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no região
Súmula aprovada ontem pelo STF
terá impacto sobre Guaramirim,
Massaranduba e Schroeder, onde
não há lei vigente.
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Pesquisadores da Universidade do
Oeste de Ontário, no Canadá, afirma
ram que beber suco de toranja (gra
pefruit), laranja ou maçã enquanto se
está sob medicomentos paro comba
ter o câncer, o pressão alto ou se recu

pero de um transplante pode reduzir
de formo significativo o absorção dos
remédios na corrente songüíneo, po
tencialmente anulando seus efeitos
benéficos. David Bailey, professor de
farmacologia e líder do estudo, con
sidera a deséoberta "apenas a poilta
do iceberg", alegando que as frutas
podem reduzir ou multiplicar o efeito
dos medicamentos. "Garanto que en
contraremos um número bem maior
de remédios que sõo afetados desta
maneira".

Fonte: Jornal do Brasil
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Três bandas no
palco do Curupira
No embalo do campeonato Skate Rock,
em Guaramirim, maratona de shows.
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De plantão no
42° aniversário
Já são mais de 13 mil as ocorrências
atendidas pelos bombeiros só neste ano.
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Crédito buncária
paro fazer plástico
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APARÊNCIA E
COMPETÊNCIA'
Mentir também Brasil e o 'apagão'

na hora H
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Situação revoltante
É difícil falar de esporte sem mencionar o nome do

Juventus e, mais difícil ainda, é não sentir revolta pelo
descaso e menosprezo pelo qual o clube passa. Como
se vê, nossas autoridades políticas não se sensibilizam
e nossos empresários torcem o nariz quando se fala em

apoio ao clube. Aliás, há uma minoria de empresários
que realmente valorizam o esporte e o lazer quase que
inexistente em Iaraguá do Sul.

Temos o privilégio e o orgulho de sermos conheci
dos como um povo ordeiro e trabalhador, mas também
sentimos falta dé um momento de lazer para nossos

domingos à tarde. Não estou falando de pão e circo

para todos, como na Roma antiga, porque aqui todos
pagamos pelo pão e pelo espetáculo, mas de dar a nós

jaraguaenses uma oportunidade para voltarmos a ver

um Iuventus forte e bem estruturado, proporcionando
nos as alegrias de alguns anos anteriores.

Infelizmente é lamentável e, ao mesmo tempo, re
voltante a situação a que deixaram chegar o nosso Mo
leque Travesso. Só nos resta pedir encarecídamente

para que alguém olhe por ele e que realmente abrace
e dê o apoio e a atenção que J clube precisa. A cidade
de [araguá do Sul, assim como todo o povo jaraguaense
que é apaixonado por futebol, não pode e não merece

ficar sem seu brilho em dias de jogos no estádio João
Marcatto. São momentos de alegrias entre amigos, na
morados e famílias inteiras que vão até lá e torcem por
um único time, o Juventus.

Os investimentos destinados ao esporte em [araguá
do Sul são insuficientes para a realidade econômica do

município. Hoje não temos um projeto que dê conti
nuidade a um trabalho iniciado ainda na infância do
futuro atleta. O indivíduo recebe treinamento em ida
de escolar, mas depois que atinge certa idade é larga
do sem nenhuma assistência, o que o obriga a buscar

apoio fora de nossa cidade, em outros clubes e/ou pre
feituras. Às vezes, consegue, outras não e cai no desâ
nimo. Quando não no vício. Trabalho social não é isso,
trabalho social é preparar o indivíduo até que ele tenha

plenas condições de buscar sua própria independência
profissional, sendo ele atleta ou não.

FERNANDA C�ISTINA PELLENSE, ESTUDANTE

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

enviados poro o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por corto poro o

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

• telefone (' não serão publicados).

Convite para uma .visita ao Centro Empresarial

GUIDO JACKSON

BRETZKE, PREsmENTE
DO CE.1A� - CENTRO

EMPRESARIAL DE
JARAGuA DO SUL

Na plenária que as entidades ligadas ao
Centro Empresarial realizam semanalmen
te, há uma preocupação em trazer ao de
bate não apenas os assuntos mais ligados
diretamente aos negócios dos associados,
,mas também com muita freqüência temas

de interesse da comunídade. Nesta sema-

. na, por exemplo, tivemos uma palestra
muito interessante de questões ligadas aos

direitos dos consumidores e o esclareci
mento quanto às atribuições do INMETRO
- Instituto Nacional de Metrologia, através

do seu escritório em Santa Catarina.
Muitas vezes não nos damos conta que

temos soluções próximas e que os órgãos
responsáveis pela normatização de deter
minados procedimentos são antes de tudo
um parceiro do consumidor e do fabrican
te. Posicionamentos pessoais à parte, con
vergir namesma direção quanto a aspectos
como segurança, funcionalidade e qualida
de de um produto ou serviço, parecemedi
da sensata no sentido de que atitudes ba
seadas na ética dão vida longa a qualquer
empreendimento. Da parte dos órgãos que
fazem o controle percebe-se também um

maior interesse em esclarecer os fabrícan
tes e usuários quanto às vantagens de se

trabalhar facadas no mesmo objetivo.
Para a comunidade, são muito valio

sas as oportunidades de esclarecimento

proporcionadas no Centro Empresarial ao
trazer temas diversos. Questões ligadas à

saúde, educação, tributação, entre tantos as
suntos colocados em pauta, encontram um

fórum democrático para o esclarecimento!
sem, com o intuito de se buscar melhorias

para a nossa comunidade e região. A cada
reunião, a ACIJS, APEVI, CDL e demais en
tidades reforçam o convite'para que todas
as pessoas interessadas em fazer Jaraguá do
Sul cada vez melhor participem.

Na próxima reunião, um assuntomuito

importante estará em pauta: a segurança
pública, com as presenças. dos represen
tantes dos órgãos responsáveis num debate
aberto com o propósito de avançarmos ain
da mais para termos um ambiente sempre
melhor para nossos negócios e para as nos
sas famílias.
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FALA Aí!

".Se eu tivesse

jogado, o Brasil
seria ouro. "

PELt SOBRE A SELEÇÃO DO
BRASIL, lembrando que em seu

tempo jogador profissional não
podia participar de Olimpíada.

"A lei está lá e

eu vou sancioná-Ia."
PRESIDENTE LULA (PT-SP),
desmentindo que vetaria a lei

(opcional ao empregador)
que am,plia a licença maternidade

para seis meses.

" A conscientização
contribuirá
muito mais. "

HÉLIO DERENNE, diretor-geral
da Polícia Rodoviário Federal, sobre
a redução de acidentes com mortes

por conta do Lei Seca.

MARISTELA MENEL
VEREADORA

2
JARAGUÁ NOSSA GENTE

PMOS. pss. PV. PMN, Fedoa, FR. PTeIoS. psc

PTdoB

o

Acabou
O que em Santo Catarina já é prático instituído pelo Ministério Público
desde 2006, agora vale poro todo o país. O Supremo Tribunal Federal de
cretou, por unanimidade, que o nepotismo fico proibido nos poderes Ju
diciário, Executivo e legislativo no âmbito federal, estadual e municipal.
Portanto, não há mais como empregar o parentada sob o pretexto do con

fiança ou do competência, em detrimento de pessoas melhor qualificados.
Um procedimento até recentemente comum em prefeituras e câmaras de
vereadores, onde assessores, alguns comprovadamente mal sabendo ler
e escrever de formo aceitável, engordavam a renda pessoal e da família.
Na prática, conhecido como nepotismo cruzado, ou barriga de aluguel,
empregando parentes de secretários nas câmaras e vice-verso, por exem
plo. O STF entendeu que o Constituição Federal proíbe o contratação de
parentes de funcionários em cargos de chefio, direção ou assessoramento

poro o serviço público. Aliás, o assunto deveria ser proposto de candida
tos, mus não é.

NÃO
Alguns políticos acham que seus atos
não têm conseqüências futuros. Ago
ra mesmo o prefeito Edson Olegário
(PSOB) de Camboriu, teve registro de
suo candidatura à reeleição cassado
pelo Tribunal Regional Eleitoral.
Simplesmente não votou no referen
do de 2005 sobre o desarmamento. E
não justificou. Cabe recurso, mos é
quase improvável que ganhe condi
ção de elegibilidade. Deu um péssi
mo exemplo de cidadania.

FICHA LIMPA
Candidato o vice-prefeito no .chapa
de Moacir Bertoldi (PMDB), o verea

dor Pedro Garcia (PMDB) foz questão
de frisar no programo eleitoral gra
tuito do rádio que em todo o suo vida,
público e privado, jomais respondeu
o um só processo que seja. Muito
gente não entendeu o preocupação
do candidato, mos foz lembrar que
não é o que se pode dizer de muitos

'

outros envolvidos nesta eleição.

Banco
CrU%tMI"Q
do Sui

Atendemos: Funcionários Públicos

Municipais* e Estaduais·, SAMAE:I-,
Aposentados e Pensionistas *.,

Forças Armadas' e EC,.. (Correios).

,Taxas a partir de 1 ;60%
-conneca nosso escritório na

Rua WaHer Marquardt, 1133 • Sala 06
em frente a Prefeitura Municipal ou

entre em contato pelo telefone 3371-4210
ou e-mail consig.adm@terra.com.br .
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'!i� pergunta do cóluno; o leitor VolmorOnório,aponto suo prioridade pq,Ta
o próximo prefeito de Jqroguá: reduzir gostos com cargos comissionodos
e'graUficados. Hoje, são t81 ligados diretamente 00 primeiro escalão,
que se somam'o outro� 91))�istribuídos,�nlre supervisores, assistentes e

encarregados. No primeiro coso, calculo, 53 Gargos poderiamser extintos,
com econQ.mia anual de RS 3.174.192,00 milhões. Ou R$ 12.696�768,OO
em quatro onos. No o�tro ponto, RS 450 mil/an�.

CALÇADAS . 's

Reportagem do Correio publicado ontem mostrando o estodo deplorável
do maioria dos calçados de Joraguá, seja no Centro ou nos bairros, re
pete º abordagem do assunto feito pelo jornal nos últimos anos. Mere-

\:çend(); em Jesumo, do prefeitura o mesmo resposta: não há fiscais poro
fiscolizar...tudo. Perg�ntar não ofende: por que, então, não se foz concurso
público específicÔ poro ofunção, levondo em conto o real necessidade?

I
.
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Nepotismo persiste na microrregião
Três cidades no Vale deverão se adaptar ao dispositivo aprovado pelo STF

•

JARAGUÁ DO SUL

O STF (Supremo Tribunal Fe
deral) aprovou ontem a súmula
vinculante que proíbe o nepotis
mo nos três poderes no âmbito da
União, dos Estados emunicípios.
Na região, a decisão terá impacto
sobre Guaramirim, Massarandu
ba e Schroeder, cidades onde a

prática ainda persiste, já que não
há lei vedando a contratação de

parentes pelo poder público,
Em Massaranduba, a Câma

ra de Vereadores já decidiu pela
proibição, incorporada à nova

Lei Orgânica domunicípio, apro
vada em fevereiro, mas que só

passa a vigorar em 10 de janeiro
de 2009. Em Schroeder, o projeto.
parou na gaveta. O mesmo acon

teceu em Guaramirim, onde pro
postas foram apresentadas pelos
vereadores durante esta legisla
tura, mas acabaram arquivadas.

Paralela às tentativas frustra
das dos Legislativos, a Promoto
ria de Justiça da Comarca vem

atuando nas três cidades para
barrar a contratação de parentes
de autoridades e funcionários

para cargos de confiança no ser

viço público. As ações fazem

parte do programa de comba
te ao nepotismo do Ministério
Público, que em 2007 divulgou
relatório mostrando que o ne

potismo ocorria em 256 dos 293

municípios catarinenses.
A partir deste diagnóstico,

os dados foram encaminhados
às Promotorias, para propor me
didas como ações civis públicas �

ou termos de ajustes de conduta.
Até agora, foram firmados termos
com 99 Prefeituras e 87 Câmaras,
nenhum deles na região. Na pró
xima quarta-feira, prefeitos e ve

readores de Guaramirim, Massa
randuba e Schroeder se reúnem
com a Promotoria, que vai apre
sentar a minuta do termo. Em

Jaraguá do Sul e Corupá, foram
criadas leis impedindo a contra

tação de Parentes de até terceiro

grau sem concurso.

A súmula aprovada pelo Su

premo deve ser seguida por to
dos os órgãos públicos, mas abre
exceção para os cargos de caráter

político, exercido por agentes
políticos. O dispositivo também
veda o nepotismo cruzado.

CAROUNA TOMASEW
<)

Vereadores de Massaranduba aprovaram a lei, que só vai valer em 2009

I

lvom8I1A51L

1.-::=.�
�

Urna eletrônica começou a ser usada de forma gradativa em 1996

Candidatos conferem dados e

fotos que vão figurar na urna
GUARAMIRIM

O cartório eleitoral de Gua-
ramirim realiza, no domingo, a
audiência para verificação de
fotos e dados dos candidatos que
constarão na urna eletrônica.
Com início às .14 horas, na sede
do cartório, o evento é destinado
aos concorrentes deGuaramirim,
Massaranduba e Schroeder, mu
nicípios de abrangência da 60a
zona eleitoral.

