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Cecília livre

Análise realizada por pesquisadores da Universidade
de Ülmbridge sugere que a quantidade de spam, ou
lixo eletrônico, que uma pessoa recebe pode estar
relacionada à primeira letm de seu endereço de e

mail. O estudo, feito com mais de 550 milhões de

mensagens, indico que endereços iniciados com

os letras A, M, S, R e P são os que recebem mais

spam, enquanto o proporção de lixo eletrônico
recebido por e-mails iniciados com as letras 0,
Z e Y é menor. Segundo o pesquisador em ciência
do computação Richard Clayton, em média 40%
das mensagens recebidos no primeiro caso são
lixo eletrônico, enquanto a proporção do segundo
caso é de menos de 20%. Clayton diz que o resul
tado pode ser explicado pela estratégia como os

e-mails de spam sõo gerados. Em um método cha
modo 'ataque por dicionário', por exemplo, os nomes
mais comuns são também aqueles que recebem
mais lixo eletrônico, segundo o pesquisador

Fonte: BBe Brasil
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Regioo Duarte vive
governanta metida
Novo desafio do atriz é fazer comédia
na próximo novelo do Rede Globo.
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Ansiedade pode
impedir gravidez
Médico alerta que tratamento contra infertilidade
exige acompanhamento psicológico.

Página 12

CRIME

Familia pede justiça
Esposa, pai e mãe de Amarildo do Costa, morto em uma brigo

de trânsito, esperam punição rigorosa contra assassinos.
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Melhor retrospecto
é da e'quipe gaúcha
Nos três confrontos entre Ulbra e Malwee,
foram duas vitórias gaúchas. Hoje as duas
equipes se encontram na final da ,liga.

Página 15

Primeira -coleta
de óleo em Jubarte
Petrobras realizou ontem ato simbólico de
extração de óleo. lula estava presente na

cerimônia e comemorou a descoberta.
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SERViÇO
Cartilha

Iniciativa do empresário jaroguaense,
Guido Bretzke, o material vai ser
distribuído no país inteiro. Com os

personnqens da turma da Mônica, o
objetiva é alertar contra queimaduras.
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EDITORIAL

adb.
A morte do cabo eleitoral Amauri da f.

CO,sta" d€};��pena� 42 art�s, pa�;tle trêsfilhos,"
no final de semàna não pode ser esquecí-,

da:Não se trata de querer vender j01;�al, ou
fazer sensacionalismo; U f.�

,« ,.

assassinato motivado por
uma b brig8J,no trâop.sitô
questão merece reflexão

indignação .• ,
-

Que valores ·.foram passá
dos para estes jovens tão cru

éis fi} violentos? Q}!-e socledade;;
está sendo construídâ? Não
existem mais limites capazes \

de>fTear owi:ndividualismo e o

desrespeito á vida alheia.
/J cenE!: P qu

chbcantê'i"im em a

anos, qu�:� sem entender na.
I

.�

sendo morto com golpes na cabeça? Isso

nã:(i):acon��ceu ejn Sã9/aul���foi no cel'lli'S'
tro de Jaraguá do Sul� Uma"cidade que'

o cresci¢pent? "

..

econômico"
....

mas

pt�!,!isa lrUar com <as .ques
tões de segurança pública
com urgência.

Por
.

segui pública
não se entend enas poli-
ciais fardàdos ends .ron-
da, mas todo o contexfb que

en�Olve .Olema. omeçando
n()�; bancos es res, pas
sando por proj] s esporti-
vos, de l��er, \ uni,�ári?st,
ensino s;uper' prImeuo

e���ego, saúde tc ... , .a�� .uT- sistema pri-sioD\ZIl capaz d ecup�rar OS apenados.
Esta é a única s para o problema.

Bloqueio on-line de veículos para garantir pagamento de dívidas

FALTAM TRÊSDIAS

I

THIA�O MARKIEWICZ,
DEPARTAMENTO cíVEl.
£: EMPRESARIAL DA

CASSUI.!ADVOGADOS

ASSOCIADOS

Além do já conhecido Bacen-Iud, cada
vez mais utilizado pelo Poder Judiciário
para bloquear valores em contas correntes

para garantia em processos de cobranças,
o Conselho Nacional de Justiça lançou em

Brasilia o sistema on-line de restrição judi
cial de veículos, que foi denominado como
Renajud. Pelo novo sistema, os juízes po
derão, em tempo real, consultar a base de
dados sobre veículos e proprietários do Re

gistro Nacional de Veículos - RENAVAM e

inserir restrições judiciais de transferência,

'�.Um qss,assinato
.motivado por uma

baRa�,brig'l110
trânsi é qu,est'õo

'q,e e n�llexõo
e indigmt§õo.

CHARGE

O QUÊ? A ARENA

VAI EXPlODIR77

<'

PONTO DE VISTA

licenciamento e circulação, além de regis
trar penhora sobre os veículos.

Até a implantação desse novo sistema,
o registro de bloqueios e penhoras em veí

culos era um tanto quanto morosa, tendo'
em vista que era necessária a expedição
de ofício para o Detran, o que acabava
abrindo margem para que os veículos
fossem transferidos para terceiros an

tes de- efetivada a respectiva restrição.
O Sistema Renajud é resultado de um

acordo de cooperação técnica firmado

entre o Conselho Nacional de [ustiça e

os Ministérios das Cidades e da Justiça,
órgãos responsáveis pelo desenvolvi
mento da ferramenta.

Segundo informações do Conselho
Nacional de Justiça, o projeto piloto do

Renajud está funcionando desde maio

A proposta
Com algumas pendências financeiras, Jonas e Maria

aceitaram o convite da revista Personalities, na qual Jo
nas trabalharia como fotógrafo e Maria com uma coluna

semanal dando dicas de etiquetas. Área que ela adorava.

Jonas iniciou o trabalho fotografando personalidades em

festas e eventos variados, até que um dia foi convidado

por Mônica, sua chefe, para fotografar modelos inician
teso Mônica via em Jonas um profissional de grande futu
ro pela dedicação e amor que tinha pelo que fazia. Certa

tarde, durante um intervalo das sessões de fotos, os dois

passaram a conversar descontraidamente, sem se impor
tar com a condição hierárquica de ambos, o que resultou
em olhares apaixonantes.

Mônica era divorciada, sempre bem vestida e com um

.COIpO invejável para os seus trinta e oito anos, morava em

uma cobertura .próxima à revista e sabia exatamente o que

queria, ter com Jonasmomentos que, até então, sua vida soli
tária lhe privava. Por outro lado, Jonas sabia de seu profissio
nalismo e de sua ascensão dentro da revista, mas temia ter
sua imagem manchada caso magoasse Mônica. Não queria

.

naquelemomento se entregar totalmente às inúmeras inves

tidas dela, porém deixava sempre transparecer um clima·de

que algo mais íntimo poderia acontecer entre os dois, o que
alimentava as esperanças de Mônica. Certa vez pensou em

dizer que amava sua esposa, que não conseguiria traí-la, só

que foi interrompido com um breve beijo que mal encostou
em seus lábios, mas foi o suficiente para deixá-lo aindamais

pensativo e sem reação..
Numa sexta-feira, tiveram que trabalhar até mais tarde

e, na saída, Mônica convidou Jonas para irem beber algo
e conversar um pouco. Como Maria havia ido à praia com
alguns amigos, pois não trabalhara naquele dia, Jonas acei
tou o convite, até porque ele só i;ria ao encontro do grupo
de amigos e de Maria no sábado pela manhã. No barzinho,
conversa vai conversa vem, Mônica sugeriu que Jonas fos
se ao apartamento dela para escolherem algumas fotos que
sairiam na próxima edição da revista. O rapaz não pensou
muito para aceitar o convite, atravessaram a rua e subiram
até o nono andar do Edifício Presidente, 'já eram quase dez
horas da noite. No apartamento, à meia luz, pegaram as di
versas fotos e sentaram em um imenso e confortável tapete
de uma das salas para fazer a seleção.

ADILSON MARCOS SBARDELATTI, PROFESSOR

Os textos poro esta coluna deverão ter no móximo 2.000 caracteres e podem ser

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

Ruo Procópio Gomes de Oliveira, 246, CEP 89251-200, Cx. Postal 18. É obrigatório
informar nome completo, profissão, *CPF' e * telefone (* nõo serõo publicados).

no Tribunal Regional do Trabalho da
lOa Região, que abrange o Distrito Fe

deral e o Estado de Tocantins. Entre as

vantagens do Renajud estão a economia

e a celeridade com que será efetuado o

procedimento. Em segundos, o magis
trado poderá identificar a propriedade
de um veículo, saber da existência de
outras restrições e efetivar as ordens ju
diciais necessárias à solução do proces
so, tudo pela Internet.

Para o Poder Judiciário, bem corno

para seus jurisdicionados, a vantagem
é evitar o desperdício de tempo e di
nheiro na expedição de ofícios em papel
e acelerar o trabalho dos departamentos de
trânsito (Detrans) que deixarão de mobili
zar seus agentes para atender ordens judi
ciais em papel.
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----------pOLíTICA.

FALA Aí!

"O Supremo só
reofirmou o

Constituição."
CARLOS AYRES BRITTO, ministro
e presidente do Supremo Tribunal
Federal, sobre o fim do nepotismo

nos três Poderes.

"Decisão do Supremo
tem forço de lei. "

ARLINDO CHINAGLIA (PT-SP),
presidente do Cômo ro dos

Deputados, alertando parlamentares
poro o demissão de parentes.

"Defendo legisloção
mois flexíveL"

MOZARllDO CAVALCANTI
(PTB-RR), SENADOR, com

mulhet filho e sobrinho em seu gabinete,
defendendo cotos pom o nepotismo.

ÚNICOS
Nos últimos 26 anos de eleições muni
cipais em Joraguá do Sul apenas dois
dos vereadores. que disputaram o pre
feitura vencenim nos urnas. Geraldo
Werninghaus, em 1996 e Moacir Ber
toldi, em 2004. Entre ex-vereadores,
dois foram vice-prefeitos neste perío
do: o próprio Bertoldi (governo Irineu
Pasold) e o atual Rosemeire Vosel.

. Fichas sujas
o senador Adelmir Santana (DEM-DF) defendeu uma reformo político
partidário no país, cominho, o seu ver, que pode levar os brasileiros "o
acreditarem novamente" na classe política. Ele lamentou que o imagem
dos políticos seja afetada pelos "erros isolados" de "meio dúzia ou pouco
mais" e admitiu que, quando o imprensa noticio um foto irregular com
envolvimento de algum parlamentar, "todo o classe é atingida", surgin
do logo a afirmação generalizado de "que os polltlcos não prestam". Ele
concorda com o opinião geral de que existem péssimos políticos, alguns
até mesmo bandidos, que buscam nos mandatos a imunidade poro seus

crimes. "Esses têm mesmo que ser expostos à opinião público, poro que o

eleitor não esqueço mais do coro daquele que traiu o sua confiança." Já
em 1871, o escritor Eça de Oueiroz, em suo crônico "As farpas", dizia que
não se acreditava mais "no honestidade dos homens públicos". Mos se

chegamos a isso é porque os que hoje se dizem honestos sempre acober
taram os que agora qualificam de bandidos.

MAIS PROCONS
A Secretario de Justiça e Cidadania
trabalho no elaboração de projeto
de lei criando em coda uma dos 36
Secretarias de Estado de Desenvol
vimento Regionais uma unidade do
Procon. Segundo Justiniano Pedroso,
que responde pelo posto, Santo Ca
tarina tem, hoje, apenós 48 Procons,
todos administrados por prefeituras,
ficando sem ter a quem recorrer os

consumidores de 245 municípios co
tarinenses. A proposto, diz, não é de
coço às bruxas, mos de uma relaçÜo
justo entre os partes.

SEM CONTESTAÇÃO
Nenhum partido ou coligação
tentou impugnar a candidatura
de Cecília Konell (DEM), dentro
do prazo legal que acabou na se

gundo-feira passada, pelo fato de
ela prestar serviços como psicólo
go controtada junto a Ciretron de
Jaraguá, como alguns argumen
tavam. Agora ele aguardo o de
ferimento dó registro pelo Justiça
Eleitoral poro, então, se apresen
tar oficialmente como candidato
à chefia do Executivo..

ONTEM E HOJE
Ouem não acompanha os pro
gramas eleitorais do rádio e do
tevê não sobe, por exemplo, que
o vice-prefeito de Joinville, Ro
drigo Bornholdt (PDn e candidato
o prefeito, obrigo-se o descer o

lenho na prefeitura e no prefeito
Marco Teboldi (PSDB) para tentar

ganhar votos. Rodrigo esculacho e

espinafro o Executivo, como se dele
não fizesse porte. E, piot até agora
omisso sobre o que denuncia.

