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o COlutUO no povo

lApow, III E!g
Investigação por
qbuso de poder
Justiça Eleitoral abre ação contra dois

-

candidatos a vereador de Guaramirim

por distribuir combustível a eleitores.
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Entre 1997 e 2007, o número de partos
realizados pelo SUS (Sistema Único de
Saúde) em adolescentes de 10 a 19
anos caiu 26,7%. Dados do Ministério
da Saúde revelam que, em 1997, fo
ram 720.338 partos em edolescentes
nessa faixa etária. Em 2007, este nú
mero caiu para 527.341. Até julho de
2008, foram realizados 275.892 par
tos pelo SUS em jovens e cdelesceníes
nessa faixa etária. A coordenadora da
Área Técnica da Saúde do Adolescente

- e do Jovem do Ministério, Thereza de _

- Lamore, explica que a redução no nú-
mero de partos de adolescentes está
relacionada a uma série de políticas
adotas pelo Ministério como maior
acesso aos' métodos contraceptivos;
aumento da cobertura do Programa
Saúde da Família e ações preventivas
e de orientação nas escolas públicas.

Fonte: Agência Saúde
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3371.0800 • www.wizardjaragua.com.br

'Elian completa
a maioridade
Diretora da empresa, Eliete Coviogli, destaca
posição da marca no cenário nacional.
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Coração é estrela
de novo projeto
Hospital Jaraguá busca R$ 15 milhões para im

plantar unidade de atendimento cardiovascular.
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FUTSAL

Brasil estréia com golea.da
lime verde-amarelo passeou contra o fraco Japão, goleado por 12 a 1.

Amanhã a seleção enfrenta a Ilha Salomão com promessa de mais um show.
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ELEiÇÕES
Disputo também

no Justiça
Página 3

SEM LUZ

-Indústria
pede energia

Empresários de Schroeder se reúnem
coin representante da Celesc para cobrar

investimento na ampliação da rede de energia.
Página 1
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CHARGE

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

Escola ou trabalho?
, O que vou escrever agora pode parecer irônico para

alguns, principalmente vindo de um profissional da
educação, mas é um desabafo em nome de muitos co

legas de profissão. Gostaria, sim, de argumentar sobre
outro tema qualquer, mas me é momentamente impos
sível pela gravidade 'por que passa nossa sociedade.

A discussão, neste texto.ié a respeito daquele aluno

que demonstra certa rebeldia em sala de aula, aquele
que vive afrontando os colegas, professores, diretores
e, 'inclusive, o sistema que tanto o protege. Aquele que
afronta até mesmo os pais e que, na maioria dos ca

sos, freqüenta nossas escolas somente porque alguém
o obriga. Falo daquele aluno que já passou da idade
de freqüentar deterrnínada série, mas o faz porque al

guém assim determinou. Mera obrigação. Tudo porque
o sistema não permite que este indivíduo se insira no

mercado de trabalho. Ou seja, a escola é obrigada a as

sumir mais um problema dentre tantos outros que já
vem enfrentando, e o sistema se isenta, assim, de todo
e qualquer inconveniente. Ora, se existe algo que dig
nifica o homem, acima de toda e qualquer coisa, é o tra
balho, seja ele de forma precoce ou não, e a ociosidade
de muitos indivíduos, nesta situação a que me refiro, é
o alimento para futuros atos de reb,eldia na sociedade.