A audiência é a oportunida
de de partidos, coligações, can
didatos ou seus representantes
validarem os dados que figura
rão na urna no dia da eleição.
E, além disso, corrigirem possí
veis erros no nome ou solicitar a

substituição da foto. Neste caso,
a entrega da nova foto deverá
ser feita no prazo de dois dias.

5. A audiência acontece no anti

� go prédio do Fórum, que pas
is sa a abrigar a sede do cartório
eleitoral a partir de amanhã.

Oualquer violação
à súmula poderá
ser contestado no

próprio Supremo

A íntegro do
súmula

"A nomeação de cônjuge, com
pnnbeirc ou parente em linho reto,
colateral ou por afinidade, até o ter
ceiro grau, inclusive, do autoridade
nomeante ou de servidor do mesmo

pessoa jurídico, investido em cargo
de direção, chefio ou assessora

mento, poro o exercício de cargo
em comissão ou de confiança, ou,
ainda, de função gratificoda no Ad
ministração Público direto e indireto,
em qualquer dos Poderes do União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos
municípios, compreendido o ajuste
mediante designações recíprocos,
violo o Constituição FederaL"

Renúncia e

desfil iação
O aposentado João Alves

Já a conferência dos dados (PDT) comunicou ontem a re-

dos candidatos de Jaraguá do núncia de sua candidatura à
Sul e Corupá será realizada na Câmara de Ve)'eadores e tam-

próxima quinta-feira, dia 28, bém sua desfiliação do PDT,
a partir das 13 horas, no salão . ainda não oficializada. Alves
do Tribunal do Júri, que fica disse que desiste da disputa
no prédio do Fórum. atendendo ao pedido de sua

Se o pretendente ou represen- família, por conta das pres-
tante não comparecer, os dados sões que teria sofrido pelo
serão validados e não poderão

-

partido para que abrisse mão
ser alterados em outra ocasião, da oandidatura. No site do
à exceção quando houver subs" TSE (Tribunal Superior Elei-
tituição de candidato. É o càso toral), não consta o nome dele
da candidata a prefeita, Cecília

'.

entre os "que encaminharam
Konell (DEM), que substitui o pedido de registro.
marido, Ivo, que renunciou, e 'Acho que a gente não pode
que poderá solicitar a alteração ser desmerecido assim", disse
dos dados a partir do momento 'Alves, descontente com a pos-
que tiver o pedido de registro. da tura dos dirigentes do partido,
candidatura deferido. que integra a coligação "Uni-

Nessa circunstância, a altera- dos por [araguá". O aposentado
ção de fotos e informações pode- também disse'que agora vai se
rá ser feita até a data da configu- dedicar as questões pessoais e

ração das urnas, que em Jaraguá à atuação comunitária, e que
do Sul está prevista pata aconte- após as eleições poderá ingres-
cer dia 21 ou 22 de setembro. sar em outro partido.

,
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REUNIDOS

COR quer recursos

para concluir obras
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Para Veread4lra:

Oito municípios listam as prioridades para buscar verbas do Estado
BARRA VELHA

Com o objetivo de discutir as priori
dades para os municípios, estiveram reu

nidos ontem no litoral do Vale do Itapocu
representantes de oito cidades do norte

catarinense. O encontro foi em Barra

Velha, às 14 horas, e teve a partícípação
de prefeitos, vereadores e funcionários

públicos. O CDR (Conselho de Desenvol
vimento Regional), incentivador do en

contro, trouxe diversos assuntos à pauta,
dentre os quais investimentos necessá
rios para conclusão de obras.

De acordo com Thiago Dias, assessor
de imprensa da Secretaria de Desenvol
vimento Regional, o encontro acontece

a cada 30 ou 60 dias. "Os conselheiros
debatem as prioridades de investimen
tos de cada cidade. É a oportunidade de

pleitear recursos junto ao governo do
Estado para as maiores necessidades
dos municípios", disse.

Segundo informações da Prefeitura
de Barra Velha, o Executivo aproveitou
o momento para tratar dos atrasos nas

obras de abertura da Lagoa da Barra. O

projeto iniciou recentemente e já sofre
interferência humana.

Para São João do Itaperiú a principal
reivindicação foi quanto a conclusão do
trecho que liga a rodovia SC-474 à BR-
101. São apenas 600 metros entre as duas
rodovias que ainda não estão concluídos
e oferecem riscos à população. Araquari,
Barra do Sul, Garuva, Itapoá, São Francis
co do Sul e Joinville participaram.

OSNIALVES
_.�

O encontro reuniu municípios que são atendidos pela SDR de Joinville

NOVO PAllO ADVENTURE LOCKER NOVO SllLO 2009
A PARTIR DE

522 1 8* APARI1RDE509 88*72X R$ ., 72X R$ ,

!
0-

QUINZENA DE
OFERTAS CAMPEAS FIAT JAVEL

-

el
NOVO SIENA ELX

APARI1RDE338 58*72X R$ ,

AUTOFElIC!DADE!

IMAGENS OE CARÁTER ILUSTRATIVO. ESTA PROMOÇÁO POOERÁ SER REVOGADA. SEM AVISO

Fone 3274 0100
. www.jcvel.com.br

NOYO PALlO ADVENTURE LOCKlR. "'ENTRADA DE 60%+ CAPITAl TOTAL FINANC}ADO RS37,S97,02. NOVO STILO 2009 �
• ENTRADA DE 60% + CAPITAL TOTAL fiNANCIADO R$ 36.711 ,19.

�*
ONGs vão fiscalizar políticas paro a infância

NOVO SIENA EU - "ENTRADA DE 60% + CAPITAl TOTAL FINANCIADO RS 24.377,70. TAXA APUCADA DE 1,60% o.m e 20,98% 0',0,

Eleitos membros de nove Ong's para auxiliar CMDCA
JARAGUÁ DO SUL

Foram escolhidos durante toda a

manhã de quarta-feira os novos mem

bros do CMDCA (Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adoles
cente) de Jaraguá do Sul. O evento foi
denominado de 1° Fórum Não Gover
namental do CMDÇA. As entidades

,§_ eleitas farão parte da gestão 20Q8/2011
g e fiscalizarão políticas públicas na área
� de infância.

De acordo com Maristela Alber-

OAB, Aadav e AMA. Todas entidades
de classe são de Jaraguá do Sul e au

xiliarão o CMDCA nos próximos três
anos.

ton, secretária executiva, os nove inte-.
grantes eleitos auxiliarão o Conselho
na promoção e defesa dos direitos da
infância e adolescência. '� realização
deste fórum é de importância histórica
para Jaraguá do Sul. Foi o primeiro a ser

realizado no município e segue. uma

orientação nacional", informou.
As entidades eleitas foram Bom

beiros Voluntários, Hospital Jaraguá,
Associação dos Assistentes Sociais,
CDH, Apae, APP Alvina Karsten,

ENTIDADE SOB ORIENTAÇÃO
O CMDCA foi criado no dia 29 de

agosto de 1991 seguindo uma orienta

ção nacional.Para promover ações em

defesa dos direitos das crianças e ado-'
lescentes, além de fiscalizar políticas
públicas para o mesmo segmento.
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o direito de ser igual :005 outros
Passear e ter acesso a locais públicos ainda é obstáculo para cadeirantes

•

GUARAMIRIM

Passear pelas ruas, fazer
compras, trabalhar e freqüen
tar lugares públicos. Atividades
simples, mas quase impossíveis
de serem realizadas por pessoas
com deficiência, já que a acessi
bilidade ainda é algo distante da
realidade de muitas cidades.

No primeiro dia da Semana
Nacional da Pessoa com Defi
ciência, que começou ontem e

.vai até o próximo dia 28, es

tudantes, pais, representantes
da Apae e a comunidade em

geral saíram às ruas para pedir
mais atenção dos governantes
e fazer um único pedido: ter
os mesmos direitos que qual-

. quer outro cidadão.
A passeata que iniciou às

14h30, em frente à Igreja Ma

triz, terminou no pátio da Câ
mara de Vereadores do muni

cípio. "Esperamos que o nosso

futuro prefeito olhe com mais
carinho para nós", disse o pre
sidente do Conselho Municipal
dos Direitos da Pessoa com De
ficiência de Guaramirim, Le
andro Venâncio. Segundo ele,
poucos locais são adaptados.
"Não tem rampa, não temos

calçadas adequadas e nem na

própria Prefeitura. tem acesso

para nós. Guaramirirn não tem

nenhum ônibus adaptado", ar
gumenta o cadeirante.

Jeferson da Silva, 14 anos,
estudante da escola São José,
também cadeirante, possui a

mesma reclamação. "É difícil
andar nas ruas porque não
tem rampa. Na escola é bom.
Tem rampa e os meus amigos
me ajudam", disse o menino

que gosta de brincar com bola,
adora estudar história e sonha
em ser empresário.

De acordo com Lucila Mi

cheluzzi, urna das organizado
ras do evento, essas famílias
muitas vezes, deixam de sair
de casa pelo transtorno que
encontram ao se locomover
nas ruas. "Eles se privam do
lazer e deixam de ir às lojas
fazer compras, por exemplo",
afirma lembrando ainda que
os prédios públicos precisa
riam estar adaptados desde
2007. "Estamos em fase de

conscientização, para depois
poder cobrar", concluiu.

DEBORA VOLPI

'lllllIlicí�io do Vale do Itapocu".;car��cl,ª$
equadas e escãüa:rias tambétn complicam a vida d�s/,
qa.'S c'bm.deficiência. A Arena e a Scar são exemplos

de locais" P!�píl+ados para. .recébêr essas ne§�oas. Mas
prédios públíêoscomc a Delegacia Regiorí:al, o Fórum, a
C a q:e Vereadoresfeva própria Prefeitura Municipal

tão adàptados, como mostra o guad'Fo abaix0.
.

Jeferson conta com ajuda dos amigos para se locomover, mas precisa de rampas para acessar às calçadas

o que dizem
os candidatos
a prefeito
"Vamos tornar estes espaços acessí
veis, com elevadores e rampas, para
que essas pessoas possam chegar até
o último andar dos prédios. Também
vamos adequar os calçadas. Vamos
fazer com que a� pessoas possam
transitar de forma segura. Existem
verbas no governo federal para estes
investimentos. Vamos apresentar
projetos, junto com a Associaçõo dos
Deficientes, e buscar recursos no

Ministério das Cidades.

(EVALDO JUNCKES - Pn

"Vamos respeitar a lei e respeitar
as pessoas com deficiências. O prefeito
tem que cumprir a Lei Federal e incen
tivar medidas que garantam o acesso

dessas pessoas. É triste ver pessoas
que não têm a mesma oportunidade e

o exemplo tem que começar pelo ér

gõo público".
(LAURO FROEHLICH - OEM)

"Vamos cumprir com a cota que
exige 5% das vagas para pessoas com

deficiência nos concursos públicos da
Prefeitura. Vamos adequar a cidade
com calçadas e prédios públicos adap
tados. Inclusõo também é oportunizar
trabalho para estas pessoas".

(NILSON BYLAARDT -PMDB) .,
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ANIVERSÁRIO

Corpomção completa 42 anos
Bombeiros já atenderam mais de 13mil ocorrências neste ano
JARAGUÁ DO SUL

Uma equipe 24 horas em
.

alerta para prestar auxílio em

qualquer situação de pe
rigo ou emergência. Essa é a

descrição do trabalho realizado
pelos Bombeiros Voluntários
de Jaraguá do Sul, que comple
ta hoje 42 anos de fundação.
A data será comemorada pela
corporação hoje na Sociedade
Vieirense, onde acontece um

jantar a partir das 19.

Durante a cerimônia haverá

homenagens a pessoas e em

presas, que receberão o título
de 'Amigo do Bombeiro" por te
rem se destacado em contribuir
com a corporação. Paramarcar a
passagem, o contabilista Elemer

Kroeger, que trabalhou como so

corrista por 11 anos em Jaraguá
do Sul, será condecorado como

"Sócio Benemérito" dos Bom
beiros Voluntários.

Atualmente, o município
conta com cerca de 200 bom
beiros (incluindo os atendentes
do Samu - Serviço de Atendi
mento Móvel de Urgência), dos
quais 50 sâo efetivos e o restan

te voluntários. Os profissionais
estão distribuídos na sede no

Centro e as subsedes de Nereu
Ramos, Barra do Rio Cerro e

João Pessoa.
Os Bombeiros Voluntários

atendem em torno de 1.200
ocorrências por mês. Neste

ano, a corporação já atendeu
mais de 13 mil ocorrências em

Jaraguá do Sul e Schroeder, a

Corporação atende cerca de 1.200 ocorrências por mês nos municípios de Jaraguá do Sul e Schroeder

do desconto direto da conta de

energia elétrica.
Hoje, a frota da corporação

é composta por: quatro cami
nhões de combate a incêndio;
dois caminhões UT (Unidade
Tanque), para transporte de

água; cinco ambulâncias (uni
dades de suporte básico); jipe;
caminhonete para combate rá

pido a incêndio; caminhonete
para resgates; dois automóveis;
bote inflável; barco de alumí
nio; e um caminhão de comba
te a incêndio que aguarda ser

equipado para entrar em ope
ção é mantida através de doa- ração.
ções de pessoas físicas e jurí-
dicas e contribuições através DAIANE ZANGHELINI

maioria emergências médicas.
Em 2007, foram cerca de 18

mil atendimentos. A institui-

Trecho da ata da
reunião de criação do
Corpo de Bombeiros
Voluntários.. com
os nomes dos
participantes (em
cima); ao lado, foto
do sede da corporação
no época da fundação,
em 1966

O CORREIO DO POVO OSEXTA·FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 2008

Personagens
importantes
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A idéia de criar um Cor

po de Bombeiros Voluntá
rios no município surgiu em

1965, através do Lions Clu
be, na época presidido pelo
Dr. Alexander Georg Otsa. A
iniciativa foi motivada pela
expansão de Jaraguá do Sul
com o surgimento de novas

indústrias. A corporação foi
fundada no dia 22 de agosto
de 1966, após estudos reali
zados com a colaboração da
Sociedade Corpo de Bombei
ros Voluntários de Joinville.