O CORREIO DO POVODQUARTA·FEIRA, 3 DE SETEMBRO DE 2008

POR QUE SER VEREADOR?
MÁRCIO WILl- N° 43999 - (PR - PV)
Tenho 41 anos. ;Soy,filho de Felipe Will (in memo'
riam) e Ano KrawôlskiWHI. Cosado com BianclJ'e pai
de Emerson e Gabriel. Resido no Bairro Amizade, mos'
durante muito tempo fixei residência no Vila Lalau.
Iniciei minha vida profissional no ramo de embala

gens de papelão aos 12 anos de idade como auxiliar de produção no

Cortonagem Meier e, posteriormente, no cargo de gerente de Produção
na Bretzke Embalagens e Uha Belo Embalagens. Em 1997 me estabeleci
como empresário no ramo, fundando o empresa Embalagens 2000 ltda.,
onde detenho o cargo de diretor - presidente por 11 anos. Sou c{mdi
dato o vereador, com o firme propósito de estar sempre presente nas

comunidades aos diversos bairros domunicfpio, ouvindo suas propostas;
reivindicações e sendo o porta·voz,desuas necessidades junto ao Poder
Executivo, na Câmara de Vereadores.

.

CLAUDIA MARIA COSTA - N° 22222 (PR)
. Sou Claudio.Maria Costa, sociólogo, pós- graduado
em Políticas Públicas, formado no Escola de Governo
e Cidadania do Amvali. Professora de sociologia no

Senai e JunciQnória público há 14 anos. Como can

didato o vereãdora, almejo ser parceir.o do sociedade
joraguaense, buscando o desenvgl�irnento sustentóvel; democrat�ân
do os benefícios da pr.asperidade para um maior número de pessoas,
criando opo�unidades de educaçóo, saúde, habitação e trabalho. Con
tribuindo poro viabilizar uma cidade.com segurança e qualidade de y,ida;
preservando o sua história, a suo cultura e o seu patrimônio ambiental.
O vereador não deve ser um distribuidor de favores, mos um estimu
lador de oportunidades, convocando a sociedade poro que, através de
um pacto consciente e transparente, respeitados as posições políticos e

ideológicos, se façgm da,oçoo comum o objetivo maior poro o grandeza
da cidade.

SERVIDORES 1
n petista Dionei do Silvo promete: se eleito, formar seu secretariado
com gente radicado em Jaraguó, sem esquecer de servidores efetivos
paro funções de maior responsabilidade às que exercem hoje. De
fato, seus colegos José Fritsch, de Chapecó, Volnei Morastoni, de Ito
jaí e Décio de limo, de Blumenau, passaram por experiências pouco
agradáveis quando atenderam ,Opelos do partido poro empregar os

chamados 'estrangeiros'.

SERVIDORES 2
Aliás, o valorizaçóo dos servidores públicos como regra geral também
está nas propostos de governos dos outros candidatos. Entretanto, no

prática nem sempre o critério é observado com isençõo. Em nõo poucos
cosas, a competência posso exclusivamente pelo desempenho do bene
ficiado no componho em favor dp candidato vitorioso. Em detrimento
direto daqúeles com bagagem suficiente de conhecimentos bem maior
que o próprio prefeito eleito.

p o I i t i c a @ o c o r r e i o d o P o V.o . c om. b r
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POLÊMICA DOS MÉDICOS

"No nosso governo o médico tem o

obrigação de estar no unidade de saúde
no horo certo, sem atrosas. É o médico

esperondo pelo paciente. Vamos abrir
os postos de saúde dos 7b às 20 h, ins
talar um Pronto Atendimento e construir
uma Associação Hospitala[ Junto com

demais prefeitos do Arnvali vamos im
plantar um Hospital Regional Público.
Com o- PSoI o cidadão tem prioridade
em pequenos cirurgias. Também sém
implantado o Raio X niunicipal e tere
mos o controtação de mais profiSSionais
do saúde. Outro proposto é o implanta
ção do Farmácia Popular Homeopatia e

do Horto Medicina!".
.

.pOLíTICA----------

TAC foi descumprido,
diz Conselho de Saúde
Parecer será discutido amanhã com-promotor
JARAGUÁ DO SUL

A Comissão de Fiscaliza

ção e Controle do Conselho

Municipal de Saúde se reúne
amanhã, às 13h30, na Unerj,
em audiência com o promo
tor público Hélio Sell Júnior.
Na pauta, o parecer e relató
rio produzidos pela comis
são acerca do TAC (Termo de

- Ajustamento de Conduta), que
obriga médicos e dentistas da
rede -

municipal de saúde a

cumprir a carga horária de tra
balho.

O relatório, de 160 páginas,
que acompanha o parecer, corri
12 páginas, já estão nas mãos
do promotor e também da pre
feita ern exercício, Rosemeire
Vasel, e da presidente da Câ
mara de Vereadores, Maristela
Menel (PT do B). O documen
to também foi encaminhado
ao procurador da República
em. Jaraguá do Sul, Cláudio
Valentin Cristani, e aos presi
dentes dos conselhos estadual
e nacional de Saúde.

Em reunião tumultuada,
no último dia 26, o parecer foi

aprovado por 18 votos contra

nove. A sala destinada às reu

niões mensais, na Secretaria de
Saúde, não foi suficiente para
abrigar todos os conselheiros,
ou seus suplentes, que também
podem votar em caso de ausên
cia do titular. O Conselho de

-

Saúde é formado por usuários
do SUS (50%), trabalhadores da
saúde (25%) e poder público e

prestadores de serviços (25%).

CAROLINA TOMASELLI

Hommrich lembra que este é o segundo relatório produzido pela comissão

Relatório feito a pedido do MP
Em sumo, o parecer constato que

muito pouco do que foi determlnudc
pelo Ministério Público em maio de
2006 foi cumprido depois de dois
anos do fim do prazo. À época, o TAC
estabeleceu 90 dias poro e. muni
cipio colocar em prático os exigên
cias, entre elos o controle mensal
do horário dos médicos e dentistas,
implantação de cartão-ponto e pu
blicação de cartazes com os horários
e escolas dos profissionais em cada

posto de saúde. Também caberia
multo mensel de R$ 30 mil, igual
mente nunca aplicado pelo MP.

O relator Sérgio Hommrich infor
mo que o comissão realizou o levanta
mento em todos os unidades de saúde,

.

incluindo postos, o Centro Vida, e os

dois hospitais, o pedido do próprio
promotoria público. "O promotor quer
justamente o resposta disto, em nome

de 130 mil pessoas que são usuárias
do SUS ein Jaraguá do sur, explica.

.

• Oescumprimento da jornada de trabalho pelos médicos
e dentistas;

-
.

• A maioria dos profissionais atende por consulta;
,

• O número de consultas é, em médio, de dez por
profissional e, dependendo do médico, elas duram
apenas 27 minutos, o que representa uma consulta a

cada 2min25s;

··�··F(lltammédic()s·l1as·ul1id(ldes·desaÓde;···
.

• Meses de espero poro atendimento em especialidades,
como cardiologia, ortopedia e neurologia, mesmo após

17 meses da adesão do município ao Cis-Amunesc.
"Neste consórcio, o município investiu R$ 237.210,00 .

no ano de 2007 e tem uma previsão de
investimento de mais RS 325 mil em 2009";

• Casos de profissionais que atuam simultaneamente na

atenção básica do rede pública e nos atendimentos de
média e alta complexidade. "Em alguns coses, são os

mesmos que disponibilizam serviços complementares
(exames) paro a rede pública"; •

• Cartões pontos dos médicos preenchidos por outros
funcionários do Centro Vida.

"Precisamos fortalecer o atendi�
mento com especialidades médicos e

-

continuar mantendo os ações já im

plantados nos unidades de saúde. Te
mos como propostos: o construção do
Unidade Básico de Saúde poro atender
o Equipe Saúde do Família IV, no locoli
dade de Schroeder III, o ampliação dos
Unidades Básicos de Saúde do Centro e

no localidade de Schroeder I. Também
vamos construir o Centro de Referência
deAssistência Social e ampliar do hom-

.

rio de atendimento dO,plantão médico,
além de expandir o parceria com o Con
selho Municipal de Saúde.paro defini
ção de açães".

FELIPE VOIGT (PP)
..

OSNILDO KONELl (PSOL)

demia de Polícia; daqui a dois
meses. "Porém, está vindo uma

equipe de suporte para ajudar,
e foi prometido que esta equipe
fica até a contratação dos novos
funcionários", afirmou Garcia.

Segundo o vereador, lide

ranças empresariais solicitaram
que o diretor da Secretaria esta
dual envie por escrito a quanti
dade exata de funcionários que
se será liberada para Jaraguá.
Os problemas na área de segu
rança foram debatidos recente
mente em reunião plenária da
Adjs e é umas das principais
bandeiras da atuallegislatura.

Vereador confirma dobro de
funcionários para delegacia

O vereador Pedro Garcia,

(PMDB) informou que a Secre
taria estadual de Segurança Pú
blica se comprometeu em do
brar o número de funcionários
na Delegacia de Polícia Civil do
município. A informação - foi

repassada pelo diretor geràl da
Secretaria, Paulo Roberto Dias

Neves, em audiência na capi
tal. Há cerca de duas semanas,
o pleito foi encaminhado pela

- Câmara através de moção subs

� crita por todos os vereadores.
:; Mas os funcionários só de
� vem chegar na cidade quando
terminarem o curso na -Aca-

Pedro Garcia recebeu a notícia em audiênci.a na Secretaria de Segurança

EM CAMPANHA

Moreira e Colombo em Jaraguá
o presidente estadual do PMOB, Eduardo Pinho Moreira, e o deputado federal e can
didato à Prefeitura de Joinville, Mauro Mariani (PMOB), cumprem hoje agenda de vi
sitas na região. Em Jaraguó, eles almoçam no chácara do Mime com os candidatos da
coligação "Jaraguo nossa gente", .encabeçado pelo prefeito Moacir Bertoldi (PMOB).
E depois seguem para Guaramirim, para referendar a campanha de Nilson Bylaardt
(PMOB). Amanhã é a vez do presidente estadual do OEM, senador Raimundo Colom
bo, voltar a cidade para pedir votos, agora para a candidata Cecília Konell (OEM), que
assumiu a voga do marido Ivo. A expectativa é que até amanhã Cecília tenha o registro
deferido pelo Justiça Eleitoral. Nenhuma impugnação foi protocolada contra ela. O
presidente da Assembléia, .deputado Júlio Garcia, também participa do almoço, no
Restaurante Pavanello. OEM e PMOB atenderão à imprensa em coletiva .
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INSS paga primeira
parte do 13° salário
Segundo economista, o ideal é quitar dívidas
JARAGUÁ DO SUL

Aposentados e pensionistas
do INSS (Instituto Nacional do

Seguro Social) devem injetar
R$ 7,08 bilhões na economia
brasileira durante o mês de se

tembro. É que essas pessoas
recebem, até o final desta sema
na, a antecipação de parte do
13° sálário. No Estado de Santa
Catarina 127 mil beneficiários

já podem fazer planos. Juntos,
eles embolsam R$ 47 milhões e

942 mil.
Dona Eva Bockor, 74, integra

esse grupo. Ela já foi ao banco
retirar o dinheiro e, no mesmo

dia, encaminhou-o para a pou
pança. A aposentada preten-

- de usar o rendimento extra no

pagamento de contas mensais,
,
como água, energia elétrica e

-

telefone. O montante que so

brar, entretanto, ficará aplicado.
- "Um dia vou deixar tudo para
os meus filhos, se eles merece

rem, claro", brincou.
-

Na opinião do economista

Jorge Brognoli, o planejamento
financeiro da idosa está correto.

A dica do especialista é sempre
reservar as sobras ao acerto de
débitos, como os do cheque es

pecial e de cartões de crédito.
O objetivo: diminuir os custos

provocados pelo endividamen

to. Caso eles não existam, a

segunda alternativa consiste

Dono Eva Bockor vai pagar contos e deixar resto do dinheiro no poupança

em fazer a soma recebida do
INSS render. As aplicações em

poupanças são bem-vindas.
-

A terceira sugestão é investir

na compra de bens duráveis e

aproveitar a chance de quitar os
produtos à vista.

No Brasil inteiro, 22,1 mi

lhões de aposentados têm direi
to ao 13° salário. A parcela res

tante será liquidada no mês de
dezembro, data na qual incide
o desconto do Imposto de Ren
da. O repasse segue os mesmos

critérios do pagamento mensal.
Não ganha o benefício quem re

cebe: amparo previdenciário do
. trabalhador rural, auxílio su

plementar por acidente de tra

balho, renda mensal vitalícia, -

amparo assistencial ao idoso e

ao deficiente, pensão mensal
vitalícia, abono de permanência
em serviço, vantagem do servi
dor aposentado pela autarquia
empregadora e salário-família.