É sabido que todo adolescente tem suas necessida
des básicas, e quando essas necessidades não forem
trabalhadas de maneira adequada, ela se limita a ali

mentação, diversão e o vestir-se bem. E a educação tal
vez venha com suas necessidades futuras. Este é, o pon-

.

to a que quero chegar, de nada adianta obrigar alguém'
a freqüentar uma sala de aula, quando suas carências
momentâneas são outras, e não a educação. É preci
so repensar certas situações para que não venhamos a

falir de vez nossa sociedade e, para isso, é necessária
uma educação de qualidade para quem a quer, e um

trabalho digno para quem o deseja. É lamentável que a

escola seja obrigada a aceitar um indivíduo que a tem

como um fardo, e muito pesado por sinal. O tempo que
nós professores paramos uma determinada aula para
uma "convejsínha" em particular com esse aluno é

proporcional ao tempo que os alunos interessados na

aprendizagem deixam de tê-la;

ADILSON MARCOS SBARDELATTI, PROFESS'OR

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

enviados para o e-mníl redacoo@ocorreiodopovo.com.br, ou por curta poro o

Ruo Procopio Gomes de Oliveira, 246, CEP 89251·200, Cx. Postal 18. E obrigatório
informar nome completo, profissão. *CPF e

* telefone (* nfio serão publicados).

Empresa é inocentada da acusação de não contratar deficientes

JANAÍNA EUAS

CH�D�!NTEGRANTE
DO INSTfl'Ul'O CASSIJU
E PROFESSORA
UNIVERSITÁRIA.

pois, somente não preencheu a cota exigida
. em razão da inexistência de trabalhadores
nas condições determinadas pela legislação.

A empresa que enfrentou a citada ação
civil pública, conta commais de 1.500 funcio
nários e, de acordo com a leí, deveria ter em
seu quadro ao menos cinco por cento de "be
neficiários reabilitados ou pessoas portadoras
de deficiência, habilitadas". O 'Iribunal.Regio
nal do Trabalho (TRI') esclareceu que o INSS
não verificou qualquer irregularidade praticada',
pela empresa com relação ao artigo 93 da Lei
8.213 quanto à "existência de vaga capaz de ser
providapor pessoa reabilitada ou deficiente re-

'

abilitado", como havia denunciado o Minis
tério Público.

Ao contrário, constatou-se que a empre
sa emprega trabalhadores em tais situações,
embora em númeromenor que o exigido por

lei, "mas sem indícativo de que novas vagas
houvessem deixado de ser providas por pes
soas reabilitadas ou deficientes habilitados",
informou o relator.

Atualmente se presencia a busca de tra
balhadores em condições depreencher a cota
determinada pela Lei n. 8.213/91, porém, as .

empregadoras ficam limitadas à ausência de
beneficiários reabilitados ou pessoas porta
doras de deficiência, os quais aindaprecisam
estar qualificados parao exercício de tais fun
ções.

Essa é uma questão que está sendo discu
tida em todo o âmbito trabalhista, a fim de se
encontrar uma solução que venha a oportu
nizar empregos ao reabilitados ou defiçien-'
tes, porém, evitando punições injustas aos

empregadores que efetivamente buscam

cumprir com a legislação imposta.

Uma dasmaiores problemáticas enfren
tadas atualmente pelas empresas é a dificul
dade em cumprir a exigência imposta pela
Lei n: 8.213/91, que em seu art: 93, disciplina·
a obrigatoriedade de contração de portadores
de deficiência física e mental.

Emuma ação civilpública interpostapelo
Ministério Público do Trabalho, em face de
certa empregadora, com a finalidade de fazer

cumprir o dispositivo legal em destaque, o
Tribunal Superior do Trabalho (TST) enten
deu que a empresa não poderia ser punida,
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Compra de votos é. investigada
Dois candidatos a vereador são alvo de ação judicial do Ministério Público
GUARAMIRIM

Os candidatos a verea

dor Nelson Boeira de Oliveira
(DEM) e Íris Dora Kuczkowskí
(PPS) são alvo de duas ações
de investigação judicial eleito
ral. por abuso de poder econô
mico. As representações foram
formuladas pelo Ministério PÚ
blico a partir de denúncia feita
pelo candidato a prefeito da co

ligação "Renova Cuararnirim",
Evaldo João Junckes (PT).