Entre as pessoas que con

tribuíram com o surgimento
e o crescimento da corpora
ção, destacam-se: Dr. Ale
xander Georg Otsa, Geraldo

Werninghaus, Gerd Edgar
Baumer, Hermínio Luciolli,
Nelson Leopolda Driessen,
João Batista Prim, Edmun
do Klosowski, José Carlos
Neves, Raul Driessen, Álva
ro Mann, Adolar Jark, José
Carlos Neves, Mauri Ferazza,
Sérgio Luiz Schwartz e Die
ter Werninghaus.

Kroeger será condecorado hoje

11 anos na missão de salvar
Para Elemer Kreeger, o trabalho de bombeiro exige humildade

O dia 12 de março de 1997
mareou uma nova passagem
na vida do contabilista Ele
mer Kroeger, 46 anos. Foi
nesta data que ele começou
a trabalhar como socorrista
nos Bombeiros Voluntários

.

de Jaraguá do Sul, função que
exerceu por 11. anos. O. últi

� mo plantão que ele exerceu

� na corporação foi-no dia 31

g de março deste ano.

% A carreira de Kroeger
g como socórrísta começou
i3 através do convite de um

primo, que era bombeiro vo

luntário. "Na época, a cor

poração estava ampliando
os serviços e precisava de

pessoas para trabalhar. No
início, fazia-se plantão de
24 horas porque a equipe era

muito reduzida", relembra
ele, que passou inúmeros
fins-de-semana e datas co

memorativas na corporação.
.

Orgulhoso, o contabilista
afirma que trabalhar como

bombeiro é "extremamente

gratificante" e que essa mis-

são exige muita dedicação.
"É preciso ter amor ao próxi
mo, humildade e vontade de

aprender", ensina ele, que é
casado e tem dois filhos e um

neto. Kroeger acrescenta que,
nos últimos 11 anos, sempre
conseguiu conciliar ri traba
lho na corporação com a pro
fissão de contabilista. Uma
das lições que ele afirma ter

aprendido como ' bombeiro
voluntário é a superar desa
fios e encarar as dificuldades
com mais serenidade ..
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Por
RicArdo
DA NleL Treis

cotltato@ oracaso.com:1 .www.poracaso.com _

O merecido destaque na coluna para Fernanda
Chiodini

Apresentando Daniel Benhke e sua namorada Geórgia
Peixer, no comando do bar Estação do Tempo

MAU:RUI't10R
PtÓfessôr que escreve "Boa'sorfê!" no final da pr,pva
parece acreditar mals em horóscopo que no

potencioldosalunos - mas só parece, eu disse.
';/')}

",

''''ir? -�,:�

PARA MELHOR ATENDER
Prevendo a demanda de público que haverá para o show
do Dazaranha a ser realizado no sábado dia 30, Neni e
Luciano Junkes informam terem decidido pela
transferência do local - que inicialmente seria o Scar
Lounge - para a estrutura da Moinho Disco. Estando então

potencializada a capacidade encontra-se um novo lote de

ingressos à venda, assim como disponibilidade de novas

reservas para mesas e acessos à área VIP. O telefone para
contato é 8406 6555 ou 3055 0229.

I[ , " SUGERINDO PREPARAÇÃO
- Dia 06 de setembro o Bali Hoi aproveita a tal véspera de
feriado e promove abertura de temporada com baladas
nas casas de Piçarras e Porto Belo.
- O Banana Joe tambémabre 06 de setembro, com a Festa
Oficial do Campeonato Mundial de SurfWOS 2008.
- Dia 13 de setembro OJ Puff estrelará balada hip-hop em
mais um evento na Flora.
- Dia 19 de setembro a dupla Sandrinho e Rodrigo
Paciornick estarão de volta à cidade, em festa na

Choperia Bierbude..

FAVORAVELMENTE DISTANTÊ'
Tinha gente me perguntando se ia falar mal das Olimpíadas aqui hoje, mas

como eu simplesmente não deixomeu transe VHf. ser emporcalhado pelo canal
Plim Plim, devo dizer que do lado de cá não há sentimento algum quanto a

questão do bronzeamento. Não há- frvstração pela expectativa forçada que
Galvão sempre cria ou tristeza pel amalhão mequetrefe Comumente
enxertado na pauta dos plantões. só daquela coceirinhij\ iqQ,e' um
desapontamenfo dos cOmuns causa, e SÓ.

"
.

Mais gente devia aproveitar qve as Oli�píqdas sãoJonge o suficiente e

também 'esquecer que essa joça está acontecendo... Ou assistir em outro canal.
E pelamor, ia !da já é sem-graça pela própria obviedade.

Felipe com sua esposa (e nossa grande amiga) Tati Ribeiro Bastos Buhr, em
foto tirada na China curtindo os Jogos Olímpicos. Ao fundo o que rolava era

jogo de vôlei-de-praia da seleção

Gente-boa Adriano Skovronski
também confere a cena jaraguaense

Suelen Strapazzon fazendo um

charme à lá cowgirl

MOMENTO DA CITAÇÃO
Versão olímpica:
"Já sei as medalhas que o Brasil vai

ganhar! Medalha de Santo Antônio,
Santa Inês e Santo Expedito!" - José
Simão, no Monkey News.

"A predominância de ovos entre as

12.000 calorias diárias ingeridos
por Michael Phelps não deixa
dúvida: trata-se de vapor." - Elesbão, .

em brlcebreque.ccrn.

I
I-

t" 3371.0202.•�=�
.......,Iadyrosachoque._•.mm

O FILME DO HE-MAN
Para os curiosos, eis o depoimento que Justin Marks, roteirista do filme,
deu na MTv News:
"üuer dizer, estamos criando algo que é uma mistura de filme de
sandálias e espadas com ficção científica e fantasia e tudo mais. Como
fundir tudo isso em um mundo só? Entãô desenvolvemos algumas
regras específicas que explicam o porquê de Mandíbula ter aquele
visual e o porquê de Ciclope - que é incrível- ser daquele jeito".

Filme sobre origem de personagens, hã? Isso tá chejrandp a mais um

caça-níquel de continuações indefinidas... Bobear, vira �érie.
CHAT POR ACASO
Não pergunte como é possível, mas

existem duas seles de chat no MSN
onde nossos leitores e a galera de

Jaraguã do Sul têm se encontrado pra
matar o tempo e ficar falando bobáj.
Adicione no seu MSN as contasmgroup98773@hotmail.com (para a sala
de Jaraguá do Sul) e mgroup72526@hotmail.com (para a sala dos
leitores do blog Por Acaso), entre na janela e aperte o botão "chamar

atenção" e pronto, a lista de quem está online aparecerá. 'Negócio está
indo tão bem que já tem até churrascada de encontro agendada. Participe
doesquema e conheça novas figuras!

CONHECE MOPTOP? VÊM SHOW POR Aí•••
. É o som que a gente não pára de ouvir aqui. Vai no YouTube e digito o

nome da banda ou então "Aonde Ouer Chegar?", nome do último clipe
lançado pelos caras. Moptop é uma banda carioca de indie rock formada
em 2003, que já estourou e agora entra em evidência com seu novo álbum
"Como se Comportar". A boa nova é que na tour de lançamento o único
show da banda no estado inteiro será em Guaramirim, lá no Curupira
(fotolog.com/curupira_rock), dia 20 de setembro. Falando com o Kélson
ele adiantou que somente 300 ingressos estarão à venda, então a

recomendação é: conheçam a banda o quanto antes, para o quanto antes
se interessarem pelo show e garantirem a entrada. Vai valer cada centavo.

UM DESENHO

"Vale", por Firmorama Design Studio - www.firmorama.com
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CURUPIRA ABRE PARA TRES BANDAS
Shows deste sábado misturam metalcore, hardcore, punk e crossover

GUARAMIRIM

No embalo das manobras radicais do campeonato Skate
Rock, que acontece neste final de semana em Guaramirim, o

Curupira faz uma maratona de shows. Depois das disputas, os
competidores vão rumar ao clube. Amanhã, três bandas tocam.
Já no domingo, a festa encerra com uma apresentação gratuita
na pista da Rua 28 de Agosto.

Assim como grande parte dos skatistas, os músicos convidados
também são de Santa Catarina.
Munidos de muito metalcore,
os blumenauenses da Hopeless
Army dividem espaço com os

Homens do Pântano, de [ara
guá do Sul, e os Anti-heróis, de
Balneário Camboriú. As ban
das se concentram no hardcore
e, ainda, passeiam pelo crosso

ver e punk, respectivamente.
Aproveitando a passagem por
Guaramirim, a última lança o

CD "Férias em Cancun".
Interessou? Então saiba que

os shows começam às 23h30.
Mas, os ingressos serão vendi
dos a partir das 21h30, quando
o Curupira libera a entrada do

público. Eles custam R$ 5 para
quem chegar cedo. Depois das
22h30, o preço sobe para R$ 7.

Antes do som ao vivo rola dis

cotecagem.
Já no domingo a vez é da

Motorocker, de Curitiba. A
música começa às 17h no Ska
te Park.

KELLY ERDMANN

SERViÇO
BANDAS: Hopeless Army,
Homens do Pântano

e Anti-heróis

LOCAL: Curupira Rock Clube,
em Guaramirim

QUANDO: sóbado

HORÁRIO: a partir dos 23h30
INGRESSOS: R$ 5 (até às 22h30)

If

AGENDA
Confira os próximos
shows do Curupira:

Domingo, 31 de agosto
Bandos: Kaeng (Alemanha).
Nitrominds (Sôo Paulo)

e Arrogantes (Jaraguá do Sul)
Horário: o partir dos 16h
Ingressos: R$ 10 (no local)

Sábado, 20 de setembro
Bando: Moptop (Rio de Janeiro)
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, ESCRITOR

Mentir é preciso
Onde já se viu, num país comunista, a aparência

prevalecer sobre a competência? Interpelamos todos.
Esse questionamento se deve ao doping artístico rea

lizado pelo governo chinês na abertura dos jogos olím
picos. Foi quando omundo viu umamenina cantando,
sem as qualidades vocais de outra, porém mais gracio
sa (há controvérsias). Quem visita Cuba, também se

perguntará. Lá a maioria da população é negra, mas

quem se envolve com os turistas; guias, apresentado
res artisticos e trabalhadores de hotéis, nunca são os

negros, e sim descendentes de espanhóis. Pergunto eu:

mas o que faz constantemente no Brasil, a filha de Che
Guevara chamando-nos de racistas?

As fraudes também ocorreram na pirotecnia do
lado de fora do estádio olímpico e na "apresentação"
das 50 etnias chinesas. Essa foi uma vergonha. Quem já
esteve naChina, ou acompanha os noticiários sabe que
as diferentes etnias chinesas possuem as mais variadas
faces. Nessa apresentação, todas as crianças tinham o

mesmo rosto. O rosto da dinastia han, a que está no

poder. Com os jogos olímpicos a imprensa mundial
teve a oportunidade de centrar fogo nos cinco "Ps" da
China: poluição, polícia, pobreza, pirataria e pimenta.
Sim, pimenta. Qualquer ameaça de manifestação ou

sair das quatro linhas na rígida conduta de cidadão, a

polícia ameaça com spray de pimenta. Mas a imprensa
deu oportunidade para conhecer melhor a verdadeira
China. Recordo quando relatei a China no livro, Nos
confins do Oriente, fui perguntado por alguns: '� Chi
na não pode ser bem assim?", ouvia. Quando conhe
cemos melhor a China, percebemos a razão daquela
propaganda das escolas de línguas esteangeíras com

cartazes e faixas; "venha aprender mandarim", não

existirmais. Cadê esse anúncio agora? Pois bem, desco
brimos a China. Descobrimos que para fazer negócios
com a China, é preciso aprender cantonês, e não man
clarim. Praticamente todos as feiras e indústrias estão

na região do Cantão, da China. E ali se fala cantonês.

Taiwan também fala cantonês. Na região do Cantão as

pessoas não fazem nenhuma questão de falar o dialeto
de Pequim, o mandarim. Também compreendemos a

cultura chinesa das filas, por exemplo. "Por que eles

não respeitam nem um pouco as filas?", se pergunta
va. É que na China, ceder lugar a uma outra pessoa,
ou a uma mulher, é sinônimo de fraqueza - "Estou

me rendendo ao outro", pensam. Eles não entendem
essa maneira ocidental de ficarmos enfileirados pas
sivamente. E aquela cena do chinês campeão de atle

tismo nos 110 metros com barreiras. Entrou na raia

mancando e logo desistiu da prova. O povo que lá foi

para assisti-lo, deu as costas e foi embora. Abandonan

do-o. Desprezando-o. Se isso acontecesse aqui, no nos
so país, seria uma cena pra ficar na memória. Iríamos

.

dizer: "reparem a força de vontade do rapaz!".
Na atualidade a China olha para um forte contexto

que é o seu maior temor. O de viver o que viveu a

ex-URSS, que se desintegrou feito bolacha molha

da, dividida em repúblicas de fronteiras de acordo
com etnias e povos. Nunca esqueço das palavras do

embaixador da China rio Brasil, numa entrevista, sob
a pergunta inevitável, a da liberdade de expressão: "Se
soltarmos as rédeas naquele enorme e populoso país,
de variadas raízes culturais, ele se transformará em di
versos países imediatamente".