KELLY ERDMANN

Dicas para a prevenção de queimaduras
Iniciativa de empresário jaraguaense vai ser distribuída no país inteiro
JARAGUÁ DO SUL

Todos os anos cerca de um

milhão de brasileiros sofrem
'acidentes que resultam em

queimaduras pelo corpo. No

ano passado, uma dessas pesso
as foi o empresário jaraguaénse
Guido Bretzke. Em outubro de

2007, ele permaneceu 15 dias

internado devido a ferimentos

graves ocorridos durante uma

viagem aMinas Gerais. Hoje re
cuperado, ele se engaja na ten

tativa de alertar crianças e adul

tos dos perigos desencadeados

por produtos comuns à vida
doméstica, como o álcool.

Mas, faz isso de uma forma
diferente: pretende distribuir,
pelo menos, um milhão e meio

de cartilhas explicativas nas es

colas de todo o país. Para tornar
o aprendizado mais divertido,
no entanto, a iniciativa contou

com inúmeras parcerias. A pri
meira foi a do cirurgião plástico
Carlos Leão, chefe do Serviço
de.Citurgia Plástica e Queima
dos da Fundação Hospitalar
do Estado de Minas Gerais. Ele

cuidou da parte informativa.
Já o cartunista Maurício de

Sousa cedeu os direitos de ima

gem da Turma da Mônica. Os

personagens ilustram a cartilha.
Além dos três, a campanha ain
da teve auxílio de Giem Guima

rães, dono de uma ímportante
gráfica brasileira, e de Giorgio
Donini, empresário de Jaraguá.

O lançamento acontece

amanhã em Belo Horizonte.
Na .seqüência, conforme Bret

zke, o material deve chegar à
rede de ensino catarinense.

n TI

Sempre ao seu 1ado
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Paro todo dinheiro

que entro é preciso
listar prioridades
JORGE BROGNOLl, ECONOMISTA

Veja quando
receber o 13°·
ATÉ UM SAlÁRIO MíNIMO
25/8 cortõo com dígito finol1
26/8 finol2

27/8 finol3

28/8 finol4

29/8 finol5·

1/9 finol.6
2/9 final 7

3/9 ' finol8

4/9 final 9

5/9 finolO

MAIS DE UM SAlÁRIO MíNIMO

1/9 cortõo com dígito finol1 e 6

2/9 final 2 e 7

3/9 final 3 e 8

4/9 final 4 e 9

5/9 final 5 e O

JARAGUÁ DO SUL

OS moradores do Bair

ro Ilha da Figueira preci
sam ficar atentos à possí
vel visita de Uma equipe
do Centro de Controle de
Zoonoses da Prefeitura. O

grupo iniciou, nesta sema

na, o último ciclo do tra

tamento contra focos do

mosquito da dengue des-
.

cobertos em novembro de
2007. Para garantir que a

localidade esteja livre dos

insetos, quem residir no

raio de 300 metros de dis
tância do local onde a sus

peita foi 'encontrada, deve
abrir as portas de casa aos

fiscais. Eles verificam se

há água parada e larvas.
Conforme Regiane

Schiochet, coordenadora

do setor, todos os fiscais
vestem colete de identifi

cação. "Precisamos que. a

população coopere e nos

deixe entrar nas residên

cias", "enfatiza. Os próxi
mos bairros visitados serão

o Centenário e a Vila Lenzi.

A verificação acontece no

mês de outubro.

Extermínio de
foco da dengue

�
�
o
o::
UJ

o:

Empresário Guido Bretzke lembro que, geralmente, é fácil evitar os acidentes
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Familia espera prisão dos assassinos
Polícia aguarda infonnações do hospital onde run dos suspeitos teria sido atendido

. "" J

JARAGUÁ DO SUL

"Parece que não é verdade,
que ele está viajando e vai vol
tar". A frase é da dona-de-casa
Andréa da Costa, 34 anos, vi
úva do pedreiro autônomo e

cabo eleitoral Amauri da Costa,
42, assassinado na madrugada
de domingo no cruzamento das
ruas Procópio Gomes e Barão
do Rio Branco. Abalada e in
conformada com o .que aconte

ceu, Andréa diz-que a tragédia
provocada por um desentendi
mento no trânsito deve modifi
car a.rotina de toda a família.

'Ainda não pensei direito
como as coisas vão ficar, porque
a ficha não caiu. Mas provavel
mente eu e o meu filho mais
velho vamos ter que começar a
trabalhar para dar conta das des
pesas", comentou Andréa. Pai de
três meninos - de 17, 10 e 4 anos

-, Amauri é descrito pela familia
como urn homem sem vícios,
que gostava de pescar e era torce
dor inveterado do Palmeiras.

,

O pai de Amauri, João da
Costa, 79, ressalta que o filho não
tinha inimigos e classifica como
"covardia" a agressão que o levou

Homem morre

eletrocutado
JARAGUÁ DO SUL

Clederson Roberto -Selze
lin, 32 anos, morreu eletro
cutado no início da noite de
ontem, na Rua Willy Gesser
Gunther, Barra do Rio Cerro,
em virtude de um acidente de
trabalho. Segundo informa

ções do IML (Instítuto Médi
co Legal), Clederson estaria
cortando pisos usando uma

máquina, quando encostoua

mão na extensão do equipa
mento, que estava com um fio

desencapado. Ele teve parada
cardíaca e morreu na hora.

Na manhã de ontem, ou
tro acidente de trabalho mo

vimentou os bombeiros .. Por
volta das 6hl0, Vanessa San
tolini, 17, foi levada ao Hospi
tal São José com suspeita -de
fratura namão direita. Ela teria
ficado com a mão presa numa

máquina. O acidente aconte

ceu na Rua Ermínio Nicolini,
no Bairro Santa Luzia.

àmorte. "Só posso esperar que os

responsáveis sejam punidos. Se
fizeram isso com meu filho, po
demmuito bem fazer com outras

pessoas", comentou o policial
militar aposentado.

Amauri foi a 7a vítima de
homicídio no município neste
ano. Segundo relato do filho
André, 17, que estava com o

pai no momento do crime, dois
carros estariam disputando ra

cha quando um dos veículos
cortou a frente do Fusca em que
estavam. E aí começou a dis
cussão que acabou em morte,
com a fuga dos agressores após'
o homicídio.

Segundo o aposentado João
da Costa, um dos suspeitos teria
dado entrada no Hospital São

José, com ferimentos nas mãos,
e teria saído sem pagar o esta

cionamento. A delegada respon
sável pelo caso, Anelise Forster,
aguarda informações do hospital
para fazer algumas averiguações.
Até o fechamento desta edição,
na tarde de ontem, ninguém ha
via sido preso.

DAIANE ZANGHELINI Joõo e Gertha, pais de Amauri: "Queremos que esses covardes sejam presos"
,.'

Depois de formados, os 23 alunos serão distribuídos em toda região

Entrega do 10
fardamento
JARAGUÁ DO SUL

A Polícia Militar realizou
a entrega do 1° fardamento'
para 23 alunos do Curso de
Formação de Soldados na

tarde de segunda-feira. Aen
trega do fardamento significa
uma nova etapa do curso, que
começou em julho.

Segundo informações do
14° Batalhão de Polícia Mi
litar, os alunos começam a

atuar nas ruas no final de ou

tubro, através de .estágío su

pervisionado ..
A formatura está prevista

para acontecer na segunda
. quinzena de dezembro. De

pois de formados, os novos
soldados serão distribuídos
entre as oito cidades abrangi
das pelo 14° Batalhão: Jaraguá
do Sul, Guaratnirim, Corupá,
Massaranduba, . Schroeder,
São Bento do Sur, Campo
Alegre e Rio Negrinho.

PMrecupera
2,5t de cobre
JARAGUÁ DO SUL

Três bandidos armados
roubaram ·cerca de 2,5 to
neladas de cobre de um

galpão alugado pela Celesc
na Rua Lino Piazera, no

Bairro Três Rios do Norte,
na madrugada de ontem.
O vigilante foi amarrado
e deixado dentro de uma

sala. Os ladrões roubaram
um caminhão carregado
com as 2,5 toneladas de
cobre, três bobinas de fios
de cobre e outros compo
nentes.

Depois, os bandidos
abandonaram o caminhão

carregado com o material
furtado na Rua Waldemar
Rau, no Bairro Três Rios
do Sul (perto do CTG Laço
Jaraguaense), onde foi en
contrado pela Polícia Mili
tar. Até o fechamento desta

edição os ladrões não ha
viam sido localizados.

-
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'DINHEIRO NO VALE

Prefeitums devem receber R$ 1 00 mil
Verba é oriunda do ICMS que estava retido e será repassada aos municípios
VALE DO ITAPOCU havia editado uma nova lei,

As sete Prefeituras que com- que entrou em vigor no ano

põem a região doVale do Itapocu seguinte, e que não obrigava
deverão receber do governo do o repasse imediato do ICMS",
Estado aproximadamente R$ informou o assessor jurídico
100 mil, ao todo. O valor.corres- da Fecam.
ponde à parte do ICMS (imposto Edinando explica que antes
sobreCirculação de Mercadorias de entrar judicialmente contra
e Serviços) retido desde 2006. o governo do Estado, a Fecam
O dinheiro será depositado em buscou conciliação de forma
parcelas pagas sempre no dia io administrativa. A ação foi pro
de cada mês. . tocolada no início deste ano e

Segundo Edinando Brusto- recebeu parecer favorável do TJ .

lim, os valores foram consegui- em agosto. O governo terá de de
dos após a Fecam (Federação sembolsar quase R$ 1,6 milhão'
Catarinense dos Municípios), para quitar os débitos com os

entrar com recurso junto ao 293 municípios catarinenses.
Tribunal de Justiça. "Este plei- O Prodec é operacionalizado
to refere-se somente ao ICMS pelo Fadesc (Fundo de Apoio ao

retido através do Prodec (Pro- Desenvolvimento Catarinense]
grama de Desenvolvimento e disponibiliza convênios para
da Empresa Catarinense) que . linhas de crédito às Prefeituras.
trabalha com linhas de finan-
ciamento. Em 2005 o Estado OSNI ALVES

Novo sistema de emergência
da PM está sendo preparado
JARAGUÁ DO SUL

A nova sede do Capam (Co
mando de Operações da Polícia
Militar) está sendo preparada

.

para receber o novo sistema de
emergência 190 e o sistema de
transmissão de dados das câ
meras de monitoramento. As
obras começaram na semana

passada. De acordo com o co

mandante do 14° Batalhão da
Polícia Militar de Jaraguá do
Sul, César Nedochetko, o novo
sistema 190 possui uma plata-

forma multiagência, que pode
integrar Polícia Militar, Polícia
Civil, Bombeiros, Samu e De
fesa Civil.

Conforme Nedochetko, as

24 câmeras, que farão o moni
toramento das ruas e o novo

sistema de emergência devem
entrar em funcionamento até
final do ano. O projeto custa

R$ 900 mil e contará com a

parceria da Acijs (Associação
Empresarial de Jaraguá do Sul)
e Prefeitura.

MUNiCíPIO íNDICE 2008 VALOR MENSALAPROX. VALOR APROX. 2008

Barra Velha 0,28148% I H$ 4.503,68 R$ 22.518,40

Corupá 0,23254 % ! .

R$ 3.720,64 R$ 18.603,20

Guaramtrtrn 1,07701 % R$ 17.232,16 R$ 86.160,80

Jaraguá do Sul 4,02256 % R$ 64.360,96 R$ 321.804,80

Massaranduba 0,28463 % R$ 4.554,08 R$ 22.770,40

São João do ttaperíú 0,08379 % R$1.340,64 R$ 6.703,20

Schroêder 0,22243 % R$ 3.558,88 R$17.794,40

TOTAL - AMVALI 6,20444 % R$'99.271,04 R$ 478.560,80

.Solução para acabar com impasse
Transporte de pedras deve ser modificado para continuidade da obra
BARRA VELHA

Como forma de solucionar
os problemas de transporte
de pedras da Pedreira Rudni
ck até as obras de abertura da
Lagoa da Barra, a Prefeitura
resolveu intervir. O secretário
de Planejamento, Alexandre
Damásio Ramos, elaborou
um projeto de tráfego para os

caminhões que trabalham na

obra e· que necessitam usar

trechos da BR-10I.
A proposta será aprese:ri.

tada aos representantes da
Autopista Litoral Sul nesta
semana para tentar acelerar o
retorno ao trabalho. O proje
to consiste em disponibilizar
pessoal da Prefeitura para

.

sinalizar, dividir e fiscalizar
a faixa por onde trafegam os

veículos carregàdos e, se ne

cessário, dividir trechos da
BR-101.