Os dois concorrentes à Câ
mara, de coligações distintas,
são investigados -por distribu
írem combustível a eleitores
durante a campanha. A partir
de requerimento de diligência
do MP, a juíza eleitoral Cândí-

- da Inês Brugnoli determinou
mandado de busca e apreensão
nos postos de combustíveis do

município.
Nos r�atos da oficial de jus

tiça, anexados ao processo, ela
diz ter evidenciado, nos pos
tos, a prática da distribuição de
combustível a eleitores pagos
pelos dois candidatos. À oficial,
os funcionários de um posto
admitiram a existência de uma

lista, disponibilizada pelo dire-
.

tório do DEM, na qual constaria
o nome dos eleitores que deve
riam ser beneficiados. Nelson
Boeira e Íris também estariam
distribuindo tickes de combus
tível diretamente aos eleitores.

Em visita a um dos postos, a
própria oficial de justiça recebeu
R$ 20,00 de um cabo eleitoral'

-

para abastecer seu carro. Ex-sé
cretário municipal de Esportes,
Nelson Boeira tem prazo até
amanhã para apresentar defesa,
formalizada pela candidata Íris
na última segunda-feira..Os pro
cessos devem ser encaminhados

. ao Ministério Público antes de
receberem a sentença.

A compra de votos é crime
eleitoral e pode resultar em

multa e prisão por até quatro
anos. A prática também é veda
da pela lei eleitoral. Constitui
infração administrativa que,
além de multa, acarreta a cassa

ção do registro da candidatura
ou dá diploma, caso a sentença
ocorra após a eleição e o candi
dato seja eleito.

CAROLINA TOMASELLI

COMíCIO

Governador em Jaraguá do Sul
o governador Luiz Henrique da Silveira participa, amanhã, do comício de

encerramento da campanha da coligação "Jaraguá Nossa Gente". O evento acon

tece no Salão da Comunidade São Judas, no Bairro Água Verde.

JeãEii
Leutprecht

I

�

Juíza eleitoral determinou a buscá e apreensão em postos onde estaria ocorrendo a distribuição de combustíveis

Outro candidato a prefeito é
multado .por propaganda ilegal
GUARAMIRIM

O candidato a prefeito da

coligação "Pra Frente Guarami
rim", Lauro Frohlich (DEM), foi
condenado ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.320,50
por propaganda eleitoral irre

gular. Foi a segunda multa apli
cada pela Justiça Eleitoral na

microrregião, no mesmo valor e
pelo mesmo motivo da primei
ra. A sentença foi publicada on
tem no mural do cartório e tem

prazo para recurso até o come

ço da tarde de hoje, O candida
to não havia recorrido ao TRE

(Tribunal Regional Eleitoral) até
o fechamento desta edição.
A denúncia foi feita peloMi

nistério Público. Frohlich usou

placas em tamanho permitido,
porém as colocou uma ao lado
da outra, gerando o aspecto vi
sual de um outdoor, que é proi
bido pela lei eleitoral. As placas
não podem ter mais que quatro

metros quadrados. O candidato
já havia sido notificado, mas

não retirou as placas irregula
rés no prazo determinado pela
JustiçaEleitoral.

Na sentença, a juíza eleitoral
Cândida Inês Brugnoli entendeu
que houve justaposição de pla
cas, "produzindo efeito análogo
ao de um outdoor, uma vez que
o artifício naturalmente chama a

atenção de qualquer transeunte,
de uma formamais efetiva. E, por
certo, é justamente esta a inten

ção do titular da propaganda".
A juíza também observou

que "qualquer tentativa de bur
la à legislação eleitoral por vias
oblíquas deve ser enquadrada
como propaganda, irregular e

ser sancionada de acordo com

o previsto no artigo 39 da Lei
9.504/1997". A resolução que
trata da propaganda eleitoral nes
tas eleições prevê multas de R$
5.320,50 a R$ 15.961,50.