VARIEDADES---�--�--

CINEMA
': - ,

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
• A múmia 3 (Leg) (16h40, 19h, 21 h20 - todos os

dias) (14h20 - sexlsab/dom/qua/qui)

• Cine Shopping 2
• A outro (leg) (17h, 19h1 0,21 h20 - todos os dias)
• Kung Fu Pondo (Dub) (15h - todos os dias)

• Cine Shopping 3
• Chego de saudades (Dub)(19h30, 21 h30 - todos os dias)

�i,,· O guerreiro Di· ninja Lili (Dub
'+(14h30 - sexls quo/qUi)

,

• Batman - O cavaleiro dos trevos (Leg)
(16h30 - todos os dias)

JOINVILLE
l7111 Cine cidade 1.r;:,\;2,
if:; • Efeito Dominó (le,rt16h40, 19h, 21MÓ - todos 0$ dios)
• Kung Fu Pondo (Dub) (14h3 - todos os dias)

• Cine Cidade 2

w'. O guerreiro Didi�,.,o ninja Lili (Dub)
;i\\ (13h50 - todos os dias)

• Batman - O covol�iro dos trevos (�g)
f (15h50, 21 h - todos os dias)
• A múmia 3 (Leg) it 8h50 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Batlllon - O cavaleiro dos trevas (leg)
(181t20, 21h20 -todos 0$ dias)
• StatWars: The clone wars (Leg)
(1 b 16h15 - todos os

é'lIer 3

•. ia 3 (Leg) ",'i:
fl4h15, 16h45, 19h1�,2tIl45 - todos os dias)

• Cine Neumorkt 6
- O cavaleiro
h30 - todos
: The clone

(14n15, l6MO - todos

LIVRO

"Impensável", modo
de sobrevivência

A jornalista Amando Ripley viajo fazendo
grandes reportagens poro o revisto Time.
A partir da cobertura de desastres como

o Katrina e o 11/9, ela analiso o modo
como os sobreviventes reagem em situ

ações de estresse e como lidam com o

medo no dia-á-dia. Mais do que um sim

ples relato, o livro explico porque alguns
se soem melhor que outros.

DVD

Pode-se levar
a vida inteira

... poro consertar us coisas. Hagar foi uma
jovem rebelde que hoje, frente o próprio
mortalidade e em busco de olívio, quer
soluções poro os erros do passado. Poro
isso, elo mergulho no tempo, numa vida
de conflitos, amores destruídos e separa
çõo entre os filhos..

NOVELAS

CIRANDA DE PEDRA
Frau Herta repreende Afonso por ter entrega
do as fitos. Cícero contrato Elzinha. Elzinha

organizo um bazar para pagar o remédio de

Margarida. Alice diz a Eduardo que Margarido
está com pneumonia. Cícero oferece sorvete o

Franzé e lindalva. Natércio repreende Afonso

por ter perdido os fitos. Cícero vai II oficina e

Otávio se esconde. Ferdinondo entrega os fitos
a Natér_çio. Elzinha conclui que conseguiu o di
nheiro dos remédios com o bazar.Os convidados

chegam e Elzinho e louro ficam ansiosos.

BElEZA PURA
Sônia se humilha poro fazer Tomós o mudar de
idéio. Olavo e Moteus não conseguem abrir o

cofre. Klaus perde todo o dinheiro e conta o

Sônia e Joana. Helena/Mateus diz o Renato

que o hidratante de Olavo é sensacional. Re
nato chamo Heleno/Mateus poro comemorar o

escolho do produto. Mateus, Alex, Olavo e Már
cia colocam um explosivo no cofre. Guilherme

consegue habeas corpus. Helena/Moteus decide
se declarar poro Renato. Tomás diz o Joana que
nado pode ser feito poro salvar Sônia. Orlandi
no seqüestra Sônia.

A fAVORITA
Dodi pede o seus capangas que sumam com o

corro de Maíro. Tuca é avisado sobre o ocidente
e liga paro Zé Bob. Geraldo presenteia Orlan
dinho e Céu com um enxoval e sugere marcar

o casamento. Shivo aviso o Augusto sobre o

ocidente de Maíra. Donotela acusa Floro no

tribunal. Maíra é operado. O juiz declaro 00-
natela culpada, sem direito o recorrer. Floro
descobre que Maíro sobreviveu e se oferece

para ficar com Zé Bob no hospital. Diva propõe
trocar de identidade com Donotelo poro ela sair
da prisão.

OS MUTANTES
- CAMINHOS DO CORAÇÃO
Ceres observa Cléo. Ela diz que faz de tudo poro

proteger a natureza. Cléo diz que precisa ir,
mos vê seus pés presos por plantas. A planta
sobe pelas pernas de Cléo e Ceres diz ser uma

planto carnívoro. Noé e Mario são atacados por
vogo-lumes e se protegem. Beto questiono Juli
e Samira. Juli manda Beto dormir e ele obedece
como um robô. Juli mostro fotos de Maria para
Samira e diz que 'chegou a hora dela assumir
o lugar do irmã no presidência da Progênese.
Mariana e Perpét'Ua descansam na praia .

CHAMAS DA VI DA
Carolina vai no direção de Pedro e Ivonete. To
más sorri. Pedro está se livrando do beijoquando
Carolina chego. Carolina diz que jamais cairia
em um "planinho" tão ingênuo. Ela pergunto
se Tomás estava metido no "piano". Tomás

nego. Pedro sai com Carolina e mondo Ivone
te os respeitar. Miguel propõe um acordo: que
Vilma deixe Guga com ele alguns dias e logo
ele voltará poro cosa. Vilma o beija e aceito.
Docinho termina de passar a blusa de Roberto,
que pergunto o que fazer poro Andrezza casar

com ele..

(O resumo dos capítulos é de inteira responsa-
bilidade dos emissoras).

'
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---------VARIEDADES

Elizabeth em

recuperação
Depois de várias semanas hospitali
zada, por conta de uma pneumonia,
Elizabeth Taylor teve alta e já está se

recuperando em casa, segundo sue

assessoria. Um porta-voz do legen
dário atriz de Hollywood assegurou
que elo está bem, apesar dos rumores

sobre suo saúde: "A Sra. Taylor está
muito bem. Os rumores são dramáti
cos, exagerados e falsos. Elo já está
até preparando suas férias".

Record agora
quer Madonna
A Record quer o participação do can

tora Madonna, que estará no Brasil
em dezembro, no programo ídolos,
informo o jornal Falho de S. Paulo.
A emissora está tentando comprar
os direitos poro transmitir o show
no Brasil e chegou a oferecer RS 5
milhões à produção do contara. A Glo
bo, no entanto, já entrou na disputa.
Madonna fará um show no Rio e um

em São Paulo, em dezembro.

Férias para
desestressar
A ex-BBB Natália Casassola precisou
tirar 10 dias de descanso, para se

recuperar do quadro de estresse

diagnosticado por seu médico. Nos
últimos dias, o loiro não vinho se '

sentindo muito bem. Após os exames,
ficou constatado que a bela precisava
dar um tempo nos compromissos pro
fissionais. Natália não pensou duos
vezes: arrumou os malas e viajou, com
o namorado Cassiano Gonçalves.

SUDOKU

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

repetir números em cada linho e cada coluna, Também
não se pode repelir números em cada quadrado de 3x3.

SOLUÇÃO

PREVISÃO DO. TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

No decorrer do dia uma massa de ar frio Chego
à Região Sul, favorecendo aberturas de sol,
mas ainda há variação de nuvens e chuva fraca
e isolado no estado. A temperatura diminui.

� Jaragl.lá di} Sul e Região

Í' fasos da lua

SEXTA

MíN: 18° C
'MÁX: 22° C
Chuvoso

23/8

SÁBADO
MíN: 16° C
MÁX: 20° C
Chuvoso

MÁX: 2JO C s , f !

Sol com pancadas
de chuva

� LEÃO

�_:) (22/7 a 22/8)
.: ') Você anda posses-

� Y---; sivo demais. Sua
vida tem mudado e

isso pode causar algum estres
se. O contato com a natureza
será benéfico. Fase ótima para
visitas a museus e aquisição de
artes. Seus olhos estão voltados
à beleza física e material.

�r ÁRIES

'!lI' (20/3 a 20/4)

I� ., Ultimamente você

,,� , anda um pouco pre-
ocupado com a sua

saúde e o bem estar do seu corpo.
Desenvolva uma rica dieta e mude

aiguns nocivos hábitos alimen
tares. Não seja tão severamente
exigente com você. Trabalhe
normalmente sem neurases.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Todos os problemas
domésticos que
tem enfrentado

ultimamente dever servir para
você compreender a necessidade
de ter um lugar onde possa che

gar e se entregar. Procure não
destruir situações importantes
através de gestos impensados.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Sua vontade e

necessidade agora
são de emergir

em algo maior. O contato com

o Divino seria a melhor forma
de você trabalhar essa energia.
Aprenda e pratique a meditação.
É a melhor maneira que existe

para conseguir esse contato.

SAGITÁRIO
(22/11 Ó 21/12)
Você está transbor
dando determi-

nação no seu

trabalho. Cuidado para não exigir
dos outros o mesmo que exige
de você; nem todo mundo é tão
dedicado. Ótimo momento para
iniciar projetos. Junte os esforços
nos trabalhos em equipe:

TOURO
, (21/4 a 20/5)
Você esta apaixo
nado pela possi
bilidade de um

compromisso efetivo no amor.

O romance é a primeira opção
em sua lista de prioridades. Isso
tem feito você se sentir mais
vivo. Se ainda estiver só, abra
seus olhos e olhe a sua volta.

r- ""
CÂNCER

�;._�� J!��:/p��)
: � entender como e

porque as coisas que
chegam até você. A experiência
deve ser digerido através dos sen
tidos. Esteja atento à forma como

as pessoas ou situações "chegam"
até você, sem se preocupar com

processos lógicos.

nr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Ótima fose para
colocar em dia sua

auto estima. Apesar
da pressão de saturno, que obriga
você á enfrentar obstáculos, o
Universo pede que você abra
seus braços à vida. Não reclame,
tente encarar as dificuldades
como um aprendizado.

ESCORPiÃo
(23/10 a 21/11)
Procure não apegar·
se demais aos

amigos. O momento

sugere que você se
olhe e perceba a necessidade do
outro. A amizade deve ser uma via
de duas mãos e a troca, naturol.
Vá devagar- Qualquer super depeno
dência pode ser sufocante.'

CAPRICÓRNIO

� (22/12 a 20/1)
� Diferente de sem-

pre, você an�a em
busca de aventuras

que prometam experiências
agradáveis. A diversidade da vida
de outros costumes e culturas,
pode fazer você se apaixonar por
gostos que não sejam o seu. Ótimo
período para estudos.

O CORREIO DO POVO mSEXTA·FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 2008

ANIVERSÁRIOS

22/8
Adernar Vieira

Adriapa.da Silva Clemente
Aline dos Santos

DIVIRTA·SE

Divinos
o padre vê a garota emherunte com

um decote divino, rezando ajoelhado.
Preocupado em manter o moral, o
padre se aproxima:
- Senhorita, por favor. cubra os seus

seios!
Percebendo que ela não deu impor
tância, repetiu o ordem:
- Senhorita, por favor. cubra os seios
ou terá que sair da igreja.
Aí a garota se irritou:
- Padre, o senhor fique sabendo' que
eu tenho o direito divino ...
• E o esquerdo também, mas precisa
cobrí-Ios ou vai ter de sair!

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Ótimo período
para aprender a '

lidar com as finan·

ças e fazer negócios. É possível
que algum projeto comece a

,

trazer.lucros. Fase boa para en

contros amorosos e íntimos, pois
você estará gentil e preocupado
com o bem estar do outro.

PEIXES

ti« (19/2 019/3)
•• A beleza tem ch�..,.,..., modo sua atençao

mais do que de
- costume. Ótimo fase para os

relacionamentos, pois você está
mais fiel. Tome muito cuidado
com o excesso de possessivida·
de, pois esse sentimento não
costuma fazer parte de seu jeito.
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Curso de
camareira

O Curso de Camareira está agendado
para os dias 26, 27, 28 e 29 de agosto,
das 18h30 üs 21 h30, no Saint Sebas
tian Flat (Rua: Jorge Czerniewicz, 99). A
carga horária é de 12 horas. Objetivo é
capacitar os participantes á exercerem

a f4nção de camareira e arrumadeira
através de aulas expositivas e práticas.
A instrutora será a especia lista em

Gestão e Inovação de Negócios pela
INCATEC/UNIVILLE Vanessa Floriani,
que há mais de dez anos tem experiên
cia em hotelaria. Os interessados em

participar devem ligar para o número:
(47) 3275-7059. O valor da inscrição é
de R$ 140, incluindo certificado, ma
terial e coffee break.