''A Prefeitura está oferecen
do apoio à Pedreira e também
deverá arcar com os custos do
projeto para que as obras reco

�
mecem o mais rápido possível.

� O percurso utilizado pelos ca

� minhões será de apenas mil
_____.,........__................ � metros 'com 'completa sinaliza-

Comandante César Nedochetko mostra local onde funcionanimonitoramento ção e fiscalização", disse.

As obras de abertííra estáo parados há três semanas na Lagoa de Borra Velha

,

Licença para transporte suspensa
A Autopista litoral Sul, conces- rodovia. fm funçôo tlisto, as obms de

sionúria que administro o BR·1iJl re 'Obeftura do Lagoa de Banu Velho poro
suspendeu o licença de tráfego do alto mor fomm suspensos, porque es
Pedreiro Rudnick por considerar que pedras poro fixoçáo dos -molhes não
o triinsito de veículos pesados ofe- estão sendo levados até o locol de tro-
rete riscos aos demais motoristas 00< bolho e os mõquinosestão p�rodas.

Wi
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E 07/05 o 15/09/2008 FAÇA UM AUTOTEST NA JAVEL.
.

.

A cada AUTOTEST realizado na FIAT JAVEL, serõo doados R$ 5,00 para a RFCC, pela própria Javel.

u O CORREIO DO POVO
•

QUARTA-FEIRA, 3 DE SETEMBRO DE 2008 VALE DO ITAPOCU---------

-

ATENÇAO
NESTE SÁBADO A CAMPANHA ESTARÁ NAFIAT JAVEL

AGUARDANDO SUA COLABORAÇÃO.
PARTICIPE FAZENDO O AUTOTEST JAVEL.

;

---OANOE
'Victor Bauer se afasta

O vice-prefeito de Jaraguá _,

do Sul. Sr. Sigolf Schünke, as
sumia naquela semana, pela
segunda vez, a chefia do Exe
cutivo Municipal. em razão do
afastamento do prefeito Victor
Bauer, que se encontrava hos

pitalizado.(. .. ) O prefeito Victor
Bauer, qUE? participou de uma

reunião sexta-feira anterior com
os candidatos a vereadores, na
sede do diretório, foi internado
na madrugada de sábado os
pressas, no hospital São José.
( ... ) O quadro elínico geral do
alcaide jaraguaense, de acordo
com o Diretor Clínico do Hospi
tal São José, Dr. Wanderlei, ere
estável. sendo necessário muito

repouso 'para a sua recupera
ção. ( ... ) À época, o candidato
a prefeito Eugênio Strebe, tam-

bém encontrava-se em estado
de convalescença. Eis que fora
submetido a uma pequena ci

rurgia naquela semana e já re

adquiria forças para o embate
eleitoral que viria.

OORNA!. O CORREIO DO POVO DE 3/s/a2.}.

982 PELO MUNDO1
_ XlI Copa do Mundo de

• A Itália foi campea
da

.

1 Espanha.Futebo , na
d Mônaco Grace

. a Princesa e

• Morreu, aos 52 anos,
'dente de corro. Em

14/9.
't' a de um aCl

Kelly, Vllm .

_

.

dente libanês em
1 foi eleito presl -

• Bachir Gem�e 'do em Beirute, em 14/9.
23/8 e assassma

t tado contra João
• Em Fátima, oco�e� novo:eUetrado pelo sacerdote
Paulo II (que scnu ileso), p rp

espanhol Krohn. ..
am a Itaipu, no.

augurar
'C:gueiredo e Stroessner �n .

a hidrelétrica do� r i r N
'

peco, a mOlor usm
Parana. ae

mundo. Em 5/11. .

EMPRESAS EM SÃO PAULO
A Feira Brasileira de Negócios (Febran), rea

lizada de 15 a 22 de setembro daquele ano, no
Pavilhão da Bienal do Parque Ibirapuera, em
São Paulo, teve a participação de 18 micro, pe
quenas emédias empresas cctcrínenses. De kr
raguá do Sul. participaram a Artama Metalme
cânica e Metalúrgica Zanoni. O evento contou

com a participação de produtos pertencentes a
quatro grandes setores empresariais (metalme
cânico, eletromecânico, eletro-eletrônico e sub

contratação de serviços especializados).

(NOTA DA COLUNA DE FLÁVIO JOSÉ.
O CORREIO DO POVO DE 3/9/82).

VOCÊ SABIA? Uma parte da atual Avenida
Marechal Deodoro da Fonseca chamava-se Abdon Batista.
Em 20 de maio de 1938 passou a denominar-se Rua Angelo
Piazera, até o Beco da Torrefação. Pelo decreto n? 13 de 14
de novembro de 1939 passou a denominar-seMarechal De
odoro da Fonseca. Marechal Manuel Deodoro da Fonseca
foi ummilitar e politico brasileiro, prodamador da Repúbli
ca e primeiro presidente do Brasil.
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ESTRÉIA

. .
.

.

. UMA GOVERNANTA PARA FAZER
Uma Mary Poppins à brasileira. Assim

será "Waldete, com W", como ela mesmo

diz, a personagem de Regina Duarte em'

"Três Irmãs", que estréia no próximo dia 15
no lugar de "Beleza Pura". O papel não será
de protagonista. Ela é governanta, mas mes

mo assim promete cenas hilárias, por um

simples motivo: a empregada tem um

pouco da viúva Porcina, de "Roque
Santeiro" (1985), e da Maria do Car
mo, de "Rainha da Sucata" (1990).

"Waldete é popular, divertida, leve
e misteriosa. O Calmon (Antonio,
autor da trama) me ofereceu a Virgí
nia (personagem que ficou com Ana

Rosa), mas queria fazer algo diferente
do que já fiz e me apaixonei por esta
governanta que no começo se chama
va Bernadete. Pedi para o Calmon mu
dar para Waldete e perguntei: 'com V
ou com W?' Ele disse: 'com W, claro'.
Acrescentei isso nas falas dela", expli
ca Regina,

O visual de Waldete lembra muito
o da governanta eternizada por Julie
Andrews no longa-metràgem de 1964.
A atriz está de peruca, chapéu e, é
claro, de sombrinha, "É inspirada em

Mary Poppins e tem sotaque porque
inventou essa personagem para ir para
Caramiriin (cidade em que se passa o

folhetim). Estou adorando porque devo
atrair as crianças,' e tem um pouco de
Porcina e Maria do Carmo. Fala '0 que
pensa e é esperta."

.

Tão esperta que vai trabalhar na

casa da vilã da história, Violeta (Vera
Holtz}. A governanta sabe os podres'
da megera, 'Apesar de intrometida,
Waldete trabalha lá, adora uma faxi

na", diverte-se.
É a primeira vez que Regina participa

de uma novela de Caiman. Ela fez uma

pequena participação em "Top Model"

(1989), em que interpretou uma surfista
mãe da personagem de Gabriela Duarte,
sua filha na vida real. "Calmon sabe fa
lar com a juventude e é meio como eu.

Vou ser sempre um Peter Pan". Calmon
define Waldete assim: "Ela é uma malu
ca que sabe tudo!"

Apesar de ser querida por muitos,
a trabalhadora também será odiada.
Isso por causa de sua capacidade de

.

entender o mundo e por ser uma es

pécie de psicóloga popular. Assim,
todos aqueles que têm algo para es

conder não se darão muito bem com

a morena.

Regina Duarte também elogia a di

reção de Dennis Carvalho. "O Dennis
no começo grava de trás pra frente e

monta os roteiros de um jeito generoso, in

teligente, botando a locomotíva pra ir sain
do devagar, ganhando ritmo e densidade aos

poucos."

Regina encara desafio de viver
Waldete, uma personagem
diferente e que promete o

melhor da comédia
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CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCIÓLOGO

Como conquistar um�
mulher inteligente

O título da crônica parece urn ato falho
machista? Parece, não é? Antes de ficarem
chateadas comigo, as donzelas"devem saber
que por cada mulher pouco inteligente existe
um homem com as mesmas características. Se
não. fosse assim, seria uma injustiça, porque
sobrariam homens e mulheres em todo canto

do planeta. E isso não ocorre porque os pa
res se juntam. Ainda bem. Ao final, sempre
há alguma dose de masoquismo nos encon

tros amorosos, que ocorrem por necessidade
ou desespero.

Como a retórica da conquista (nem sempre)
pertence ao homem, o mesmo está propenso
a tentar por assimilação ou múltipla escolha.
Se o sujeito for meio bobo, deve tentar tantas
vezes até encontrar seu congênere (estou fa
lando disso intelectualmente). Por outro lado,
se for inteligente e bonito, grande parte do ;e
pertório da pesquisa está assegurado,já que
o esforço em ser notado torna-se secundário.
Nessa parte do processo encontra-se o perigo.
Vamos imaginar uma mulher super-bonita, .

que aparece diariamente nas colunas sociais.
O bonitão se aproxima, ela sente sua presença
e exercita todo tipo de mecânica de sedução
visual: olhar distante com os olhos entrecer

rados, posição de estátua da sétima artee ou

tras coisas. Nosso amigo inteligente (condição
indispensável) deve fazer a pergunta padrão
- a gente não se conhece da faculdade de
filosofia? - e se a resposta for de onde é tal

agência, deve partir para o próximo intento.
Talvez seja mesmo no meio acadêmico ou nos

lugares mais inesperados. O olho "clínico do
nosso conquistador deve estar aguçado para a

escolha. Uma apresentação musical? Teatral?
Um congresso? Um seminário? Uma bíbliote
ca? Uma livraria?

Isso mesmo! Uma livraria. Vamos ao ata

que. A mulher bonita está olhando uni livro.
Se for de auto-ajuda ou esotérico, pode esque
cer. Se for de gastronomía, bom, isso prognos
tica o futuro. E se estiver folheando econo-

.
mia política ou alternativas educacionais? Se

aproxime, veja o título e o autor. Paulo Freire?
. Eduardo Galeano? Darcy Ribeiro? Florestan
Fernandes?

Nesse caso encontrará umamulher inteligen
te e combativa. Vale a pena apostar nela? Depen
de do posicionamento político do marmanjo. Se
estiver folheando poesia ou coisas similares, o.
sujeito deve estar capacitado para conviver com
donzelas sublimadas. Se, por fim, se aproxima e

intenta um início de conversa e o sorriso da bela
se abre para o diálogo dialético, pode apostar"
que tudo dará certo intelectualmente. O próxi
mo passo é usar a inteligência para o jogo amo

roso. Tudo isso vale para os feios inteligentes
também, sem preconceito.

• vadanich@unerj.br

VARIEDADES--------�

Defender leis
'.

e criar regras
Tom é um detetive veterano e quer desco
brir quem são os assassinos de seu par
ceiro. Seu supervisor tem como principal
dever mantê-lo dentro.da lei, com a aju
da de um jovem detetive do departamen
to de roubo e homicídios para rastrear os
assassinos de Washington.

Filosofia aliada à
gestão empresarial
No moderno mundo dos negócios haveria

.

lugar paro a voz de um pensador clássico
como AristótelesZ Que lições o século IV
a.C. poderio dor à era do tecnologia e dtr
comunicação instantâneo? Paro respon-:
der o essas questões, luis Correto Clavo
assume o desafio .de aproximar o mund.o
da fil�sofia com o do gestão empresarial,
numa obra surpreendente.

-
.

NOVELAS

CIRANDA D� PEDRA
Notércio diz o Afonso que planejo acabar cem:
o Moisan. Cícero diz o Fronzé que vai se fingir
de mendigo poro conquistar Elzinho. Frau Her
ta diz o Afonso que vai ajudara acabar com o

Moisan. Otóvio sugere que Conrodo contrate al
guém poro achar. o assassino de Julieta. Cícero
se apresento o Peixe e Patrício' cómo Menelou.

Rogério dó o Notércio molas de dinheiro poro
pagar o dívida de Cícero. Notércio mondo Alber
to contôr os notas. Notércio pergunto o Eduardo

quanto ele quer poro deixar Virginia.

BElEZA PURA
Felipe descobre que levaram o mochila. Olavo e

Sônia comemoram o recuperoçôo dos diaman
tes. Guilherme e Joana cuidam de Dominique.
Sônia diz o Guilherme que foi otrós dos dio

. montes. Tomós dó um cheque o Norma. Rokelli
convido José Henrique poro um programo de
1V. Renato diz o JQono que nôo hó voga poro
Débora. Norma coloco um remédio no bebida
de Tomós. Luizo flagro Felipe, Mórcio e Alex dis
cutindo por causo dos diamantes. Moteus pego
os diamantes. Tomás posso mal e percebe que
caiu em uma armadilha.