PT encaminha
nota de repúdio

O diretório do Partido dos
Trabalhadores encaminhou
ontem uma nota à imprensa
manifestando repúdio pela
depredação de cerca de 50 pla
cas da coligação "Unidos Por

Jaraguá", noticiado ontem pelo
O Correio. Em todas as placas,
foi pichado o número 13, do
candidato a prefeito pelo PT,
Dionei da Silva. Para o PT, o

fato "mancha o caráter demo
crático do processo eleitoral" e

é "obra de inescrupulosos, que
nada têm a vercom a história

.

política do nosso partido".
Assinada pelo presidente

do diretório municipal do PT,
Marco'S Scarpato, a nota segue
afirmando que o partido deseja
que a Justiça investigue,' des-

.

cubra e puna exemplarmente
os responsáveís.. classificados
de bandidos. "O PT não corn

pactua com o vandalismo, tam
bém não coloca o seu "13" em

qualquer lugar".
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SAÚDE

REGIÃO TERÁ UNIDADE
CARDIOVASCULAR
Obra está orçada em R$ 15 milhões

VALE DO ITAPOCU

Em breve a região do Vale
do Itapocu deve contar com

uma unidade para tratamen
tos cardíovasculares, que vai
funcionar junto ao Hospital
Jaraguá. Hoje, o paciente que
sofre de problemas relacio
nados ao coração precisa ser

levado ao município de Blu
menau. Já a população do
Planalto Norte se desloca até
a capital Florianópolis para
receber o atendimento. Por
isso, a unidade deve ser cre

denciada ao Sistema Único de
Saúde (SUS) com uma área de
cobertura que vai do Planal
to Norte ao Vale do Itapocu.
Atendimentos com convênio
e particulares também devem
ser oferecidos, desde consul-

tas a cirurgias cardíacas. "Serão duas salas de cirurgias.
De acordo com o diretor Podem ser feitas uma média

administrativo do Hospital [a- de 30 cirurgias cardíacas por
raguá, Hilário Dalmann, a obra . mês", adianta o diretor. Com
está orçada em R$ 15 milhões a obra, também está prevista
entre gastos com a construção a contratação de pelo menos

.

e com os equipamentos neces- 150 funcionários.
sários. ''A verba vem de em- Para o diretor do hospital,
presários da região, governo este é um primeiro passo para
do Estado e também estamos que a região conte com uma

tentando fundos' do governo unidade para procedimentos
federal", explica. de alta complexidade. "Reali-

Ainda segundo Dalmann, zar transplante de coração em

.0 projeto está pronto e os tra- Jaraguá. Esta é a nossa meta",
balhos de terraplanagem do diz. Empresários e pessoas fí
terreno e de ampliação do es- sicas que queiram contribuir
tacionamento já começaram. com a obra, podem entrar em

Após o início da obra, o prazo contato com a administração
de entrega é de 15 .meses. E a do hospital, pelo telefone (47)
estimativa é que a estrutura 32743000.

tenha capacidade para realizar
300 atendimentos mensais.
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DEBORA VOLPI Unidade deve atender pacientes do Planalto Norte e Vale do Itapocu

Termina prozo para adultos se vacinarem
Cerca de 78 mil pessoas receberam proteção contra rubéola na região

'Ierminou na tarde de on

tem o prazo para homens e

mulheres entre 20 e 39 anos se

vacinarem contra a rubéola. De
acordo com dados da Gerên
cia de Saúde da SDR [araguá

:

do Sul, 77.561 pessoas foram
imunizadas nos cinco muni

cípios da microrregião. O nú
mero representa 102,17% da
meta, que era vacinar 75.912

pessoas.
Mas este resultado pode

não revelar a realidade da

imunização na região. Migran
tes, visitantes ou viajantes
podem estar incluídos neste

total. Por isso, os profissio
nais de saúde visitaram as re

sidências da região durante a

semana passada munidos de
um questionário. Os morado
res visitados que não recebe
ram a vacina foram imuni
zados na mesma hora. "Esse
monitoramento serve para
avaliarmos a homogeneida
de da vacinação em função
da nossa meta atingida", ex
plica a gerente de saúde da
SDR Aline Mainardi.

