek e Tomas
Berdych por 2 sets o 1, 5-7, 6"2 e 8-

6. Elês avançam às oitavas-de-final e
são o esperança de medalha do Brasil
no �spofle agora nos Jogo�Olímpicos
de PeqUiíJI. Thomaz ..

Bellucci e Marcos
Daniel, o�dois representantes no sim
ples, roíram Jogo na estréio.

Australianos
no caminho

Estréia da
modalidade

Os brasileiros Ricardo e Emanuel
jogani hoje, às 10 horas, o último jogo
da primeiro fase com os australianos
Slack e Schacht. A partida decide a

primeira colocação do chave, já que o

dupla conseguiu a classificação depois
de sua segunda vitória sobre Renato
Gomes e Jorge Terceiro, brasileiros na

turalizados georgianos, por 2 sets a O.

As provas do atletismo em Pequim
começam a ser disputados amanhã. A
primeiro atleta brasileira a estrear será
a campeã nacional do heptatlo, Lucimara
Silvestre, às 22h (de Brasília). Mais oito

começam a disputa: Sondra Viana, Vicente
Lenilson; José Moreira; Hudsan de Souza;
Elisôngela Adriano; Zenaide Vieira; Gise
Ie de Oliveira e Mahau Suguimati.

PROGRAMAÇÃO OLíMPICA O,5e9
JOGOS DO BRASIL E DISPUTA DE MEDALHAS

13 DE AGOSTO
• 8h - Boxe (mosca-ligeiro)
Judô {médio) - final !!

• 8h15 - Hipismo (adestramento individuah equipe)
• 8h42 - Notação (200m medley masculino)
• 8h45 - Brasil x China (futebol masculino) ,

• 9h - Esgrimo florete e espada individual (masculino e feminino) - finais �
• 10h - Ricardo/Emanuel (BRA) x SchochVSlock (AUS) (vôlei de praia masculino)
• 23h - Notaçôo 200m borboleta (feminino) - final '!
• 23h45 - Polônia x Brasil (handebol masculino)
• 23h49 - Notação 100m livre (mosculinol- final e-

• :Oh - Ginástica individual'geral
• 6h32 - Nataçôo 4x200m livre
• 1 h -: Judô (meio-pesado feminino e masculino)
Talita/Renota (BRA) x KarontosiQu/Arvonili (GRE) (vôlei de praia feminino)

• f 1130 - Brasil x Rússia (VÔlei masculino)
TIro carabina 3 posições 50m (feminino) - final �

• 2h - Velo (4get RS:X. loset laser {oóiol, finn e yngling)
it lhl0 - Remo skiff Simples (masculino e feminino) - final �i
• 4h - TIro skeet (feminino) -

• 6h20 -'Tiro com arco {individu ' finol �
• 6h35 - Conoogem slalom (Klleminino - mol �
• 6h55 - luto greco-romano até 96 quilas (masculino) - final �.
• 7h - Esgrimo sobre por equipe (feminino) - bronze �
Márcio/Fábio luiz (BRA) x Barsouk/Kolodinsky (RUS) (vôlei de proia masculino)

�,7h33 - Natação 50m livre (masculino)
• 81t - Esgrimo sabre por equipe {feminino} -'finol.�
Judô meio-pesado (masculino e feminino) - finais .'!

Hip}smo.odestramento (indivhfº,al epor equipe)
8h54 - Notação 100m borboleta (masculino)

Seleção de vôlei masculino bate
Sérvia e tem Rússia ·pela frente
PEQUIM

A seleção
.

masculina de
vôlei do Brasil derrotou a Sér
via por 3 sets a 1 em Pequim
e lidera seu grupo. A equipe
começou desfalcada do capi
tão Giba, que sentiu dores no

ombro direito após a estréia
contra o Egito.

O time brasileiro começou
sofrendo no primeiro set. A
Sérvia pressionou bem o jogo,
enquanto o Brasil cometia vá
rios erros, principalmente de

saques. Os times passaram a

se alternar à frente do placar.
Quando o final do set come

çava a ficar dramático, uma
bola fora brasileira deu a vi
tória para a Sérvia por 27x25.
Mas no segundo set, o Brasil

passou a mandar na partida,

chegando a abrir dez pontos
de vantagem. Com tranqüi
lidade, o Brasil conseguiu o

empate e venceu o segundo
set par 25x20.