A FAVORITA·
Pedro acuso Floro pelo morte de Donotelo. Ro
milda dó dinheiro o Robervol. Céu apresento
Cilene como suo môe. Floro mondo flores poro
Lora. Pepe descobre onde Pedro está interna
do. Lora pede desculpas o Floro. Floro penso
em se livrar de Dodi. Silveirinho percebe que
'Floro continuo apaixonado por Zé Bob. Zé Bob

pergunto o Alicio sobre o Blue Diamond. Do
notelo decide ver Pedro. Stela diz o Leonardo

·que há um vazamento no sua cozinho e ele se

oferece poro consertar. Pedro se emociona ao

ver Donotela. :::

OS M UTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Noé e Mario vêem uma luz e vão ver. O Prín

cipe Melquior encontra uma espada e um

escudo e sai à procura de Bianco e Leonor. Q
sapo bufo solta gosma na direçôo de Pepe, que
não é atingido por pouco. Ano Luz e � fo

gem, mos ele tropeço e cai. Ano ajudo Pepe e

os dois escapam. Mario e Noé chegam à uma

floresta subterrôneo e vêem um mar. Maria e

Noé caminham, enquanto Luciano os segue sem

.
ser visto. Bianco e Leonor dôo de caro com um

dragôo. O Príncipe Melquior chego e o dragão
ruge para ele.

CHAMAS DA VIDA
Ivonete cumprimento todos. Vilma diz o Ivonete

que sobe que Wolter foi vítima de armação. ViI- .

ma se irrito com Tomós. Roberto diz a Demorô

que é amigo de Andresso. Vilma pergunto" se
Ivonete quer voltar poro Pedro. Roberto per
gunta se Andressa acho fócil dizer às pessoas
que ele pago paro ter mulheres. Elo diz que não

m�ntiró para Demoro. Ivonete diz o Vilma que
oino Pedro. Tomós diz que orno Ivonete e um dia
vai morar com elo. Lipe diz o Carla que é fotó

grafo e que Vivi tem jeito poro ser modelo.

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

.

,
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Estréia e urn
gesto de Supla
Num gesto malcriado, Supla mostrou
o dedo do meio na estréia do pro
grama Brothers, da Rede TV. Segundo
informações do jornal Agora, o cantor
ficou irritado porque seu tempo no ar

estourou e ele acabou não mostrando
a entrevista com Pitty. A Rede TV!,
no entanto, comemora a estréia. O
programa teve média de 3,8 pontos
no ibope, na grande Sp, audiência

.

considerável para a emissora.

Ratinho volta
li TV em 2009
o SBT informou na última segunda
feira, que Ratinho voltará ao ar no

início de 2009. A emissora disse
aJnda que não deu o programa
prometido, aos sábados, porque há

.

contratos de séries e fllmes-oínda em

vigor. O SBT está preocupado: Ratinho
é dono das retransmissoras do SBT
em Curitiba. Se ele.nsslnar com outra
rede, pode colocar outra emissora no

lugar do SBT, no Estado do Paraná.

SUDOKU

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

repetir números em cada linha e cada coluna. Também
'não se pode repetir números em cada quadrado de 3x3.

Despachando
Roberta Close
Glória Perez cortou o barato de Roberto
Close. A mais famosa transexual do país
declarou que adoraria fazer o papel
de travesti na nova novela da autora,
Caminho das índias, que substituirá
A Favorita. "Não tem papel nenhum
de transexual na novela, não sei como
surgiu essa história", diz a autora.
Recentemente, Roberto Close foi
convidada para posar nua e est rei a r
um filme pornô.

,Mma ClIlopsiia que fugiu de .coso

perto da Viação Canarinho.
non Augus!p Centenaro pede
l!1formoções, entrar em
210 3275-4156 9187-4823

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

SOLUÇÃO
O tempo permanece estável com nevoeiros
ao amanhecer na maior parte das regiões e

o predomínio de sol forte. As temperaturas
continuam em elevação.

� Fases lia lua

�7/9 29/9

CRESCENTE CHEIA MINGUANTE NOVA

HOJÊ
MIN: 19° C
MÁX: 31° C
Sol com Nuvens

ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Agora você sente
necessidade de

manter,um bom
relacionamento com seu corpo.
Respeita-lo é uma lição que você
precisará aprender. Alguns rituais
diários podem trazer sensação
de bem estar e continuidade.

- Relacionamentos em alta,

oX
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Tudo aquilo que
você tem realizado
no mundo exterior,

talvez não tenha o mesmo peso
daquilo que foi e deve continuar
sendo conseguido em termos de
desenvolvimento espiritual inte
rior. Individualidade reforçada
através dos romances.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Casos amorosos e

romances dão no-

.

vos ares e realçam
o senso de participação na vida.
Você deve se engajar em ativi
dades que façam você adquirir
sentido de identidade. Nesta
fase sua criança é despertada e

você estará mais brincalhão.

� "'"
CÂNCER

�;._.;� gi��:!�1)
:. � algumas rivalidades

e desavenças com
amigos. Isso pode ser fruto de

alguma prajeção de suas próprias
necessidades de poder e auto-

°

ridade. Hoje seu campo estará
mais aberto. É bom prateger-se de
absorver energias negativas.

QUINTA
MíN: 18° C
MÁX: 29°C
Sol com Nuvens

L� LEÃO

�,.:> (22[7 a 22/8)
:: ') Voce passa por

.

� u..--: uma fase de maior

percepção das
necessidades de segurança. E você
sabe que só poderá adquirir essa
sensação através da sua força,
coragem e autoridade. Reavalie
suas relações com parentes.....
especialmente com mulheres.

nr
VIRGEM

.

(23/8 a 22/9)
Otima fase para

_
fortalecer seu
organismo através

de exercícios físicos ou dieta. Tra
balho e consciência devem fazer
parte de seu dia, para buscar seu

lugar. Não esqueça: sua identidade
está sendo desenvoMda através
das aquisições.

SEXTA
• �_

MiN: 17° C C�'#" "MÁX: 26° C '-'_.)
Sol com Nuvens

SÁBADO
MíN: 19° C
MÁX: 23° C .' I r ,.�r1"';f'
Sol com possibilidade de chuva

=FI:
SAGITÁRIO

° (22/11 a 21/12)
",

•

Sua identidade

({
_

está totalmente
voltada às con

quistas profissionais. Você tem
pressa em estruturar sua vida,
depois de grande desestrutura.
Mas vá com calma. O mundo não
foi feito em um dia. Volte-separa
os sentimentos mais profundos.

LIBRA
(23/9- a 22/10)
O pessoal e o

Universal, o cons

ciente e o incons
ciente pedem para ser unidos
na tentativa de encontrar o
equilíbrio que você busca todo
o tempo. Entenda os dois lados.
Você precisa fortalecer-se para
fazer as escolhas conscientes.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Cuidado para não
se perder alinhando
sua identidade com

à de algum grupo
ou crença. Alimente-se do que é
bom para você. Procure tentar
discriminar o que você acredita
e aquilo que os outros dizem. E
assim com os sentimentos.

/

CAPRICÓRNIO
..� (22/12 a

20/_1)Ai{. \ Apesar de sua

praia ser outra,
o Universo pede

um aumento da compreensão da
vida em termos não pragmáticos
e racionais. Boas leituras, via- .

gens ou pesquisas podem trazer

.
a você um conhecimento muito
útil para sua paz e equilíbrio.

O CORREIO DO POVO mQUARTA·FEIRA, 3 DE SETEMBRO DE 2008

I ANIVERSÁRIOS

DIVIRTA-SE

Roubo
O garotinho entra na igreja e deixa a

bicicleta na cqlçada. Ao sair, espera
passar o enterro de uma velhinha
e descobre que sua bicicleta foi
roubada. Cai no choro ...
-Não chore criança! Afinal, ela já era

bem velhinha - di� um senhor que
passava por ali.
- Mas as rodinhas de traz eram
novinhas .. buáááá!

.

Ajuda
- Alô, a minha sogra quer se atirar
da janela.
- ligou errado, meu amigo: Aqui é da
carpintaria. °

- Eu sei, mas é que a janela não abre...

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
A necessidade
de se unir a algo
maior está mais

forte. Pela medita�o você poderá
aprender a transcender limites
pessoais.e adentrar um mundo
novo. Sua intuição está à flor da
pele e você consegue prever um
caminho mais equilibrado.

PEIXES

... (19/2 a 19/3)
•• O excesso de .

Y-'1"" . dependência pode
levar você a come.

ter certos erros, principalmente
o de dar poder excessivo e se

perder no outro. O Universo pede
que você desenvolva um sentido
mais firme do próprio poder,
propósito e individualidade.
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SUA VIDA

DIFICULDADE QUE CAUS ANSIEDADE
ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO É FUNDAMENTAL

,
-

PARA QUEM DESEJA TRATAR INFERTIUDADE
O desejo de superar problemas
de fertilidade e ter um filho bio

lógico leva mijhares de ,casais
brasileiros a buscar tratamen
tos em clínicas especializadas.

O foco, em geral, está em

problemas físicos de ambos

que impossibilitam a geração
de uma nova vida. Cresce,

porém, a importância do acom

panhamento psicológico como
coadjuvante rumo à gestação.
A psicóloga Luciana Leis, da Clí
nica Gera, em São Paulo, explica
que fatores de casos concretos
de 1nfertilidade estão associados
a questões psicológicas. "Daí a
importância de ver o corpo como

.

um todo, associado à mente".

Agência Estado- O acompanha
mento psicológico deve fazer parte do
tratamento para fertilidade?

Luciana Leis - Ele não é obrigató
rio. Os casais que procuram a clínica
nem .sempre aderem a esse acompa
nhamento, embora a equipe médica
oriente que a ansiedade presente na

busca por um filho biológico necessita
ser administrada e aí entra o papel dos
psicólogos.

. 'tratamento pode ser uma experiência
bem ou mal sucedida e que dificil
mente a gestação acontece na primeira
tentativa, Isso gera frustração. Outra

questão é saber como o casal encara o

desafio que exige participação mútua.
É comum ouvir de muitos homens- "o
problema de fertilidade é dela, estou
aqui para ajudar, mas é uma questão
dela". Daí, o ponto de partida já está
errado. Se o desejo pelo filho é dos
dois, o problema é_dos dois.

AE - Por que há casais que resis-
tem ao acompanhamento? AE - Há diferença entre homens e

Luciana - Muitos .não querem me- mulheres na aceitação do tratamen
xer em questões pessoais, bloqueios to?
de infância, como relacionamento

_

. Luciana- Há uma questão cultural
conturbado com a família, ou desco- muito forte que parte das mulheres de
brir que há problemas de relaciona- poupar o homem de sua parcela de res
menta entre o casal que precisam ser ponsabilidade no processo. Chegam a

resolvidos antes da decisão de ter um mentir para a família é para os amigos,
filho. Muitas vezes, a criança é deseja- dizendo que elas têm dificuldades bio
da como uma tentativa de sanar esses lógicaspara engravidar, quando mui

problemas sem exigir reflexão e mu- tas vezes a questão está com o homem.

dança de atitude do homem e da mu- Elas temem que o companheiro seja
lher na relação, Com medo de encarar visto como infértil, "pouco macho",
essa realidade, muitos não aderem ao frágil. E os homens reforçam essa ati

acompanhamento. . tude, ao acharem, muitas vezes, que
aspectos psicológicos da mulher é que
estão pesando para a dificuldade de

engravidar. Embora 40% dos casos de
infertilidade sejam damulher, 40% dos -

homens e 20% de problemas combina-

AE - Para aqueles que aderem,
quais são as questões trabalhadas?

Luciana - A primeira é criar cami
'lhos para que o casal entenda que o

dos entre ambos, a mulher e a socieda
de tendem a achar que é um problema
predominantemente feminino.

AE - Há muitos casos em que o ca

sal, após várias tentativas de engra
vidar, desiste do tratamento e acaba
engravidando. Como o aspecto psico
lógico influi nesses casos?

Luciana - O que acontece é que o

casal muda o foco. Por meses, e até
anos, estava colocando toda a energia
na tentativa de engravidar. Como é um

problema delicado e há muita cobran
ça social, acaba evitando o convívio
com a família e com amigos para não
ouvir - "E aí, conseguiram?", Muitas
mulheres chegam a se afastar do tra
balho acreditando que precisam focar
energia na possível gravidez e, nisso,
também perdem' uma parte da vida
social. Quando o casal redistribui a

energia para outros aspectos também'

importantes da vida - a própria con

vivência como casal, atividades de, la
zer, o trabalho, a família, os amigos, a
tensão diminui e o corpo passa a fun
cionar melhor para a chegada de uma

nova vida.

AE - Quando a gestação não é pos
sível, após várias tentativas, qual do
papel do psicólogo?

.