Meta ultrapassou os 100% nos cinco municípios da microrregião

EMJARAGUÁ
Se considerarmos somente os

dados de Jaraguá do Sul, o compo
nho também ultrapassou os expec
tativas. Até o último dia 26, foram
distribuídos 52.52.0 doses, ou seja,
102,47% do meto, que era atingir
um grupo de 51.256 pessoas. A su

pervisara de imunização do municí- .

pio, Ano Cristina Kneipp, diz que o

componho também serviu poro que

o população tivesse contato com

outros vacinas importantes. "Muitos
vinham receber o do rubéola, mos

já tomavam o de tétano também.
Colocamos muitos carteirinhas em

dia", revelo. Quem perdeu o prazo
pode procurar um posto de saúde'da
região. Mos agora, o histórico vaci
nal de cada pessoa deve ser critério
poro o imunização.

CONTRA EXPLORAÇÃO
,

Ultimo dia para fixar cartazes
A partir de hoje os estabelecimentós comerciais que ainda não se adequa

ram à lei estaduaI14.365/08 podem ser multados em RS 500 pelo Ministério
Público. A obrigação é poro que comerciantes afixem nos bares, restaurantes,
salões de beleza e postos de gasolina cartazes contra o exploração sexual e e

tráfico de crianças e adolescentes.
.

· Mos em muitos estabelecimentos do região, o cartaz.ainda não é visto. Al
guns empresários dizem nem ter conhecimento do medido. "Não fiquei sabendo
dessa lei e uche que alguém déveria ter vindo aquientregar o cartaz", argumen
to o proprietário de um posto de gasolina do cidade, Rodrigo Poffo. Informações
sobre esta lei podem ser obtidos através do site do Ministério Público (www.
mp.sc.gov.br). O material pode ser retirado no sede do Acijs, que também parti-
cipo do componho.

.

Propostas para um oeeenvcivnnernc Sustentável

� umresgal9dacldatlanla ..
-l<wiIlü para filhos da.lamme. trabalhadoras.
�scolascomoCentrpsdeCyltura e lazer.
..programa IMédjooda Eamma· para todos.
-Criaclo do PAI Programa deApoIo BO Idoso commédlcos,
dentistas. advogados. técnicos esportivos e assíst, socials.
�Planejamentoe conUotedotransportecofetiyQ.
-CentrodeReciclagemeDestinode Resfduos.
Nalodzacãodoatiefacom Incentlvoescolar.
�Pay!mentacãQ de ruas passeios e arborizaçâo
simultaneamen1e.

AFONSO PIAlERA NETO22022
• engenheiro CMí' pós-graduado em 0_.10
UrbanoeGestfioAm_1.
�Se<:.deUobanlsmoemFranclscoBel1riioJPR.
� Sec. da Obras. Serviços. Públicos. Habitação. Urbanismo.
eAssessorTéa\icodoSamaeem Jaraguádo SUI.
� Vereador em quatro mandatos. Presidente da Câmara e
Prefeito jntenncem 2000.
• otimizou programa. de aqulsiçllo da casa PfÓp(ia e

regularização de terrenos que atenderam mais de 2000
fam]U... . •

� Idealiza<ior do Projeto Casa Flleil. p<emlado pala
Anamaco. Caixa Eoonemlca Federal. Fundação Banco do
Brasilelnst TeotOrlioVile1a.
� Cooroenou a eíaboração do Novo Pfano Diretor de
Desenvolvimento daJarsguádo Sui.

.

"Conhece e sabe resolver os problemas
da nossa Jaraguá do Sul"
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Duas datas
" Nós' queremos

ser 'goy friendly'. "
MARTA SUPLICY (Pn,
CANDIDATA A PREFEITA
DE SÃO PAULO, propondo

que a cidade seja rota de turistas
homossexuais.