No terceiro set, o Brasil

permaneceu à frente do pla
car a maior parte do tempo,
e venceu por 25x17. A quar
ta' etapa foi marcada pelo
equilíbrio entre as equipes,
como no primeiro set, e co

meçou tensa, com as equi
pes tentando tomar a dian-.
teira no placar, mas sempre
sendo alcançada pela equi
pe adversária. A seleção
conseguiu tomar à frente e

venceu o set por 25x21. O

próximo jogo será amanhã
contra a Rússia, Ih30 da

madrugada.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



� O CORREIO DO POVO
QUARTA-FEIRA, 13 DE AGOSTO DE 2008 PUBLICIDADE���������

• 60 meses para pagar*· Antes de comprar, compare • Venha fazer um Best Drive � fitll5Hr» ª
www.VW.com.br. Financiamento esta sujeito à aprovação de cadastro pala ãnancetra. Os veiculas Volkswagen estão em conformidade com o PROCONVE (Programa de comroie de Poluição deAr porVelculosAotomolores}. Ofertas validas até 13/08.12008 ou enquanto durarem os estoques, o que ocorrer primeiro. Go11.0 (5WllL4). 2
portas, my 08/09, geração 4 com preço de nola fiscal de fabrica mais Impostos; para taxa deO.20%a.m. e 2,43% a.a .. rlnanclamentc em até 12 vezes, com entrada de 60%. Financiamento suje1ta a aprovação de cadastro. Bora, com taxa de 0,99%a.m., para 50% de entrada e saldo em 24 vezes. Spaoelox, com taxa de O,99%a.m. para
entrada de 50% e saldo em 12 vezes. Garantia de 3 anos para a linha VW 08/09, sem limite de quilometragem. para defeitos de fabricação emontagem em comccnernee internos de motor e trensmlssão (exceto Kombf, limitada a 80.000 km). E necessénc, para sua utilização, o cumprimento doplano de manutenção. Imagem meramente
Ilustrativa. não condizente oecessenemerue com os modelos ofertados. Em caso de dúvida. consulte sua concasslonartaVolkswagen.

GRUPO AUTO ELITE
A MAIOR E MAIS MODERNA REDE DE CONCESSIONÁRIA"S DE SANTA CATARINA Caplnee 1 I Ca�ador I Cud'lba.o.' R;a do Sul I l�g.. I São Joaquim I Jaraguá do Sul

49 3SSS 2255 4935611111 4' 32412411 413521020C 4932219100 493233 OS99 4732746000

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.

EPRO: EGER:

Ao sair, certifique-se de que as portas
e janelas voltadas para áreas
externas estão trancadas, inclusive
a garagem. Observe se há pessoas
suspeitas nas proximidades.
Se desconfiar, aguarde, dê uma volta
no quarteirão e chame a polícia.

Mantenha os vidros do carro

fechados, as portas travadas
e o cinto colocado. Se notar que
está sendo seguido por outro carro,
vá para áreas de maior movimento.

Quando estiver caminhando pela
rua observe tudo ao seu redor. Ao notar
que está sendo seguido, atravesse a rua
ou entre em algum estabelecimento.
Carregue apenas os seus documentos
necessários.

Evite sair sozinho de festas,
esteja sempre acompanhado de
colegas e amigos. Duas ou mais
pessoas inibem os assaltantes.
E não beba antes de dirigir.

�. Sémpre em' mãos;_ tefefOf1e$ abaixo;

Polícia Militar· 190
Disque Denúncia da Polícia Civil· 181

Escolha seus trajetos evitando trechos
escuros ou desertos, prefira o ponto
da calçada mais próximo da rua.

Evite utilizar caixas eletrônicos
em locais isolados.
Não reaja a assaltos e seqüestros.

Oriente as crianças para andar em
grupo no trajeto da escola e passeios.
Não permita que elas andem sozinhas.
Lembre-as para não conversar nem
aceitar presentes ou convites
de estranhos.

Secretaria de
Estadoda
Segurança Pública e
Defesa do Cidadão
www.ssp.sc.gov.br SANTA CATARINA
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