Luciana - Primeiro, acompanhamos
a elaboração desse luto, cuja duração
vai depender de cada casal, Passada
essa fase, procuramos mostrar que a

vida oferece vários caminheis. Um de
les é a adoção. Procuramos mostrar

que o filho adotivo não terá a tão de

sejada cara do pai e da mãe, não carre

gará a genética da família como muitos '

casais desejam quando querem um fi
lho biológico. Porém, será uma criança
cuja relação com os pais também esta-

, rá baseada no amor, na troca de afeto,
na transmissão de valores, assim como

com os filhos biológicos.

AE - Homens e mulheres tendem a

encarar 'a adoção da mesma manei
ra?

Luciana - As mulheres possuem
o instinto de cuidar. É natural. Para

elas, pesa menos a questão de trans
missão de aspectos hereditários. Para
os homens, ainda é importante "dis
seminar", ou seja, passar adianté seu

sêmen para a geração de novas vidas.
Há também aí uma dose' machista da
sociedade. Mas, diante da impossibi
lidade de isso acontecer, muitos acei-

-

tam a realidade e passam a encará-la
de forma mais positiva, vendo que. ter
um filho não-biológico também pode
ser gratificante.
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QUE TAL?
LEITOR DESTAQUE
O leitor destaque de hoje é o, boa gente, Douglas
Aguiar. Ele é um dos grandes apreciadores da coluna
e confessa ser fã deste colunista. Valeu irmão!

PELO FONE
Olha só, pelo meu iPhone fiquei sabendo que tem
um love flcande sério.Um charmoso empresário da
nova geração- separado há pouco tempo por ter sido
pego com outra- está no maior amor com uma gata

.

de tirar o fôlego de muito marmanjo. Dizem que ain
da não assumiram o romance porque ele faz o papel
de "ex-marido amigo", pois a separação ainda não
foi ussineda.

Veja bem. Não seria umll boa gente?
O Brasil pode copim a idéia da livra
ria do Congresso Americano, que está
produzindo edições mensais em braile
da revista Playboy. Devem ser, prova
velmente, as únicas pessoas a ler os

artigos, porque traduzir as curvas fe
mininas e "outras coisitas mais", só se

fosse em 3D. Ou não?

MANDA POUCO!
Eu vi, e acho que a mnlorln viu no Jornal Nacional
(IN), na segunda-feira. É prn quebrar! Olha só, em
bora o problema da "grampolândio" seja muito gra
ve, nunca se viu um presidente do Superior Tribunal
Federal dar ordem ao Presidente da República como

Gilmar Mendes fez com lula. O contrário chama-se
ditadura. Neste caso, chamamos como? CARAPUCA· .

Ontem, certo &;no deb'
.

educado, me queStiono
ar da clda�e, muito mal

eú havia pubHcado na C�, referente a not�nha que'
clamações de alguns f� .yna, com re/açao as re

dimento de uma casa dequ�ntadores sobre oaten:
grosso: "Te orienta rapa�"C10�e. �espon�i curto e
era dirigida a ele ma

-' a so, a notinha não
tinha. E como ser;iu!

s a carapuça serviu di-rei-

SUCESSO
O meu querido amigo Pablo Enke, depois de marcar o
sucesso de sua Premier Soluções Humanos, em ape
nas onze meses de atividades se obrigou a aumentar
o seu espaço físico. Agora com mais uma penca de
profissionais, Pablo está atendendo em nova ri· am
pla instalação na Rua Padre Pedro Francke,139, per
tlnlio do terminal. Todo sucesso do mundo garoto!

PIADINHA DE SALÃO
A senhora chega ao hospital e peFgunta:
- Doutor sou a esposa do Zé, que sofreu um acidente; como ele está?
- Bem, da cintura para baixo ele noo teve nem Um arranhão.
- Puxa, que alegria. E da cintura para cima?'

.

- Não sei, ainda não trouxeram essa parte.

"É o sofrimento, e
só o sofrimento,

que abre no homem
a compreensão

in�erior "
ANONIMO

-

TE'CONTEI!
.Recebi gentil mimo do Super
mercado Angeloni, através do '.

Janiffer Massaneiro, lembnmdà
a pós�agem dos 50 anos dlQ"'rede.

. Valew\mesmo!

/0�t-. ,�<i
;;\1.. dâtos;'bandas de cÓ, têní'
demonstrado jogo-de-cintura e

samba, em gsp no nídio;Sem
farpas, apenas ndo idéfàs
- pelo menos,por enquanto, né?

.Tem um candidato jovel1l,duro�
"pelado com a môo no bolso",
que'leva o temn "Hm Abrqçg,.,um
Compromisso". Ninguémdôva
um quilo de banana, para a suo

estruturo, mas vem fazendo uma
.

boa campanha.
'.

'. Dia 26 de setembro oconte:;
'ce ne Salão Grêmio Esportivo,
Juveritus, a pqrtir dos 1) ho�gs
�a manM, o 1I' ..Carreteiro doW,

;'lj!tÂtleta: No ocasião, muito pa.g;odê
;
'para galera SQcudiF o dio-tódo. A
p�omoç9� é do Revista Nossâ e, do
FúteHol F�minino Olympio�

,

.0 show do Pllzaronha,
sábado último 'no MoinhÓ Disco,
simplesmente atraso·u. Mais de
mil pessoes foram ver de perto
uma dos melhores bandos'do sul
do país.

• Minha vaio de hoje vai poro
quem mando e-mail e nôo tem
coragem de revelar o endereço.

.Uma ótimo quarto-feira a

todos.
.

• Com essa fuil

ELOGIOS
Parabenizamos pela "Feijoada do
Moa", um evento a altura da cidade.
Boa músico, boa comida, boas compa
nhias... Agradecemos pelo convite fei
to à CARAGUÁ AUTO ElITE. Certamente
estaremos presentes no próxima.

CHARLES MEDEIROS, GERENTE DA
CARAGUÁ AUTO ELITE.
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As· inssriçQes pgro "o 60 Semrearig
de Solfias tão" abertas e devem
ser f!ii,tas ,,0 eventoser(Í rio
di.fI!25 embro e fa� parte da
prôgram o da quinto ..�dição'Ho
concurso de esculWros. O prêmio

.Y(li para as peçqs ,.mais, criativas;
que devêm seE e�postas go hall
do Centro �mpresqri<ol de Jaragua
do SuL. O JilVesUmento é Jle R$ 5
poro nucleados e acadêmicos. Os

re

associ�dos v&o pagar R$-10 e R$
15 para os não-gs�ociados. Mais
informações pelo telefone (47)
3275-7012 ou. ,através d,o e-mail
nll�leos@otijs.com.br.

VITRINE----------

Orquestra Filarmônica
A Or9uestra Filarmônica de Jaragua do Sul sob a regência do maestro inglês John Traill fez apresentação no Teatro Mu-

• nicipal de Itajaí, no domingo (3V8). John Traill é maestro titular do Orquestra do cidade de Southhompton e professor do
Universidade de Oxford. Com 26 'anos, recebeu o Utulo de doutor no universidade de Oxford, além de ter sido o professor
mais jovem no universidade. O maestro observou que em questões musicais o Filarmônico é superior os orquestras jovens'
inglesas e aproveitou o vindo. 00 Brasil poro reforçar o convite feito 00 maestro titular da FJDS; Daniel Bortholossi, poro
palestrar no Universidade de Oxford, em novembro deste ano.

-

DESAGRAVO -

I.

Mediante ecorde firmado nos autos da RT 02131-2007-019-1'2-00-5, que tra·
mito perante a la Vara do Trabalho de Jaraguá do Sul, determina-se o DESAGRAVO do Dr.
THIAGO ROBERTO GEMEU, cirurgiao dentista, inscrito no CRO/SC sob o nO 9356, em face das

Injuriosas, caluniosas e difamatórias afirmações contra si proferlC:las peta cirurgiao dentista
MARCIO ANTONIO GUINOANI, que neste ato reconhece e ratifica a postura ética e profissio
nal do Dr.. THIAGO ROBERTO GEMEU, no exercício da odontologia, no trato com os seus paci
entes. na eficiência de seus procedimentos odontológicos, e, sobretudo. na excelência de
sua conduta ética profissional.

.

Tais reconhecimentos sao acompanhados pelo Conselho Regional de Odon-
tolo.gla (CRO/SC). que nenresemente o homenageou o .Dr. THIAGO ROBERTO GEMEU, com a

Placa de Mérito Estudantil, acolhendo-o como aluno líder dentre os acadêmicos do Curso de

Odontologia da Universidade Federal de Santa Catarina, e pela Associação Brasileira de b-
. dontologla. seção de Florianópolis (ABO/SC), que também o agraciou com a entrego da

prestigiosa Placa de Mérito 'Odontológico.
RessaHa-se também que, o Dr., THIAGO ROBERTO GEMEU. ora desagrava(jo.

é "reconhecido perante e sociedade odontológico pela suo contribuição social ao Brasil e à
odontologia, tanta pela,lmplantaçao do Projeto Missao Sorriso -entre os indígenas e ribeirinhos
dos Estados da Ceará e Maranhao. quanto pelo seu engajamento em outros projetos sociais _

no ambito do Estado de Santa Catarina.
Sendo assim, torna necessório a veículaçao deste ATO DE DESAGRAVO. para

desqualificar as ações desrespeitosos e difamatórias proferidas à pessoo.do Dr. THIAGO
ROBERTO GEMEU pelo o ólogo MÁRCIO ANTONIO GUINOANI. pelo bem do justiça.

"MÁRé'ELO BEDUSCHI

/,
. RAfIY ;

�s em que pedem e aguardam deferimento.
.' "

.

Blumenau (sq. 5.d6.,\vtfÍO d.é-ioda-:
.

./�/
.

"

Baile e

hemenagem
A comissão organizadora do IVo En
centrede Músicos e dos.180 anos de
imigração alemã em Santo Catarina
vai homenagear neste sábude (6),
Ademir Fischer e Solange Fischer, às
15h. O casal sera anfitrião do Schüt
zenkiinig e do Schützen Frauenver
ein, que sera no Botafogo Futebol
Clube. A tarde dançante encerro às
18h30 e o bnile com o bando Paisa
gem começo às 23h .

Baile e

concurso
Um bulle com o bando Real do
Parana esta agendado poro súbudo
(6), no São Vitória, que fico no Ilha
do Figueira, o partir dos 23h. Mos
antes, os 21 h, sera realizado o con

curso que vai escolher o Garoto da'
Associação de Moradores do Ilha do
Figueira. Durante o evento, havera
sorteio de brindes e uma caixa de
cerveja para o torcido mais animado.
Os ingressos antecipados custam R$8
e devem ser adquiridos no Panifica
dora Warmeling, Célio Massagista,
Secretario do Colégio Homago e nos

postos de gasolina Pérola e Mime.

LOTERIA

CONCURSO N° 354

01 �- - 04 - 01 - 08
09 "- 1 O .- 12 -_ 16 - 11
18 - 19 .: - 23

PEDIDO DE

.LlCENÇA
AMBIENTAL DE

, INSTALAÇÃO
JAMES GIULIANO

POMMERENING, CPF
55762980987, toma público
que requereu à Fundação
do Meio Ambiente (FATMA)
a Licença de Ambiental de
Instalação para a Atividade

de Posto de Combustível,
sito à Rua Guaramirim, SIN,

em SchroederlSC.

Foi determinado Relatório

Ambiental Prévio para
essa atividade.
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Ulbra: O time a ser

batido na Liga Futsal
Malwee treina forte na capital gaúcha
PORTO ALEGREIJARAGUÁ DO SUL

De todas as equipes cotadas
ao título desta edição da Liga
Futsal, a Ulbra é a única que a

Malwee ainda não venceu. Nos
três confrontos realizados na

competição, foram duas vitó
rias gaúchas e um empate. Hoje.
as duas equipes se encontram
de novo, agora em uma final de
Liga. Os catarinenses levantaram
o troféu duas vezes, enquanto
que a Ulbra ganhou quatro.

O duelo dos elencos tam
bém ímpressiona, Juntos, Índio,
Sandrinho, Lenísio, Lavoisier,
André Santos, Humberto, Leco,
Chico, Willian, Marinho, Fal
cão, Tiago, Márcio, Léo, Jonas,
Augusto, Lucas, PC e Ari so

mam incontáveis convocações
à Seleção Brasileira. Experiên
cia que pode contar muito em

uma hora decisiva.
Para tentar conter o ímpeto

do time mandante do primeiro
jogo, hoje às 18hzo com trans
missão da SporTV e da Rádio
Amizade, o técnico Fernando
Ferretti comandou dois treinos
fortes ontem. O objetivo émanter
a vantagem de poder decidir o tí
tulo na segunda: partida, sábado,
às 13 horas naArena Jaraguá.