O próximo domingo, 5 de outubro, é hlstéríco, não apenas pelo renovado
direito dos cidadãos de elegerem prefeitos e vereadores mas, também,
consagra os vinte anos de vigência da Constituição Federal, a sétima
adotada pelo Brasil, promulgada pela Assembléia Nacional Constituin
te naquele-dia de outubro de 1988. Coube aa deputado federal Ulysses
Guimarães (PMDB) fazê-lo. Em nome dos 559 parlamentares do Senado
(49 senadores) e Câmara dos Deputados (487 deputados) eleitos em 15
de novembro de 1986 e outros 23 senadores eleitos quatro anos antes, em
1982 e que ajudaram a escrevê-Ia. O resultado final refeletiu um trabalho
de reformulação da Constituição de 1967, relatada pelo então senador
e ex-governador catarinense Antônio Carlos Konder Reis, feita durante o

regime militar. nA Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o

confessa, ao admitirueforma. Ouanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim.
Descumprir, jamais. Afrontá-Ia, nunca", disse Ulysses em memorável dis
curso. Na prática, infelizmente, não é bem isso que se vê, porque 26% dos
seus 250 artigos ainda não fóram regulamentados.

"A mulher só
é fiel à modo. "
JUSTINO MARTINS,

_ jornalista e poeta brasileiro.

• " Democracia no

Brasil é relativo, mos
corrupçõo é absoluto. " QUEM FOI? MUY AMIGOS

PAULO BROSSARD, _ Ne� mesmo a.coligaçã� :Unidos Por Jam- Ouem está dentro não quer sait quem está

ex-senador e jurista. guo, .da condlda�a Ce�lha Konell (DEM), fom quer entmrA guerm pelo voto à Câma-
acredita

-

que a plchaçao de pelo menos ra de Jamguá coloca em lados opostos até
50 placas de candidatos a vereador tenho mesmo condidatos de um mesmp partido.
sido obra do FT, embora o número 13 tenha Os que já sõo vereadores se defendem e

sido colocado nelas. Tanto que não citaram - tratam de 'enfeitar o pavão', como se diz
o partido na queixa à Justiça Eleitoral e no no popular, como podem e prometem
comunicado publicado no capa do Correio, ainda mais empenho. Os que não são
ontem. A coordenação de campanha acre- enxergam o -legislativo como uma casa

dita em ação criminosa de pessoas ligadas de incompetentes. Só para lembrar: o
,

a um outro candidato. salário é de R$ 7.916,00.

Jaime Negherbon
vereador do povão
nesse eu confio.

Peço seu voto 15999

JAIME NEGHERBON

1 • • •É PROIBIDO
Em qualquer local público ou aberto
ao público a aglomeração de pessoas

-

portando camisas, bonés, broches- ou
dísticos e utilização de adesivos em

veículos particulares. Propaganda de
boca de urna, independentemente da
distância do local de votação, trons
portar eleitor. Alto-falantes e amplifi
cadores de som, comícios e earreatas.
A distribuição de qualquer espécie de
propaganda de candidato ou partido.
Propagando em jornais, rádio, tv e in
ternet, só até dia 3.

VEREADOR-

PMDB_
NOSSA JARAGUÃ

PMD8-PTdoS·PMN

CHPJ CGnlta'a!Tt�; 10.1��:094lU001-ll0 CNPJ F�brlta!lf';IU45_,800J.5S NçitS: I .
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POR QUE SER VEREADOR?
AGOSTINHO OLIVEIRA (PITBUlL)- 25.111 (OEM)
Há 15 anos trabalhando em Jaraguá do Sul.