Vestibular sem

taxa de inscrição
Os professores do magistério poderão
requerer a isenção da taxa de inscrição
para o vestibular da Ufsc até o dia pri
meiro de setembro. A isenção poderá ser

total ou parcial (50%) e ser solicitada via
internet ou de forma presencial. A taxa
de inscrição do Vestibular 2009 é de R$
90. Para solicitar a isenção via internet,
o candidato deverá acessar o site www.

vestibular2009.ufsc.br. O estudante pode
entregar a documentação em uma das
escolas públicos de ensino médio de
Santa Catarina, e estas por meio dos Ge
rências de Educação enviam o material
poro o Coperve ou o estudante pode en

viar poro a Ufsc ou via correio (Coperve/
UFSC, Campus Universitário, Bairro Trin
dade, CEP 88040-900, Florianópolis).

VITRINE----------

20 Tarde e Noite Cultural
A 20 Tarde e Noite Cultural- Resgate do Folclore - promovido pela escola Euclides do
Cunho - tem dota agendada paro esta sexta-feira (22), no Salão da Igreja Nossa
Senhora do Rosário, que fico no BairrQ Neureu Ramos, das 13h30 os 19h30.

Palestra sobre doenças emocionais
o Gavi (Grupo de Apoio a Vida) promove o dia de Valorização da Vida com

uma palestra sobre "Doenças Emocionais" que será ministrada pelo psicó
logo-psicoterapeuta Dr. Antônio Gomes do Rosa, de Blumenau, nesta sexto
feira (22), os 19h30, no auditório da Rede Feminino de Combate 00 Câncer,
de Jaraguá do Sul. A entrado é gratuita.

CQOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE JARAGUÁ DO SUL
CNPJ 03.855.214/0001-38

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Trabalho Médico de Jaraguá do Sul, no uso

das atribuições que lhe confere o artigo 42 § III do Estatuto Social, convoca
todos os Cooperados da Cooperativa para participar da Assembléia Geral
.Extraordinária, a ser realizada.à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nO.

1412, sala 09 - Jaraquá do Sul - Estado de Santa Catarina, às 17h30min do
dia 02 de Setembro de 2008, em primeira convocação, com no minimo dois

terços dos Cooperados, em condições de votar; às 18h30min, em segunda
convocação, com no mínimo a metade e mais um dos Cooperados; ou ainda,
às 19h30min, em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo
10 (dez) Cooperados, onde será discutida a seguinte:
ORDEM DODIA
1. Apresentação e Aprovação de Investimentos em Recursos Próprios.
OBS: O número de Cooperados, para efeito de cálculo de "quorum" de insta

lação, é nesta data, de 150 (Cento e Cinqüenta).
Jaraguá do Sul, 20 de Agosto de 2008.

Dr. Ademar Nardelli
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ-SC
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. 7/2008 par Registro de Preço
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ-SC, leva ao conhecimen
to dos interessados que em conformidade com Lei Federal 10.520/2002 c/ aplicação
subsidiaria da Lei 8.666/93; Decreto Federal n. 3.931/01; que realizará Licitação na

Modalidade PREGÃO PRESENCIAL para Registro de Preço. OBJETO: Fornecimento
de mão de obra de serviço de mecânica de Veículos leves e pesados. TIPO: Menor
preço por item; CREDENCIAMENTO: Até às 14:00 do dia 04 de setembro de 2008:
REUNIÃO PUBLICA PARA ABERTURA DAS PROPOPOSTAS COMERCIAIS PARA
EFETUAR LANCES VERBAIS E HABILITAÇÃO: ÁS 14:30 horas do dia 04 de se

tembro de 2008. OBTEÇÃO DO EDITAL: Pelo site: pmsji.sc.gov, ou diretamente na

Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú - Depto. de Compras e Licitações, Sita
à Rua José Bonifacio Pires, 45, Centro, São João do Itaperiú-SC, de 2" a 6" feira das
7:30hs às 11:30hs e das 13:00 àsOO às 17:00hs, ou pelo fone/fax 047 3458 0010/e
mail: compras.lene@terra.com.br
São João do Itaperiú (SC), 21 de agosto de 2008.

Maria Eleonir Pasternak - Pregoeira

LOTERIA

Inscrições para
intercâmbio

A Acatur (Agência Acadêmica de TurIs
mo) da Univali (Universidade do Vale do
ItajaO, do campus Balneário Camboriú e

Itajaí, está com inscrições abertas para
intercâmbio de trabalho nos EUA até fi
nal de setembro. Podem participar estu
dantes universitários entre 18 e 29 anos

que estejam regularmente matriculados
em qualquer curso de graduação ou pós
graduação comnível intermediário de
inglês.lnfortmações pelostelefones: (47)
3261-1226, (47) 3341-77600u e-malls;
viviane.borba@intercultural.com.br,
luis.oliveira@intercultural.com.br;

CONCURSO N° 997

CONCURSO N° 855

04 - tU - 09 - 16 _. 11
23 -- - 30 �-- 32 -

52 - 58 - - 15 -- "l1
82 - �8 - '2 - '6 -

Ni�Ml1n,a;m
CONCURSO N° 04270

PtBmjç !Bilhete Vulor 00 Prêmio (�$)
1° 34.408

4(1.299
3° 34.359
4° 54.·� 61 6.000,00
5° 26,.tU 1

E, como os ditos devedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimacao, faz por intermedío do presente
Edital, para que os mesmos comparecam neste Tabelionato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr, 1589, no prazo da Lei, a fim de
liquidar o seu debito, ou entao, dar razao por que nao o faz, sob a pena de serem 0$ referidos protestados na forma da lei, eto.z

Jaragua do Sul, 22 de Agosto de 2008

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

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

acham neste Tabelionato para protesto de Titulas contra:

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

protocolo: 84012 Sacado: ANA HELOISA COSMETICOS LTDA ME CNPJ: 07.610.3641000
Cedente: DEO COLONIA DESODORANTE SENECHAL LTDA CNPJ: 81.460.784/000

�g;;;���t���it��Nlg65rJg BR'Ã.'£IIc;,;"Duplicata de Veng�t����i���;��g4�����008 Valor: 207,94

Protocolo: 84145 Sacado: ROSANE PADILHA CPF: 064.987.509-52
Cedente: BANCO PAULISTAS/A CNPJ: 61.820.817/000
Número do Titulo: 13-86319/07 Espécie: Cédula de Crédito Bancário
Apresentante: AYR6S E FARIAADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento: 07/08/2007 Valor:
4.655,94
-----------------

Protocolo: 84147 Sacado: ODAIR JOEL MACHADO CPF: 006.492.169-70
Cedente: BANCO PAULISTAS/A CNPJ: 61.820.817/000

�g;;;���t��t:it�$�1ls9���9��Á;�����gtd��Sd�cf6tgg'b�ancarioData Vencimento: 13/09/2007 Valor
8.064.89

Protocolo: 64293 Sacado: ALCIONE DA SILVA DE LIZ CPF: 046.391.509-70
Cedente: ABS EMPREENDIMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 01.209.784/000
Número do Titulo: 434043(36136Espécie: Letra de Câmbio
Apresentante: ABS EMPREENDIMENTO MERCANTIL LTDA Data Vencimento: 07/0812008 Valor: 196,49

Protocolo: 84363 Sacado: TUTTY BOLSAS LTDA-ME CNPJ: 08.430.247/000
Cedente: GRAFICAE EDITORA22 LTDA CNPJ: 85.326.346/000
Número do Titulo: 0168067795 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAU SA Data Vencimento: 01/08/2008 Valor: 1.230,94

Protocolo: 84496 Sacado: S.O.R. REPRESENTACOES LTDA CNPJ: 95.864.914/000
Cedente: FND TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA CNPJ: 02,151.018/000
Número do Titulo: 15559513 Espécie: Duplicata de Venda Mercanti! por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 07/08/2008 Valor: 100.00

Protocoto: 84518 Sacado: AJOCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA- CNPJ: 78.330.016/000
Cedente: CAR CENTRAL DE AUTOPECAS E ROLAMENTOS LT CNPJ: 62.395.546/000
Número do Título: 2 019214 O Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 30/07/2008 Valor: 259,25
--------------

Protocolo: 84565 Sacado: COM. DE ROUPAS INFANTIS M M LT CNPJ: 07.204243iOOO
Cedente: NORUEGA IND E COMERCIO DE MALHAS LTDA CNPJ: 61.080.602/000
Número do Título: 0044355A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 05/08/2008 Valor: 42<5,00

Protocolo: 84597 Sacado: EDILSON PIROVANO CPF: 423.421.209-15
Cedente: VASANDRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOÉS LTCNPJ: 01.593.442/000
Número do Título: 248/08 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação _

Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 12/08/2008 Valor: 304,67

Protocolo: 84602 Sacado: FAMMELARTEFATOS DE NYLON LTDA CNPJ;07.936.725/000
Cedente: LEGO FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 05.129.237/000

-

Número do Título: 058401/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 11/08/2008 Valor: 315,00

Protocoio: 84603 Sacado: FAMMELARTEFATOS DE NYLON LTDA CNPJ: 07.936.725/000
Cedente: LEGO FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 05.129.237/000
Número do Titulo: 058414/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 11/08/2008 Valor: 273,00

Protocolo: 84609 Sacado: GIULLIARD HERMENEGILDO CPF: 007.678.019-89
Cedente: FORMIGARIINFORMATICA COMERCIO DE PRODUTOS ELECNPJ: 07.368.856/000
Número do Titulo: TOSHIBA011 Espécie: Duplicata óe Venda Mercantil por IndicagãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 10/0812 08 Valor: 188,00

Protocolo: 84634 Sacado: RESTAURANTE E PASTELARIA MCS LTDA CNPJ: 08.036.488/000
Cedente: PROTEL - CENTRAL DE DISTRIBUICAO LTDA ME CNPJ: 05.079.718/000
Número do Titulo: 2337004 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 22/0712008 Valor: 872.83

Protocolo: 84673 Sacado: ANA MARIA TEXTIL EPP CNPJ: 81.815.714/000
Cedente: METALPLAST COMERCIO DE EXPOSITORES LTDA CNPJ: 02.526.110/000
Número do Título: 9406/A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CITIBANK SA Data Vencimento: 11/08/2008 Valor: 330,00

P;;t���i�-'-s4680----S�-�d�:-ROSÃNlÁ-DÕSSANTOS------------CPPÕ04279.999-60
Cedente: BANRISUL-BCO ESTRIO GRANDE DO S· CPF: 927.020.670-00
Número do Titulo: 07120707 Espécie: Duplicata de Venda Mercanfil por Indicação
Apresentante: BESC Data Vencimento: 02/0812008 Valor: 243.87

Protocolo: 64770 Sacado: JULIO CESAR CORREA CPF: 763.426.389-34
Cedente: LEVI CORDEIRO DE PAULA LTDA CNPJ: 07.127.393/000
Número do Título: 184623-0 Espécie: Cheque
Apresentante: LEVI CORDEIRO DE PAULA-ME. Data Vencimento: 27102/2006 Valor: 120,00
--�------

Protocolo: 84772 Sacado: GILSON MELO DE CARVALHO . CPF: 594.322.689-34
Cedente: JAVEL JARAGUA VEICULOS PECAS E S LTDA CNPJ: 79.501.862/000
Número do Titulo: 111928/B Espécie: Duptlcata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO REAL Data Vencimento: 24/07/2008 Valor: 93,18

Protocolo: 84774 Sacado: CÁROLINA INES ROZZAMICHALAK CPF: 713.213.499-04
Cedente: SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA CNPJ: 83.883.306/001

��;;;������It���go REAlsPécie: Duplicata dEr V'Eí':t; �:����IJgr J�7�����g8 Valor: 280,00

Protocolo: 84776 Sacado: LEIA DE SOUZA CPF: 920.364.149-15
Cedente: SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA CNPJ: 83.883.306/001
Número do Título: 18 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO REAL Data Vencimento: 2Q/07/2008 Valor: 280,00
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DICA DE SEXTA

ESTICA & PUXA

COMUNICADO
Sexta feira (22), a partir do meio dia,
a camiseta convite para a 7° Feijoada
do Moa terá o preço único de R$ 80,00.
No dia, poderá sofrer outra alteraçõo.

BOLA FORA
O, programa 1V Fama mostrou a po
derosa, e completamente out, Ivete
Sangalo no maior "saia justo" duran
te a semana. A cantora foi levar seus
pêsames à família de Dorival Caymmi,
na Bahia, e sapecou: "Eu acho que ele
foi se encontrar com sua rainha, ele
estava sentindo muito a falta dela". A
bonita nõo sabia ou se esqueceu que
Stella Caymmi está doente, internada
num hospital carioca, mas muito viva.
Pirou! Só pedindo uma dose do minha
Veuve Clicq uot Brut.

'

LEITOR
O leitor do dia é o meu amigo e técni
co do Olimpya luiz Vieira, o Polenta.
Ele sempre lê esta coluna para ficar
por dentro das melhores novidades de
nossa sociedade.

NICOLAS & MATHEUS
Sábado no Feijoada do Moa a melhor
dupla sertaneja do estado de Santo
Catarina, Nicolas & Matheus será pre
sença garantida na festa mais movi
mentada do norte do estado. O grupo
Nenhum de Nós-e Márcio & Vavá (este
último ex-Karametade) também estõo
confirmadíssimos.

TOLERÂNCIA ZERO
A Justiça Eleitoral 'está de olho vivo
nas possíveis estripulias de candidatos
a prefeito e a vereador. Quem brincar
em serviço pode acabar na cadeia. A

orientaçõo do TRE aponta para o má
ximo rigor.