JULIMAR PIVATTO

Manter o mesmo

determinàção
O fixo/ala Leco ressaltou, por

telefone, a importância da equipe
manter a mesma disposição das
semifinais, quando atuou desfal
cada nos dois jogos. "É isso qu� o

Ferretti vem passando nos treina
mentos. Temos de estar concen
trados para' melhorar cada vez

mais", afirmou. Sobre o adversá
rio, o jogador ressaltou o ponto.
forte da equipe. "O conjunto e a

organização tática já são carac

terísticas dos times do Miltinho

(técnico da Ulbra). Eles jogam de
forma compacta e commuita dis

ciplina. Será um jogo difícil, mas
temos condições de trazer um

bom resultado", emendou.

No último encontro, no Arena Jor�guá, vitória do Ulbro por 3x2

O CORREIO DO POVO rnQUARTA-FEIRA. 3 DE SETEMBRO DE 200B

IlJJresso�ara
Ôs ingressos pafqb Jogo de

com exclusividade RlfPosto Mime o partir de nmanhã, às 13 horas,
com cadeiras superiores 00 preço tle.RS 20 e meia-entrado o RS 10. Cadei-
ras inferiores custarão RS 25. O sócio-torcedor deve etirar seu ingrilsso
110S dias 4 e 5 de setembro, dos 8 às 1$ horas, nos. do Arena Ja
Haverá também IJmÚarquibancado��ve'�trlÍsM;g entrado prin
com capacidade pam1,2 mil torcedores, por R$ 20.

Para a Rússia
Com apenas 21 anos, Mouro Sandii (de bronco no foto) começo o

troçar seu futuro como preparador físico. Depois de jogar no fut
sol de base do Malwee, trabalhar no mesmo equipe como prepa
rador. ser auxiliar de João Romano e até mesmo no Juventus (no
época em que Alaor foi treinador), ele está em seus últimos pre
parativos antes de emborcar poro o Rússia. Lá ele trabalhará no

Spartak Moscou, equipe que disputo o Ligo Russo e o Campeonato
Europeu de Futsal. Indicado por Ferretti o um treinador espanhol,
Sandri já passou um mês no capital russo, que serviu como teste

para ele. Agora ele voltou apenas poro levar o que faltou.

TRABALHO DIFERENCIADO ,

Spndri acredito que terá muito mais trabalho no Rú�a. "Lá vale muito
mais o preparo físico do que o esquema tático. Essa é Q principal diferença
que eu senti com o futsal brasileiro, neste tempo qué fiquei lá", comentou.
A oportunidade o foz esquecer até mesmo dos dificuldades que enfrentará
,lá; yomo o comp�i��.�Q língua e o inverno rigoroso perQtura chego
.;ôqs 35° negativosl�;J�Estou pronto,para tudo. E muito ....

Ivado tambérn""
afirmou. O contrato dele com o time russo é de-urn ano.

.E.O ROLO?
A diretoria do Ju��ntus tento" de alguma formo, melhorar o esta
do gramado do João Marcatto. Com apoio de voluntários e torcedo,;;
res, alguma coisa já está sendo feito. Mos é preciso passar um rolo
compactador. parô assentar bem o terreno e acabar com os buracos.
�contece que há cerco de 20 dias o clube tento qu�.. a Prefeitura ern
prçste o máquino, mos até agora nado. Os responsgy.�is pelo rolojá
prometeram ir e.não aparecerem, sem sequer avisar:'Com o palavra; ..

EM CORUPÁ
Já foram disputados quatro rodados no Campeonato Varzeano de Co
.tu{XÍ. No Grup,o �t o XV de Novembro aplicou uma golêa�a de l1xl no
Agro Corupá e assumiu o liderança com nove pontos. A equipe passou
o Poço d'Anta, que ficou no 2x2 com o Independente e tem oito. No B,
dois times estão no ponto, com 100% de aproveitamento e 12 pontos
1)0 tabelo. Bar �o Ivo/Oldiges venceu Santo CQtarin� Clínicos por 6xO
.@ o. Clube Atlético. Corupá bateu o Itapocu por 3x1. 1

CAMPO E QUADRA
1)uas seleções de modalidades diferentes, mos situações parecidas.\
f)Qnga convocou o equipe que disputará os eliminatórios com apenas

• três jogadores que atuam no futebol brasileiro. Os cortes de Anderson
e Rafael Sóbis fizeram o número. subir poro cinco. No tutsa!, PC de
Oliveira pré-convocou 21 jogadores e apenas nove jogam em terras
tupiniquins. A listo final será enxugado para 14 e dificilmente terá
mots de quatro "brasileiros". Isso se nenhum destes se transferir poro'
oexte�ior depois do Ligo ou do Mundial.

.

esporte@ocorreiodopovo.com.br
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Mario Helena Rigel Eggert usou o notação poro superar os problemas psicológicos como o complexo de inferioridade

SUPERAÇÃO

Paratleta é exemplo
de dedicação à vida
Maria Helena se diz uma pessoa muito feliz
JARAGUÁ DO SUL

Para quem estava fadada a

não andar, Maria Helena Rigel
Eggert, 51 anos, provou que é

capaz de caminhar, trabalhar e
até nadar com maestria. Com
sorriso nos lábios, fala mansa

e pausada, sempre cuidando
da aparência, a paratleta rece

beu a reportagem do Jornal O
Correio do Povo durante sua

aula de natação para contar

sua história e com isso incen
tivar as pessoas à prática do

esporte.
Com apenas um ano de

vida ela perdeu o movimento
das pernas devido à paralisia
infantil.' Durante trinta anos

foi desacreditada por médicos
e até por ela própria. Há dez
anos Maria Helena estava qua
se paraplégica, tomava antide

pressivo e não se relacionava
com as pessoas.

Depois de ver que seu futu
ro era incerto ela resolveu to
mar uma atitude. Foi quando
um médico a orientou a fazer

natação. No começo teve mui
ta dificuldade. Para quem mal

conseguia andar direito, nadar

Nadadora traz três ouros do Parajasc
Durante o 4° Parajasc (Jogos Paradesportivos de Santa Catarina), re
alizados no fim de agosto em Chapecó, Maria Helena conquistou três
medalhas de ouro. Só não faturou mais porque a Comissão Organiza
dora da competição estipulou que cada paratleta poderio competir em
apenas três modalidades. Mas Maria estava preparada para fazer seis
provas. O que foi motivo de brincadeira entre os participantes: "já esta
vam me chamando de Maria Helena 'Phelps", contou em meio erlses.
Ela foi a melhor nos 50 metros peito (1 min48seg09), 50 metros livre
(1 minOl seg79) e 100 metros livre (2min22seg45).

seria uma rmssao quase im

possível. Ela levou seis meses

para dar a primeira braçada.
Mas Maria não superou

apenas a limitação física. Ela
teve que bater a barreira do
preconceito é do complexo de .

inferioridade para se tornar

uma pessoa feliz. Apaixonada
pelo mar e a natureza, a nada
dora, em uma prova de mar

aberto, conseguiu completar o
percurso e no pódio prometeu
para si mesma: "todo o senti
mento negativo que tenho por
ser deficiente vai ficar no fun
do desse mar", profetizou.

Dito e feito. Ela deixou suas

preocupações no fundo do oce

ano e voltou para Guaramirim,
sua cidade natal, renovada. E
a renovação' da qual Maria se

refere foi em todos os aspectos.
"Me sintomuito melhor, ganhei
mais firmeza, superei a timidez
me considero a pessoa mais
feliz do mundo e a mais reali
zada", contou a nadadora, afir
mando que sua história de vida
foi um verdadeiro milagre, que
só foi possível com muita força
de vontade.

GENIELLI RODRIGUES

Aberto de futsal tem início
amanhã em Jaraguá do Sul
JARAGUÁ DO SUL

A partir de amanhã come

ça o Campeonato Aberto de
Futsal, prcmovido pela Fun-

.

dação Municipal de Esportes.
Os jogos acontecem no Giná
sio ArthurMüller e seguem na

sexta-feira e no sábado.
O maior campeonato de

futsal amador da região terá
22 equipes, em três chaves de
quatro times e duas de cinco.
Os dois melhores das três pri
meiras chaves e os três melho
res' das duas outras passam
para a próxima fase da compe
tição e, formam mais três gru
pos de quatro equipes cada.

_ A premiação será de tro
� féu e medalhas do primeiro ao
«

� terceiro lugares e troféu para o
.

.

� quarto, além de 70, 6'0, 50 e 40

quilos de carne suma. Aequipe
disciplina, goleiro menos vaza

do e artilheiro também serão

premiados com troféu. No ano

passado foram 32 participantes,
e a Kiferro levou o título.

GINÁSIO ARTHUR MÜLLER
QUINTA-FEIRA (4/9)
• 19h15 - Noite a Foro x EC Noite a Foro
• 20h95 - Kibel/Ex-Astros x

Sociedade/Cavalete
• 20h55 - Posto Cidade/Tio Patinhas
x Vitória

SEXTA-FEIRA (5/9)
• 19h15 - Nicopel x Magic World
• 20h05 - Kif.erro x Nei Automóveis
• 20h55 - Baumann x Ouro Verde

SÁBADO (6/9)
• 17h15 - Mega Tranze o Pé

x Eletropoll
• 18h - Karlache x Jollpé/Seheller
• 18h45 - Smurfs/Cachaceiros x

Business Telecom
• 19h30 - Racing x Dutra/Brandenburg
• 20h15 - Toka Fácil x Posto Cidade/
Tio Patinhas

. Circuito de vôlei de proia segue
no próximo' sábado e domingo
JARAG.UÁ DO SUL

.

A 3a Etapa do 5° Circuito
Amivôlei//Acarai/FME. de Vôlei
de Praia na categoria infantil su
perou as expectativas dos organi
zadores. O evento, que aconteceu
no fim-de-semana, segue no pró
ximo domingo com a defirrição
do masculino. No feminino, Taís
e Diandra (Amivôlei B/Darcy
Welke) venceram, na final, Joice
e Suelen (Àmivôlei NSenai). Da
niele e Nariana (AVPVILLElJoin
ville) corripletaram o pódio.

No masculino a competi
ção está na semifinal e inicia às
8h30 dopróximodomingo (7/9).
As duplas Anderson e Alison

(AVPVILLE) enfrentam Rafael
e Gilmar (Amivôlei), Gustavo e

Marcel (Amivôlei) pegam Gui-
.lherme e Paulo (Amivôlei]. No
sábado (6/9) acontecem tam
bém as competições em outras

categorias. No sábado (6/9), a

partir das 14 horas, tem os jo
gos do volley four misto (até 13

anos). No domingo (7/9), depois.
d�s finais do infantil, acontece
a 4a Etapa da categoria adulto
masculino (de manhã) e a 2a do
adulto feminino, à tarde. As ins
crições podem ser feitas através
doe-mail cezarol@terra.com.br .

ou no local do evento.
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Em sexto, com 37 pontos, o
Vitória joga contra o desespe
rado Santos, que está em pe
núltimo lugar, com 23 pontos,·
e tenta escapar da zona de re

baixamento. Com 36 pontos,
o Flamengo está em sétimo e

desafia o Figueirense, 13° co-

.locado, com 28 pontos, e bus
cando recuperação, depois de

perder os últimos três jogos. O
principal problema enxergado
pelo técnico Paulo César Gus
mão é a baixa produção ofen
siva - o time fez apenas um

gol nesses jogos.
No outro jogo desta quarta,

o Atlético Paranaense, com

23 pontos e por enquanto na

16a posição, encara o Goiás

precisando da vitória para se

manter de fora da zona de re

baixamento sem depender de
outros resultados. Treino de ontem no São Põulo teve clima de despedida: Aloísio conversa com Muricy antes de ir para o Qatar

Acesseo site e saiba como su.a mpresa pode
.If•.sdl.SI.I.tI�br

Três times de olho no grupo dos 4
São Paulo, Vitória e Flamengo não querem ficar longe do líder Grêmio

Secretaria dDEstado
doDesenvQlVimento
EconOmlco Sustemáve.

PRODEC. O INCENTIVO DE SANTA CATARI!NA.
Para se desenvolver e crescer, uma empresa precisa mais do que trabalho. Precisa de incentivo.Com o PRODEC (Programa deDesenvolvimento

da Empresa Catarinense), empresas e indústrias recebem incentivos fiscais que permitem a implantação e a ampliação dos seus negócios.

Com as últimas 100 empresas beneficiadas, o PRODEC ajudou a atrair grandes investimentos, gerando, assim, 15 mil empregos para o nosso Estado.

É muito mais oportunidades de crescimento para o empregador e para 'o trabalhador catarinense.

DA RE'DAÇÃO
Quatro jogos abrem nesta

quarta-feira a 24a rodada do

Campeonato' Brasileiro, com

destaque para a presença de três
times que precisam vencer para
ficar entre os quatro primeiros
colocados, pelo menos até sá
bado - quando será encerrada
a rodada -, e mostrar que ainda

podem sonhar com a luta pelo
título. Em comum, São Paulo,
Vitória e Flamengo têm o fato
de atuar fora de casa. .

Quinto colocado, com 38

pontos, o São Paulo pode sal
tar duas posições se vencer o

Atlético Mineiro, no Mineirão.

Após o empate contra o Santos,
.

no último domingo, certo clima
de desânimo passou a rondar o
Morumbi, mas' a ordem da co

missão técnica é continuar fa
lando em título.

Governo do Estado

SANTA CATARINA
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CAMADA PRÉ-SAL

NACIONAl/SANTACATARINA-------

Lula p.articipa de primeira coleta
Petrobras realiza ato simbólico de extração do primeiro óleo no,campo de Jubarte
VITÓRIA

O presidente Luiz Inácio Lula
da Silva participou, no Espírito
Santo, na plataforma P-34, dapri
meira coleta da camada de pré
sal no campo de Jubarte.

Ele mostrou o óleo retirado
dá plataforma e posou para fo
tos. Em seguida, Lula sujou as

mãos coin o óleo, que será utili
zado para pesquisas, e mareou

o macacão do presidente da Fe

trobras, José Sérgio Gabrielli, e

o do ministro de Minas e Ener

gia, Edison Lobão..
Além de Lobão, Lula estava

acompanhado dos ministros
Dilma Rousseff (Casa Civil) e

Franklin Martins [Comunica-"
ção Social).

O poço da P-34 está a cerca
-

de 4.700 metros de profundída
de total, dos quais cerca de 1.300
metros são da distância do nível

do mar ao fundo.
Esse poço vai produzir cerca

de 18 mil barris diários de pe
tróleo de boa qualidade abaixo
da camada de sal. Essa camada,
contudo, está a apenas 200 me

tros de profundidade, contra os

doismilmetros de camada de sal
-

na Bacia de Santos.
A Petrobras inicia uma.pro

dução simbólica de petróleo na

camada e já acelera o processo
exploração dessa região. Sim
bólico porque t!sse óleo já vem

sendo extraído, em testes, desde
julho passado. O gerente-exe
cutivo de pré-sal da Petrobras,
José Formigle, informou que
a companhia terá mais quatro
sondas de perfuração em águas
profundas nas áreas do pré-sal.

-

As sondas vão se somar a ou

tras três que já estão operando
atualmente.

se alcança índice de 78% de

vacinação contra rubéola
FLORIANÓPOLIS

A Diretoria de Vigilância
Epidemiológica da Secretaria de
Estado da Saúde apurou essa

semana o resultado do Dia D na

Campanha de Vacinação Con
tra a Rubéola, que determinou
a abertura de todos os postos de
saúde durante o último sábado
para facilitar a imunização da

população que trabalha em pe
ríodo integral durante a semana.

Comos resultados do dia 30 de

agosto, quando foram registradas
mais de 120 mil doses da vacina
em um único dia, Santa Catarina
alcançou o índice de 78;53% de

- vacinação.

'1\té o momento 65 (22,18%
dos municípios) já alcançaram a

cobertura de 95%, e 38 municí
pios estão perto, com cobertura
entre 90 e 94%", explicou Leo
nor Proença, gerente de imuniza
ção da DIVE. A Campanha ainda
prossegue até 12 de setembro e

até lá todos os brasileiros com

idade entre 20 e 39 anos devem
tomar a vacina, única forma para
se cumprir a meta de eliminar a
rubéola das Américas até 2010.

No Brasil, a doença provocou
8.684 casos em 2007 e outros 800

este ano. "Só com a imunidade
coletiva conseguiremos erradicar
a doença", alertou Leonor.

Campanha para pessoas entre 20 e 39 anos segue até 12 de setembro

Plataforma P-34, no Espírito Santo, inicia coleta da camada de pré-sal no campo de Jubarte

CCJ pede esclarecimento sobre projeto
Proposta do Executivo autoriza contratação de crédito junto ao BID

FLORIANÓPOLIS
O Projeto de Lei número

222/08, de origem do Execu
tivo, foi analisado ontem pela
CCJ (Comissão de Constitui

ção e Justiça) na Assembléia
Legislativa. A proposta autori
za a contratação pelo governo
do Estado de crédito de 300
milhões de dólares junto ao

BID (Banco Interamericano de
Desenvolvimento). Um pedi
do de vista de Joares Ponticelli
(PP), acatado pelo presidente
da CCJ Romilda Titan (PMDB)
deixou os trabalhos da comis
são em aberto. Os deputados
solicitam ao governo escla-
recimento quanto a forma de

. amortização da dívida e con

versão dos valores em reais.
A matéria paralisada ago-

.

ra na CCJ permite o Executivo
a obter, junto ao BID, recursos

. para pavimentação de rodovias
e o fortalecimento do Deinfra

(Departamento Estadual de In

fra-estrutura). Os deputados
do PT, Padre Pedro Baldissera

- e Pedro Uczai, líder do partido,
apresentaram emendas propon
do um maior detalhamento da
condução do financiamento e

das formas de pagamento.

CCJ oprova dia 21 de fevereiro como Dia do Estadual do Imigrante Italiano

I Projetos aprovadó$
A CCJ aprovou ontem o Projeto confeccionam carimbos eXigirem

de lei 204/08 e instituiu o Diu Es� documentos que comprovem a re
taduol do Jmigr9nte Itojiana. que eneidade das informoções, o foco
seró comemorodo no diu 21 de principol é o segurança des pro
fevereiro_ Também teve aceitoçãa _

fissionais liberuis e empresas que
o PL164/fl8, que dispõe sobre o censtsntemente sõo vítimas de
obrigatoriedade dos empresas que folsiticoçõo de carimbos.
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Produçõo industrial sobe 8,5%
IBGE mostra que setor conserva hom desempenho apesar do aperto monetário
RIO DE JANEIRO

A produção da indústria
brasileira cresceu em ritmo
superior ao esperado em julho
e o dado de junho foi revisto
para cima, mostrando que o

setor conserva o bom desem
penho baseado na demanda
interna, apesar do aumento
recente dos juros.

A atividade avançou 1%
contra junho e 8,5% sobre ju
lho de 2007, informou ontem
o IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística). Ana
listas consultados pela Reuters
previam alta mensal de 0,7% e

de 8,1% na leitura anual, se

gundo a mediana.
A média móvel trimestral

- menos volátil - subiu 1,1%
em julho sobre junho, o maior
ritmo desde outubro de 2007.
O dado de junho foi revisa-·
do para alta de 2,9% contra

maio, ante a leitura prelimi
nar de 2,7%.

"Os números de julho mos

traram que a trajetória de cres
cimento da produção indus
trial prosseguiu, apoiada no

desempenho de bens de capi-

tal - que sinalizam os investi
mentos - e de bens intermedi
árias", disse o IBGE em nota.

''A indústria de bens in
termediários vem sendo po
sitivamente impactada pelo
desempenho favorável da
agroindústria e, mais recente-

. mente, pelo aumento no ritmo
de produção de segmentos da
cadeia de construção, setor

cuja demanda por produtos
industriais é atendida basica-

.

mente pela oferta interna".
Na comparação mensal,

houve crescimento da produção
em 17 dos 2 7 setores pesquisa
dos, com destaque para Produ
tos químicos (4,2%), Edição e

impressão (5,6%) e Máquinas e

equipamentos (2,0%).
Entre as categorias de uso,

destacaram-se as altas na com
paração mensal de bens de

capital (1,2%) e bens interme
diários (1,1%), que atingiram
em julho seus mais elevados
patamares na série histórica.
A produção de bens de consu

mo semi e não duráveis ficou
estável.e a de bens de consu

mo duráveis caiu 5,2%.

Rússia critica UE por suspender
acordos após crise no Cáucaso
MOSCOU

A Rússia criticou ontem a

decisão da DE (União Européia)
de adiar suas negociações polí
ticas e econômicas com o país
até que Moscou retire todos os

seus soldados da Geórgia, afir
mando que a posição do bloco
para o conflito no Cáucaso é

preconceituoso.
Após uma reunião de emer

gência com os 27líder�s do blo
co em Bruxelas, aDE exigiu que
os soldados russos voltem para
as posições em que estavam an

tes do início do conflito. Apesar
de a DE ter endurecido o dis
curso contra Moscou, sanções
mais extremas são improváveis
porque o bloco depende da
Rússia para suprir grande parte
de sua demanda energética.

"Naturalmente, não pode
mos concordar com o número
de medidas preconceituosas
em relação ao governo russo no

.

final da declaração do encontro,
incluindo a insistência de que
nossa reação às agressões da Ge

órgia foram desproporcionais",
afirmou o Ministério de Rela
ções Exteriores russo em nota. ''A

propósito, (a cúpula da DE) não
deu a avaliação que as ações de
Tbilisi mereciam, assim como as

daqueles que forneceram arma

mento à Geórgia, transgredindo
as normas da Organização para
a Segurança e a Cooperação na

Europa (OSCE) e da DE", acres
centou o comunicado.

Vladimir Chizhov, enviado
russo na DE, sugeriu que não
estava surpreso pelo bloco não
ter definido sanções contra a

Rússia. "Somos muito inde
pendentes". Ele ainda negou
que Moscou falhou no cumpri
mento do cessar-fogo assinado
entre os presidentes russo,
Dmitri Medvedev, e francês,
Nicolas Sarkozy.

Segundo pesquisa do IBGE atividade industrial avançou 8,5% em relação a julho do ano passado

Morte será

investigada
SÃO PAULO

A mãe do menino de 3
anos que morreu ao cair do
6° andar de um prédio em

São Paulo, Sheila Alves Mo
reira, 26 anos, passou mal e

desmaiou ontem no enterro
do filho. ' Alcides Fortunato
Júnior; 3 anos, morava com a

mãe e o irmão de 11 anos. De
acordo com a avó materna da
criança, Irene Alves Moreira,
53 anos, entrevista pelo G1, a
família havia se mudado para
o local há menos de um mês,
após a mãe ter se separadodo
pai do garoto e deixado a ci
dade de Jaraguá do SuI (SC),
onde eles viviam.

Segundo a avó, Sheila já
pensava em colocar uma tela
de proteção na janela e apenas
esperava acabar de arrumar

a casa. O caso foi registrado
como morte- de natureza, sus
peita no 3° Distrito Policial e
será investigado.

NOVA ORLEANS AVALtA
DANOS DE GUSTAV

NaVios e !tIUCOS encolham no Canal Industrial de Novo Or
leans após serem carregados no possdge do furacõo Gustav. O
prefeUo%Ray Nagin afirmou que os II! (.es podem começar
q volt,at �lI�p. o cidade no tim desslf ano. As autoridades '

montêm.. õ numero de sete mortos.
'"
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DUAS RODAS

CONTRA-CAPA------�--

Luciano Vendramin descobriu sua paixão pormotos aos sete anos de idade
Foi com apenas sete anos que o

motociclista, Luciano Vendramin,
31, de Iaraguá do Sul, se descobriu
um apaixonado por 'motos: Desta

época, ele lembra com saudades dos
passeios na carona do pai Antônio.
Desde então, gosta da sensação de
liberdade e pulsação no peito. A in
fluência também vem do piloto ita
liano Valentino Rossi - ganhador de
vários títulos mundiais - por quem
tem admiração.

Luciano já teve 12 motos. A pri
meira foi uma CG e hoje ele circula
com uma GSXR 1000. Apesar de
afirmar que o importante é o andar
de moto e não o porte dela, o moto
ciclista confessa que o seu estilo é o

esportivo. "Eu gosto das esportivas
não apenas pela velocidade, mas

pela própria moto, é corno o jeito de
se vestir", enfatiza. As maiores e as

.

mais velozes encantaram Luciano

quando ele tinha 12 anos e particí
pau de um encontro de moto que
acontecia na cidade.

Roupa de couro, sapato adequado

e capacete firme. É o que o motoci
clista prioriza para pilotar com segu
rança na estrada. Luciano já caiu em

alta velocidade e conta que só não
teve ferimentos graves devido aos

equipamentos de qualidade que ves

tia. Para ele, é preciso ter consciência
e respeito no trânsito. "Acho que não
há parceria entre os motociclistas e

os motoristas. Cada um deve respei
tar o seu espaço", ressalta.

.

Sobre os grupos de motos, Ven
dramin disse que não faz parte de
nenhuin porque existem muitos
atritos entre os integrantes, por
causa do valor e da capacidade de
velocidade da moto. "Mas, para
quem tem paixão, isso não importa.
Por isso não participo de nenhum",
explica. Já dos encontros de moto

ciclistas, Luciano participa. "O im

portante é passear por lugares dife
rentes; curtir as paisagens novas e

fazer amizades. Estar com a moto é
ter liberdade", completa.

DAIANA CONSTANTINO

Motociclista
Luciano sente

.prezer em pilotar
e desde criança

é apaixon.ado
por moto

,..
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