Olha só meus leitores queridos. Agora é que o onda de cirurgia plástica vai

explodir no Brasil. Bancos acabam de abrir linha de crédito exclusivo para
financiar quem deseja uma sessõo de "lanternagem". Os mais preocupados
com o destino do mundo já denunciam o incentivo indiscriminado aos "re
mendos". Por que cada um nõo fica no seu quadrado?

Sextonejo, hoje no Scar,
com Nietor & léo cover.

NO MEU BOTECO•••
Do profeta Alcides Rocha: "guar
dar dias para o futuro é uma grande
tolice, a velhice é o juro que vamos ter

que pagar".

�"""�:r.",�,
i� SJ!eed Ptess'"i(l2...._ .!::-'-�
L 3371-2552

ET
Um empresário conhecido na city se submeteu a uma plástico, apesar de só ter
entrado há pouco tempo na casa dos quarenta. Daí, nõo deu outra: ficou parecen
do um extra-terrestre, tamanha a fisionomia esquisita pós cirurgia. Os amigos
quandli, o vêem tomam um susto. Que loucura!!! As pessoas precisam ter mais
cuidado quando mexem na face. Ou nõo, como diria Caetano Veloso.

A modelo Ana Paula
Danker participa da

etapa Jaraguó do
Elite Model Look que
acontece no domingo

(24), no SCAR.

Ana Carolina
Doring de
Andrade e

Andressa Titz
se formam

hoje, em

Fisioterapia
pela FURB, no
Teatro Carlos

Gomes, em
Blumenau.

TE CONTEI!
liA Turma do Miguelito também
estará presente-na Feijoadq).do
Moa, sabado 23,'no Beira'Rio.

i;�'" ''\}��
'

.... ,
o,' .

<;i':;;�_;+

it"

• Hoje uma figuro muitg espe
cial para este cohinjsta, o"boa
genl�,�rno ij,�nsc�e; certamente
seráum dos aniversariantes
mais festéjados do dia. Pgra-
béns amigo!

",

.Por queserá? O discurso de
pobreza e a choradeira daJalta
de recursos atingem 100% de
gestores públicos. ty1as todo
mundo quer ser prefeito.

• Veja essa! O STF nõo se foz de
rogado. ,Depois de proibir uso de
algemas, ministros do supremo
corte querem agora preservar o
imagem dos presos, proibindo
divulgação de fotos e filmagens
pela imprensa.

.Aguardem. Em breve uma
notícia vai dar o que falar nas
rodas políticas e empresariais,
em torno da troca de cadeiras em
um órgão poderoso. Deverá ser 'a
surpresa do ano.

• A Caraguá Auto Elite dispo
nibilizará sua frota Volkswagen
para os participantes da Feijoada
do Moa, cem'dlrelto a chofer. Em
tempos de lei Seca, a concessio
nário vai colaborar para que os

presentes se divirtam sem preocu
pação. Nõo é uma boa? O sefviço
estará disponível dos 16h às 19h.

.Hoje no D'leoni Cofé OVD tem
músico de qualidade. Vale conferir.-

• Os convites pa'ra Q tradicional
Noite Alemã, que acontecerá dia

, 26 de setel11bro no Baependi, já
estão a venda. A promoção é, do
Lions Clube de Jaraguá e a rendo
será revertid{J para a Caso de
Apoio Pe. Aluisio Boeing:

• Deus é grande!

• Uma ótimo sexta-feira II todos.

• Com essa, fui!!!
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Nosso desempenho
De todos, acho que o maior decepção até agora nos Olimpíqdos
foi o derroto do futebol feminino ontem. O time foi bem, mos não
tão bem como no semifinal, por exemplo, quando atropelaram o

Alemanha. Até agora, nenhum dos catodos o levar o ouro conse

guiu tal feito. Apenas o pouco conhecido César Cielo que chegou
ló. Todos sobem que poro,um desempenho melhor nos jogos, é
preciso investir em estruturo e no base. Mos poro resultados ime
diatos, um trabalho psicológico ajudaria e muito.

.:

NOTA DE AGRADECIMENTO E CONVITE
PARA0 CULTO EM MEMÓRIA

A familia enlutada de

Arno Baumann,
ainda constemados com o seu falecimento ãgradece

-

a todos '

:

que enviaram flores e eoroas e.o acompanharam atéasuaúínma
morada. Em especial a UTI do Hospital São José. E convidam
para o culto em memória que será realizado dia 23 de agosto de

2008, às 19 horas na Igreja Evangélica São Lucas..

A família enlutada.

ESPORTE----------

Faixa azul na final do Municipal de Luiz Alves, neste ano, quando comemorou a 15a conquista da história

ESPECIAL PRIMEIRA DIVISÃO

'Intruso', Faixa Azul
vem pam surpreender
Time de Luiz Alves estréia na competição

"

JARAGuÁ DO SUL

Tradicional clube de Luiz

Alves, cidade que fita a 44 qui
lômetros de Jaraguá do Sul, o

Clube Esportivo e Recreativo
Faixa Azul chega como princi
pal novidade na Primeira Divi
são 2008. Campeão municipal
por 15 vezes, da Liga Blume
nauense duas vezes e da Liga
Gasparense uma vez, o time re

solveu participar de novas com
petições, apostando na força da
história do clube e na tradição
em conquistar troféus.

O presidente do Faixa Azul,
Ênio Zimmermann,. explicou
porque escolheu [araguá do Sul
para jogar. "Conquístamos o -

'",campeonato daqui (de Luiz Al
ves), que terminoumais cedo. E
como para nós é melhor ir até

Jaraguá do que Blumenau, deci
dimos entrar". O dirigente falou
também sobre as dificuldades

que vai encontrar na compe
tição. "Sabemos que o nivel é
alto. Fizemos alguns amistosos
com equipes daí e também te
mos informações de amigos que
moram na cidade", comentou.

O time não deve ter muitas

mudanças em relação ao que
conquistou o Municipal deste
ano. Apenas duas ou três, mas
Zimmermann não soube dizer

quem entra e quem vai começar
jogando. "Vamos decidir mais

perto da estréia", comentou.
Clube tradicional em Luiz

Alves, o Faixa Azul tem tam
bém um time de futebol femi
nino e escoli:iÍhà de base, que
funciona todo sábado envol
vendo cerca de 50 crianças.
Além disso, tem uma boa es

trutura, com arquibancada co

berta e sede social.

-JULIMAR PIVATTO

CLUBE ESPORTIVO E
RECREATIVO fAIXA AZUL
FUNDAÇÃO: 12/11/1967 • CIDADE: Luiz

Alves • LOCAI. DOSJOGOS: Compo do CER
Faixa Azul • HISTÓRICO NA 1° DMSÃO:
Estreante • TIME BASE: Não definido.

'
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EXPECTATIVA

Hora.de testar o trabalho da base
Café, Edet; Pica-Pau e Darlan são opções no lugar dos suspensos na Malwee
JARAGUÁ DO SUL

Com a suspensão de Falcão e

Ari, expulsos na partida contra
a Unisul, e Willian e Chico, que
levaram o terceiro amarelo, a res
ponsabilidade de levar aMalwee
a mais uma final da Liga Futsal
cai também sobre os ombros
dos jogadores "reservas" . Entre
as possíveis peças que Fernando
Ferretti poderá utilizar estão os

jogadores do sub-20: Café, Eder,
Pica-Pau e Darlan. Eles poderão
ter a responsabilidade de subs
tituir os atletas suspensos justa
mente no jogo mais decisivo do
ano para aMalwee.

Ferretti já cantou a bola:
Darlan, juntamente com Leco,
irá substituir Ari e Chico. Além
disso, o jovem jogador, de ape
nas 19 anos, joga diante da
torcida pela primeira vez em

uma semifinal. ''Ainda não en

carei num jogo decisivo, mas

acho que não vai abalar o meu
emocional", disse Darlan, con
fessando que sentirá aquele frio
na barriga nos minutos que an

tecedem a partida. Darlan reve
la que a participação na semifi
nal é um marco na sua carreira
e não imaginava que estaria ali,
ainda mais defendendo um

time forte como a Malwee. "É
uma grande oportunidade na

minha carreira, espero ter mais
chances como esta", disse o jo
gador, que até ano passado jo
gava na Hering, em Blumenau.

E para provar que Darlan
está preparado, nada melhor

que o aval do próprio Ari. "Eu
o conheço bem. Tem de apostar
em seu potencial, fazer o que
sabe e ter tranqüilidade". Com o suspensão de Ari e Chico, o fixo Dorion tem o oportunidade de fazer o primeiro partido decisivo no Arena

ARTILHEIROS DO FUTEBOL
O atacante desempenha a função ofensiva, cujo objetivo é: o meio, o fim e a razão do futebol. O gol. Dividem
o trabalho o centroavante, o segundo atacante, e o meia-atacante. O centroavante, é jogador de área e golea
dor, é responsável por marcar os gols nas bolas alçadas na área, além de correr pelo meio em contra-ataques.
O segundo atacante se movimenta mais, puxa di marcação, abre caminhos, tabela com os companheiros, e
arremata. O meia-atacante é jogador de meio campo que atua mais avançado. É responsável pelas assistên
cias e jogadas pelo meio, se tornando assim o terceiro atacante.

OS GOLEADORES
Inúmeros artilheiros foram os protago
nistas principais da felicidade do massa

torcedora dos clubes de nosso região. Al
guns brilharam nos grandes times do paíS
e em outras partes do mundo. No Acaraí,
Alwan Karsten, Walter Herbst, Janor, Célio
Ropelatto e Marcos Krause. No Baependi,
Justino Pereira, Jorge Mattar, Adolpho
Mahfud, Schadeck, Janor, Horst Verch,
Hamilton Garcia, Bujão, Ratão, Arno Val
le, Pinga, Adi e Chola. No Ipiranga, Bruno
Behling. No Água Verde, Arnoldo Pereira
e Irineu Stahelin. No Seleto, Édio Fernan
des, Venceslau Aguiar e Edgar Maluta. No
Estrela, lívio Sorti, Caetano Ropelatto,
Gervásio Zanghelini e Célio Pincegher.
No Cruz de Málta, Toto. No Dom Pedro, Baependi anos 60; em pé: Dietrich,
Horávio, Celinho e Miquimba. No Cruzei- João, Mahnke, luiz Ristow, Iiazera,
ro, Arno Janisch e Cláudio Bramorski. No Toronto, Americano, Gaulke, ?,
Botafogo, Sérgio Girolla e Toto. No João Milton Stonge e Aldo Prado .

Pessoa, Celinho. No Juventus, Durval Va- (técnico); agachados: lolo, Dalmo
sei, Cildo Seaburri, Vargas, Arizinho, lrl- Rocha, Chiquito, Horst, Hamilton,
neu Stahelin, Betinho, Aécio, Nelo, Alaor, Turíbio, Adernar e lico.
Tonho, Romualdo, Toto e David.

.

"Gol de letra 'é injúrill, gol contra 'é incesto, gol dé bico é estupro".

r e d a c a o @ o c o r r e i,o.d o p o v o. c.o m .. b r..
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SONHO INTERROMPIDO

ESPORTE----------

Sonho acaba depois
de derrota para EUA
Meninas lutaram, mas perderam na prollDgação
PEQUIM
A última esperança do

ouro para o futebol brasileiro
nas Olimpíadas de Pequim era

depositada em Marta e com

panhia. Mas o lxO dos Esta
dos Unidos colocou por terra
o sonho da pátria de chuteiras.
As brasileiras lutaram e corre

ram muito, dominaram os pri
meiros 90 minutos, tiveram o

apoio da torcida chinesa, mas
as americanas demonstraram
mais preparo físico e conse

guiram a medalha de ouro na

prorrogação. O gol foi de Carli
Lloyd, aos 6 minutos do pri
meiro tempo extra.

A quinta-feira não foi só
de tristeza para o Brasil. Se no
gramado as coisas não foram
como o esperado, na água a

prata foi garantida por Robert
Scheidt e Bruno Prada, na

classe star. A etapa final só foi
decidida dez minutos depois
dos barcos cruzarem a che
gada. Os brasileiros ficaram
em segundo, mas o resultado
ainda dependia da posição
dos concorrentes. A primeira
combinação de resultados deu
a prata ao Brasil. Os suecos

contestaram e a organização
rebaixou para o bronze. Pou
co depois, outra reviravolta. A
prata verde-amarela foi confir
mada.

PENTATLO MODERNO

Brasileira estréia
hoje em Pequim
A brasileiro Vane Marques fará suo

estréio olímpico no pentatlo moderno
no madrugado de hoje (de Brasília).
Depois do susto de descobrir que seu

material esportivo havia sido danificado
pelo companhia aéreo em suo viagem
o Pequim, o medalhista de ouro no Pan
2007 e suo equipe eStão confiantes em

conquistar um bom resultado no ,China.

Robert Scheidt (E) trocou de classe e continuo brilhando nos águas

Vôlei em busca do ouro olímpico
Já nos quadros, o torneio olímpico

masculino de vôlei tem os semifinais
hoje. Brasil enfrento o Itália às 9 horas
(de Brasília) e os Estados Unidos pego
o Rússia, às 1 h30. Os jogos repetem ns

semifinais de Atenas (2004). O Brasil,

TAEKWONDO

Natália Falavigna
compete hoje

A último esperança do taekwondo
brasileiro o paranaense campeã mun

dial em 2005 Natália Falavigna com

pete hoje em Pequim, no categoria
acima de 67 quilos. Natália enfrento o

grego Kyriaki Kouvard, às 22 horas (de,
Brasília). A brasileiro foi o 4° colocado
em Atenas no categoria até 70 quilos e

é mais uma .esperança de medalha.

atual compeão olímpico, derrotou o

China por 3xO. No feminino o seleção
agora enfrento os Estados Unidos ama
nhã, às 9 horas. No futebol masculino o

Brasil disputo o bronze com o Bélgica,
hoje às 9 horas.

ATLETISMO

Revezamento
está na final

O Brasil'classificou o equipe mascu

lino e feminino poro o final do reveza

mento 4xl00 metros, que acontece hoje
às 1 Oh15 (de Brasília). Entre QS hom.ens
o Brasil terminou no quarto colocação.
Trinidad e Tobago ficou em primeiro e

em seguido vieram Japão e Holanda. Já
os mulheres terminaram em terceiro. A
vitória foi do Bélgica.

PROGRAMAÇÃO OLíMPICA Q5{9
22 DE AGOSTO (SEXTA-FEIRA)

.

JOGOSDOBRASllEDISPUTADEMEDAlHAS

• 8h - Brasil x Bélgica (futebol masculino) - bronzel _

Atletismo decatlo (lançamento de dardo)
Saltos ornamentais plataforma 10m (individual masculino)
Taekwondo até 67kg (feminino) -'finall;

• 8h20 - Atletismo salto em distância (feminino) - final(�
• 8h30 - Tênis de mesa individual (feminino) - bronze�

Taekwo'ndo até 80kg (masculino) - finall
"

• 8h40 - Atletismo revezamento 4x400m (feminino)
• 8h55 - Atletismo salto com varo (masculino) - finall'
• 9h - Brasil x Itália (vôlei masculino) - semifinal

Pentatlo moderno feminino (corrida)
• 9h30 - China x Holanda (hóquei sobre grama feminino) - final�
Tênis de mesa individual (feminino) - final t
Pentatlo moderno feminino (classificação) - final,�

• 9h34 - Ginástica ritmica equipe (gerol)
• 9h40 - Atletismo 5,OOOm (feminino) - final !�
• 10hl5-Atletismo4xl00m (feminino)
• 10h40 - Atletismo decatlo (1.500m) - f
• 11 hi O - Atletismo 4xl00m (masculino) - final \
• 22h - Ciclismo mountain bike (feminino) - final �

Natália Falavigna (BRA) x Kyriaki Kouvari (GRE) (taekwondo cima 67kg)
• 23h30 - Beisebol masculino - bronze{�
23 DE AGOSTO (SÁBADO)
• 1 h - Argentina x Nigéria (futebol masculino) -IiQal'�
• 1 h30 - China x Cuba (vôlei feminino) - bronze r .

• 2h30 - Coréia do Sul x Hungria (handebol feminino) - bronzet�
• 4h - Nado sincronizado (equipe) - final"
Ciclismo mountain bike (feminino) - final,� If

• 4h30 - Conoagem velocidade Kl (500m masculino) - final í_
• 4h45 - Rússia x Noruega (handebol feminino) - finalt�
• 5h20 - Canoagem velocidade Cl (500m masculino) - final}!
• 5h35 - Canoagem velocidade Kl (500m feminino) - final,'
• 6h05 - Canoagem velocidade C2 (500m masculino) - finar,
• 6h20 - Canoagem velocidade K2 (500m feminino) - final,'"
• 7h - Holanda x Austrália sobre grama) - bronze'

Beisebol masculino (final) 'f
Ginástica rítmica individual (geral) - final'

• 8h - Atletismo lançamento de dardo (masculino) - final'�
Boxe mosca (até 51 kg) "
Taekwondo acima 67kg (feminino) - final"· "

• 8hl0 - Atletismo salto em altura (feminino) - finak
• 8h30 - China x Rússia (basquete feminino) - bronze ,,,.
Tênis de meSo individual {masculinok bronzefAtletismo 800m (masculino) - final� '"
Taekwondo acima 80kg (ma�culino) - finak'

• 8h36 - Boxe pena - final pt,' ,

• 8h50 - Atletismo 1,500m (feminino) - final' e DISPUTADEMEDAlHA
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E GRAVE
Problema mesmo, é quando a busca pelo corpo perfeito se transforma
em obsessão. Vocês já devem ter ouvido falar nos movimentos PróAna e

PróMia (A favor da Anorexia e da Bulimia, respectivamente). São adoles
centes em sua maioria, que criam movimentos insanos apoiando esses

distúrbios alimentares. As responsáveis por esses movimentos viraram
febre na internet. Não, elas não receitam dieta. Elas dão as instruções
de como usar o cabo da escova de dente, o dedo, ou mesmo um pedaço
de pau, para provocar o vômito. Fica até difícil criticar os pais de forma
generalizada, porque elas chegam ao .eémulo de ensinar seus métodos
para driblar as suspeitas da familia. Apesar de sabermos que a sociedade
e a mídia pregam a magreza como símbolo de beleze. há que se levar em
conta a questão genética também:Geralmente os transtornos começam
com uma simples dieta. É sempre bnm ficar de olho no adolescente que
você tem em casa. Estar próximo, atentar para a quantidade de comida,
a freqüência das refeições e a forma de comer, e sobretudo, controlar
as idas ao banheiro após as refeições. E se o fato se c'Onfirmar, procurar
ajuda profissional. Dificilmente você conseguirá sozinha.

MULHER DE "ENTA"
Existe a história de que mulher de 40
não deveria usar minissaia, nem cal
ças justinhas com camisetas coladas
(salvo se tiver o corpinho da Barbie),
nem fazer tatuagem ou colocar um

piercing, nem ir à boates com as ami

gas. O preconceito da sociedade esbar
ra na falta de bom senso de algumas
dessas mulheres. Canja de galinha e

semancol não fazem mal a ninguém.
Mas, será que elas têm que virar se
nhoras recatadas que passam o dia em

frente a lV, fazendo tricô e só saem de
casa para ir ao supermercado?

SOMBRA X BATOM
Na hora da produção a gente quase se

perde em meio a tanta maquiagem. Eu
tenho umproblema sério em combinar
a sombra com o batom. Mas consegui
algumas dicas. Em peles claras: som
bra verde com um batom em tom terra.
Sombras em tons escuros de azul de
vem ser usadas com batons mais su

aves. Sombra' ruse combina com qual
quer batom rosado. Em peles morenas

a sombra verde combina com batons
que vão desde o vermelho até o rosa. A
sombra prata permite batons em tons
bem fortes. Já a sombra preta pede
batons clarinhos, ou simplesmente um

gloss. Entendido meninas?

O CORREIO DO POVO mQUINTA-FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 2008

TENTAÇÃO . umentando com a tem
E o número de sorvetes em moos contentes vemAa e' "Sove't', mnnhê".

. , •

o pedem churros gora .

perat�ra. As cnançasr �� voltar ao trabalho, um sorvetinho cai muito
DepoIs do �Imoço, �n es

'd ao calçadão, sentar nos banquinhos e

���I���;m:�a:����::�:a:t���:ar!��:I!U::s:��::,:.r::�
:���s

ag����ose para o delicioso sorvete que tremula em nossas moos,

sussuramos: "adios dieta".

UM SONHO
Uma grife convocou cinco profissionais da moda para desenvol
verem o "sapato dos sonhos". Aquele que as mulheres desejam,
mas não encontram à venda. Teve sandália abotinada em couro

molinho, teve um sapato de cor sóbria, mas com sola e salto em

cores fortes. Teve também uma sandália de inverno com tiras
.

de c�murça e um tamanco de camurça de búfalo, com pespon
tos. Por fim teve um scarpin de couro, com fios pintados a mão.
Imaginem o preço! Se são bonitos eu não sei. O que sei é que o

sapato dos meus sonhos é lindo, maravilhoso. E tão confortável
quanto uma pantufa. Alguém sabe onde encontro?

ELAS EM CAMPO
Só pro lembrar: O futebol feminino foi introduzido nos Jogos Olímpicos lá em 1996. Até então muitos desconheciam que
o país já tinha profissionais atuende nos campos. A gente até imaginava um bando de mulheres pernas de pau, jogando
uma partidinha no fim de semana. Mas como ô Brasil é o país do futebol, alguns poucos patrocinadores enxergaram o

potencial delas e hoje somos, mais uma vez, prata numa olimpíada. De boa? Foi bem chato ver as meninas do futebol do
Brasil chorando 00 término do jogo da final. Elas jogaram muito, se esforçaram muito, brigaram muito... mas não deu!

BISCOITO DA SORTE

Pronto poro mais um dia?

mtSemana passada, meu com

putador recebeu o "Pai Véio do
Ziriguidúm das Trevas" e morreu.

Dia desses comentei aqui que
minha fase de internética vicia
da já havia passado. E passou.
Só que eu senti como se eu não
tivesse ninguém pra "conver
sar", porque qualquer idéia
que me vem na cabeça, vai pra
·Iá. Tudinho. Desde um simples·
esboço até as melhores criações.
Daí, só de saber que a máquina
não estava ali, aos meus pés, me
dava um desespero, gente!

• "Eu chutei o balde" ou "o
balde foi chutado por mim"?
Fico melhor na voz ativa ou nl!
voz passivo? Não sei dizer. Mas
que a bicuda que eu dei foi for
te, oh isso foi! Cansei do mesma

mocinha (Rosilda? Marilda? Cre-.
milda?) me ligar toda o semana

para me vender um consórcio.
Oue é isso? Cadê os registros
dos meus quinhentos "nêcs"
nas últimos semanas? Ou elo é

, extremamente desorganizada
(improvável), ou extremamente
insistente (com certeza). Mandei
catar coquinho.

• Não acho que o mundo seja
essencialmente feito de imagens.
Imagino que os cheiros também
são parte integrante do nosso

memória. Dia desses passei por
alguém no ruo e senti o cheiro
de um perfume que eu usei no
minha adolescência, na época
do colégio. lembrei das roupas
que eu usava, dos lugares que
eu ia, das músicos que eu mais
gostavfl de ouvir... Um cheiro,
uma palavra ou uma imagem
podem fazer a gente vi�jar nos
lembranças do passado. E às ve-

'

zes é tão bom, não é?

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IE] O CORREIO DO POVO
•

SEXTA·FEIRA. 22 DE AGDSTD DE 20'0'8

Apesar de estarmos em uma região onde poucas mulheres ocupam cargos de direção, O' número de cargos de chefias tem
crescido constantemente. A exatos 10 anos tínhamos somente as mulheres ocupando cargos na educação, no setor têxtil
e no comércio varejista. Na indústria metal-mecânica, de alimentos e também nos cargos públicos, existiam poucas mu

lheres em cargos de liderança. Felizmente estamos evoluindo, e espera-se que no prazo máximo de dez anos as mulheres
ocupem mais de 60% dos cargos de lideranças no país, segundo especialistas.

BARRA VELHA EM FESTA
A programação da 12° festa NaciDnal de Pirão em Borro Velho e que
será realizado de 05 o O!,de setembro já esta disponível no site do
município. Haverá otfaçõe� para tDdos os públicos com uma amplo
agendo de apresentações de artistas de renome ndcional.

ECONOMIAJSANTACATARINA-------

MULHERES EM CARGOS DE CHEFIA

MAIS DE R$ 13,4 BILHÕES
ARRECADADO COM SIMPLES FEDERAL
O total arrecadado CDm as empresas inscritos no Simples Federal e
no Simples Nacional, entre janeiro e julho, foi de R$ 13,459 bilhões,
uma vez que o primeiro obteve R$ 186 milhões e o segundo somou

aproximadamente R$ 13,274 bilhões, segundo a análise mensal de
arrecadação do Receito Federal.

INDICADORES CÂMBIO

WEG ENTREGA
EQUIPAMENTOS
PARA VOTORANTIM
O setor de construção civil vai de vento em
popa no Brasil. O crescimento de 10% no

'Primeiro semestre, em relação 00' mesmo

período do ano passado, aumentou mui
to o procura por materiais básicos, como
ferro, madeira e cimento. Procurando
atender à necessidade dO' mercado, a

Votorantim Cimentos está tornandO' suo
capacidade de produção aindo maior E
o WES, parceira de longo doto da empre
so, participa ativamente desse processo.
Em julho foi entregue à Votorantim uma

subestação de 69kV - 6/7,5MVA" que irá

energizar o novo fábrica de moagem de.
�mento do empresa, em Pecém/�. "Esta
é o primeiro de um pacote de seis subes
tações", revelo Kleber Sartori, coordena
dor de controtos do Centro de Negócios
de Subestações do WES. "As outras serão
instalados. em Xambioá-TO, Aratu-BA,

Porto Velho-RO, Vidal Ramos-SC e Baroúnas-RN", conclui. Fonte: WE6.

PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES ATUALMENTE
A participação das mulheres nos 100 Melhores Empresas poro Traba
lhar no Brasil, índice medido pelo consultoria internacional Great Pla
ce to Work, se manteve entre 2007 e 2008 em 44%. A proporção delas
em cargos de chefio, por suo vez, cresceu de 32% para 36% no período.
A título de comparação, nQS Estados Unidos, os índicessão mais avan
çados. Isso porque os mulheres ocupam 49% dos postos de trabalho
nas 100 Melhores Empresas para Trabalhar no país, enquanto 42% dos
cargos de chefio têm direção feminina. Ainda de acordo com os dados,
do revisto Fortune, em 38% dos melhores empresas, as mulheres sãn
maioria. No Brasil, 8% das mulheres estão em cargos de presidência.
No ano passado, eram seis profissionais. Em 1997, no entanto, cerco
de 11 % dos cargos de liderança tinham chefio feminino.

li

ENERGIA

JOINVILLE

O Grupo Impsa Brasil infor
mou ao governador Luiz Hen

rique ontem, em Joinville, que
será realizada a construção de
um parque para gerar energia
eólica no Bom Jardim da Serra,
em 22 de setembro. A primeira
etapa (quatro parques eólicos),
somada a segunda (mais.seis usi
nas), a ser construída em Água
Doce, no Oeste de SC, significa
investimentos de R$ 1,2 bilhão.
As obras na Serra catarinense
vão receber R$ 490 milbões, .en
quanto o restante do valor pre
visto será direcionado às usinas
a serem contruídas no Oeste.
Com recursos do setor privado,
a previsão da companhia é de

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

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
1,608 1,610 -0,62%
1,490 1,490 0,03%

que as usinas entrem em fun
cionamento até o final de 2009.
Fundado hámais de 100 anos na

cidade argentina de Mendoza, o
grupo é um dos maiores produ
tores de. energia alternativa do
Brasil. A empresa tem parques
eólicos no Ceará, que gera 100

megawatts de energia. Com a im

plantação do parque, o SC ultra
passará o Ceará, contando com a

geração de 218megawatts (93me
gawatts emBom Jardim da Serra
e 125 megawatts emÁguaDoce).
Segundo o diretor do grupo, Luis
Pescarmona, durante a constru

ção será gerado 1.200 empregos
diretos e 5.900 indiretos Bom

Jardim da Serra, e 1.600 diretos e

7.BOO indiretos em ÁguaDoce.

o
.""

�
9
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Investimento em energia eólica
Grupo Impsa Brasil anuncia a construção de um parque para setembro

Parque para gerar
energia solar serõ
construído em

••• setembro

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-------NACIONAl/INTERNACIONAL

IBGE

Desemprego cresce em julho
Com o aumento, a massa de rendimento real efetivo caiu
RIO DE JANEIRO

A taxa de desemprego cres

ceu em julho e a renda não con

seguiu acompanhar a alta da
inflação. De acordo com dados
do IBGE (Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística) coleta
dos. nas seis principais regiões
metropolitanas do País, a taxa

de desemprego ficou em 8,1%
em julho, ante 7,8% em junho.
O resultado veio acima do teto
das estimativas dos analistas
ouvidos pela Agência Estado

Projeções (7,60% a 7,90%). A
mediana era de 7,80%.

O gerente da pesquisa men

sal de emprego do IBGE, Cimar
Azeredo, disse que o aumento
na taxa de desemprego de ju
lho não surpreende. Segundo
ele, "pode ter havido uma me

lhora tão forte no mercado de
trabalho no primeiro semestre

que agora as contratações estão
mais tímidas".

Ainda de acordo com Azere
do, serão necessários pelo menos
mais dois meses "para entender
esse resultado". Ele afirmou que,
se houver uma alteração signi
ficatíva para cima na taxa em

agosto, aí sim o mercado poderá
estar configurando um quadro
de piora. 'Agora há um quadro
de estabilidade", disse.

Azeredo afirmou que ainda
não é possível afirmar que a

inflação e os juros tenham tido
efeito no mercado de trabalho
em julho. ''A gente não sabe se

a inflação ou o aumento dos

ACIDENTE AÉREO

Brasileiro está
entre vítimas

O Itamaraty anunciou ontem que havia
um brasileiro entre os passageiros do ae

ronave que se acidentou no terço-feira, 19,
em Madri. Ronaldo Gomes Silvo, 25 anos,
é uma dos vítimas fatais do ocidente, que
ocorreu no Aeroporto de Barajas. Dos 172

pessaas o bordo .da aeronave do compa
nhia espanhola Spanait 153 morreram e

19 estõo internados em hospitais, algumas
delas em estado grove. O brasileiro tinha se
casado há pouco com uma espanhola e

viajava para casar no religioso quando
sofreu o acid.ente. De acordo com um tio
de Silvo, Bento lopes de Brito, a mulher
dele também morreu no ocidente.

Ocupação com carteira assinada caiu 0,4% em julho ante junho e subiu 7,8% na comparação com 2007

Jfassu de r;ndjlll'ntos Çpi
.

�,
'Com o crescimento do d�.�em-

'

semp' ivo aó anferio
pregq, o mossa de rendimento real h de referência da pesquisô mensal
efe�iyo da população ocupada ;nos emprego. A massa de rend,u re�J
sei§. prin�jpois regiões metropoli- q!.�%j em j��ho, ante.�ínQio, ;��
tanôs do"país fof estImado em RS entou 8,2% na comparação com
26,5 bilhõ�s em junhô - o dado é j,ynho do ano passpdo.

fi'

juros já estão afetando o mer

cado de trabalho, precisamos
de mais alguns meses para
analisar isso de forma mais

efetiva", disse ele.
Já a renda média real dos

trabalhadores ficou em R$
1.224,40, com variação-de 0,1%

SARKOZV HOMENAGEIA .MORTOS
Em Paris, o presidente francês Nicolas .Sarkozy presta homenagem"

,aos dez militares mortos no Afeganistão durante uma emboscada orgo-.
'nizoda pelo Tolibõ. O ataque foi o pior o atingir tmpus estrangeiras no'

país asiático desde 2001.

em julho ante junho e de 3,0%
na comparação com julho do
ano passado. Ou seja, a renda
do brasileiro cresceu abaixo da
variação da inflação.

Os números do IBGE mos

tram ainda que o número de

pessoas ocupadas nas seis prin
cipais regiões metropolitanas
do País somou 21,668 milhões
em julho, com queda de 0,3%
ante junho e aumento de 4,0%
na comparação com julho do
ano passado.

AGÊNCIA ESTADO

'Permanência está

quase definida'
Os Estados Unidns e o lraque estão pró

ximos de um acordo que amplia o presença
de tropas norte-americanos no país paro
além de 2008, mas um cronograma paro
o retirado tem de ser "proticável", disse a

secretário de Estado dos EUA, Condoleezza
Rice, ontem. Rice, que foi 00 lroque para
uma visita surpresa, negou informações de
que o acordo já tenha sido atingido, mos
disse que ele estava próximo. O acordo
permitirá que ns forças dos EUA perma
neçam no lroque paro além de 2-008,
quando se encerro o mandato dado pelo
Conselho de Segurança do ONU após o

invasão liderada pelos EUA em 2003.

O CORREIO DO POVO WSEXTA-FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 2008

Mais penas
no trânsito

BRASíLIA
O plenário da Câmara

aprovou, por votação sim
bólica, mudanças no Código
Brasileiro de Trânsito que
estabelecem que condena
dos em crimes de trânsito

possam cumprir pena alter
nativa em locais relaciona
dos a acidentes automobi
lísticos. Segundo a proposta,
as penas serão aplicadas nos

fins de semana em equipes
de resgate do Corpo de Bom
beiros ou em outras unida
des móveis especializadas
em atendimento a vitimas
de trânsito; em unidades de

pronto-socorro da rede pú
blica que recebam vítimas
de acidentes de trânsito; e

em clínicas ou instituições
especializadas na recupera
ção de acidentados.

Segundo o autor do pro
jeto, deputado Hugo Leal
(PSC-RJ), o objetivo é "ga
rantir que o cumprimento
de penas alternativas para
esses crimes se dê em am

biente diretamente relacio
nado conY suas conseqüên
cias reais ou potenciais". A
proposta segue para análise
do Senado.

McCain na

liderança
WASHINGTON

Numa aparente reviravolta
na campanha eleitoral nórte
americana, o candidato repu
blicano à Presidência dos Es
tados Unidos, John McCain;
abriu cinco pontos de vanta

gem sobre seu adversário de
mocrata, Barack Obama, che
gando a 46% das intenções
de voto, contra 41% do rival,
segundo pesquisa do Institu-

.

to Zogby com a Agência Reu
ters. Pesquisa realizada pelo
mesmo instituto em julho
mostrava Obama com a larga
vantagem de 7 pontos sobre
McCain. A nova pesquisa, en
tretanto, tem margem de erro

de três pontos percentuais,
fazendo com que os dois pos
sam estar empatados.

A sondagem Reutres/Zo
gby mostra também que o

republicano é Visto como

melhor adminístrador para
a ec-onomia do país, o que,
diante da crise enfrentada pe
los EUA, pode ser fator decisi
vo nas eleições de novembro.
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SEM RÓTULO

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

,

PENSAR A REALIDADE ATRAVES DA ARTE
"Não sou embalagem, não dependo de nenhuma fórmula e padrão artístico"

JARAGUÁ DO SUL

"Um vulcão preste a explodir",
assim se auto define o artista plás
tico Dietmar Hille, 40 anos, cujo
nome artistico é Tito, de Jaraguá
do Sul. A intenção é questionar a
realidade e fazer com que as pes
soas pensem e interpertem a obra.
Audidata, ele começou a produzir
a partir de 1996 e hoje tem um

acervo com mais de 500 criações.
Nascido em Guaramirim, Tito

já foi fanzineiro, músico, com

positor e produtor gráfico. Hoje
trabalha com molduras de qua
dros, e os materiais que sobram
utiliza nas obras, como madeira,
papelão, vidro, plástico, tinta. As
criações do artista já passaram por
cerca de 42 exposições rio Brasil,
a última foi em junho de 2006, no
Sàint Sebastian Flat. Segundo
Hille, a vontade de pintar é fru
to das inquietações, sentimentos
reprimidos, anciedades. "Eu sou

uma ferramenta do desconhecido,

porque sou tomado pela minha
inquietação", afirma. O artista re

conhece que esse perfil incomoda
curadores e instituições, o que
deixa as portas para o seu traba
lho restritas as exposições. "Mui
tos artistas tem a idéia de confudir
o público e outros não aceitam a

arte que afronta", comenta.
Apesar de se considerar um

artista contemporâneo, Tito disse
que seu trabalho não tem rótulo:
"não sou embalagem, não depen
do de nenhuma fórmula e padrão
artístico. Eu não tenho a inten
ção de explorar minhas criações
para comercializar". As obras de
Hille têm influência do catarine
se Frankin Cascaes, Marcel Du
champ, entre outros, e as sua cria

ções já foram comparadas com as

da artista Eli Heil de Palhoça.
Para Tito, o importante é que

a arte cause reação no individuo.
'�s minhas obras se resumem em

existencial, ou seja, eu trabalho

com coisas opostas o bem e o mal,
a luz e as trevas, o começo ,� o fun,
com as forças contraditór:as que
entram em conflito no ser huma
no desde que nascemos", explica.
Hille é um artista que convida as

pessoas entrarem na brincadeira
e só quem particpa do jogo fala a

mesma língua e assim ele díálo
ga com o publico sobre questões
ambientais, políticas e da própria
àrte. "No universo temos regras,
mas na arte elas sâo quebradas
para podermos experessar os sen

timentos", enfatiza.
Tito aprecia a arte primitiva

- aborigene dos australianos nati
vos - que aborda a vida e a morte.
Nos quadros, ele usa símbolos e

metáforas. "O legal é que as pessoas
vejam e pensem sobre a obra para
dispertar a capacidade de ir além,
porque o pensamento do ser huma
no está condicionado", destaca.

DAIANA CONSTANTINO Tito disse que algumas de suas obras são balTadas em exposições

SUPE OFERTAS.DA CA AGUÁ AUTO ELITE'

Gru Elite 40 anos de credibilidade.
www.vw.com.br. Financiamento está sujeito à aprovação de cadastro pela financeira. Os veiculas Volkswagen estão em conformidade com o PROCONVE (Programa de Controle de Poluição de Ar por Veículos Automotores). Ofertas validas até
22/08/2008 ou enquanto durarem 05 estoques, o que ocorrer primeiro. Go11.0 (5W1LL4), 2 portas, my 08/09. geração4 com preço de nota fiscal de fábricamais impostos; para taxa de O,20%a.m. e 2,43% a.a., financiamentoem até 12 vezes. Fax City
1.02 portas Total Flex linha 2009. com preço promocional à vista a partir de R$ 29.290,00. Garantia de 3 anos para a linha VW 08/09, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação emontagem em comconentes internos demotor e transmissão
(exceto Kombi, limitada a80.000 km). É necessérío, para sua utilização, o cumprimento do plano demanutenção.lmagemmeramente ilustrativa, não condizente necesseriamente com os modelosofertados. SEMINOVOS: *TG nâo inclusa para todas as
modalidades de financiamento. Consulte sua concessionária Volkswage� ou a Duvidaria Banco Volkswagen: 0800 701 2834. Financiamento até 72x' Troco na troca .. Você confia, n6s garantimos.

GRUPO A I �O EUTE _ Capinzol I ec;coóor I CUritibanO" Rio cio Sul I La9es I São Joaquim I Jaraguá do Sul
MU • '

49355S 225S 49 3W lin 4' 3241 24n 47 3$21 0100 fi 32.21 9100 49 32!13 0899 47 3274 6000
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Caraguá Auto Elite
Uma reloçêo de confiança.
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