Entre_ outras oções pretendo reduzir os gastos
do dinheiro público pelos vereadores. Muitos
candidatos falam da necessidade doe economia
reduzindo os cargos de confiança na Prefeitura

e qual será a contribuição deles (vereadores) na Câmara, na re

dução dos gastos do dinheiro público? Pois se for eleito pretendo
lutar para acabar com 13° salário dQs vereadores; devolução dos
telefones celulares utilizados pelos vereadores e p�gos com di-

.

nheiro público; retorno das reuniões do legislativo para as 19h30;
extinção de um dos dois cargos de assessor que cada vereador tem
direi'to. A economia para os cofres públicos com a extinção destes
cargos será de R$20.900,OO por mês ou R$250.800,OO por ano,
sem contar a soma das outras propostas. Vote pela renovação.

MARCELO-SALOMON 13.000 (PT)
Este é o momento de refletirmos e decidirmos
o que queremos para nossa cidade nos pró
ximos quatro anos, é o momento de pensar
mos o que a política pode interferir na nossa

vida e no futuro. Marcel Fabrizio Salomon, é
casado, pai de um filho, é pós-graduado em direito público,
assessor de administrações públicas 'e atuante na defesa dos
direitos humanos. Realiza também assessoria jurídica pcira
entidades comunitárias e para os movimentos sociais. Marcel
destaca sua experiência política e afirma simbolizar, para a

Câmara de Vereadores; a experiência pública, a renovação, a

mudança, a juventude, a coragem e a convicção. Bandeiras le
gislativas: fiscalizaçóo, tro-nsparência, moralidade, defesa dos
direitos, eficiência da administração pública, Vamos juntos
construir a história de nossa cidade!

.

.

ANÉSIO LUIS ALEXANDRE- 65067 (PC DO B)
Compromisso com a Educação. Formado em

letras, Pós- graduado em Língua Portuguesa e

Gestão Escolar. Realizou trabalhos na Educa
ção como professor, diretor de escolas, _coor
denador de educação da 19° CRE e secretário

de Educação e Cultura (2005-2008). Ações realizadas: Projetos
Administrativos e Pedagógicos, melhorias físicas nas unidades
escólares. Metas: Elaborar projetos para Edúcação (Inclusiva,
Cultural, Ambiental, Trânsito e Educação para a paz). Parcerias
para elaborar políticas de atendimento na Educação. Ampliar o

B Projeto de Inclusão Digital nas comunidades e na Terceir.a Ida
de. Formação do Conselho dos Portadores de Necessidades Es
peciais. Ampliação do número de cargos a serem beneficiados
no- Plano de Cargos e Salários. Criação da Casa do Professor.
Representar a todos com dignidade, respeito e ética, zelnnde
pela aplicação dos recursos públicos.

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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DIA DO IDOSO

os idosos e deve auxiliá-los
em assuntos de ordem jurí-
dica.

.

Em 2009, segundo a secre

tária, é a vez de inaugurar os
serviços de odontologia, ge
riatria e fisioterapia. Também
no próximo ano, a coordena

ção pretende colocar em fun
cionamento duas canchas de
bocha, churrasqueira e um de

que para pescaria. "Não temos

data certa, mas provave1mente
isso aconteça no mês de mar

ço", complementa.
Para participar das ativida

des basta ter mais de 60 anos

e morar na cidade. Os 3,3 mil

integrantes dos 32 grupos de
idosos existentes em Jaraguá
do Sul, automaticamente já
'estão cadastrados no Centro
de Referência. O imóvel no

qual ele funciona foi adquiri
do e adaptado pelo município
com recursos próprios.

GERAl-------'J---

Org�lho da idade" e da experiência
Para duas mulheres com mais de 80 anos, a velhice é sinônimode bem-estar
JARAGUÁ DO SUL

A pele possui rugas. O cabelo
ficou esbranquiçado. As pernas
já não funcionam como antes.

O caminhar se faz com as mãos

apoiadas em uma bengala. As

lembranças são muitas e ainda
estão latentes no dia-a-dia de
Lyndarci Miryam Czernay, uma
mulher que, apesar disso tudo,
engana qualquer pessoa quando
o assunto é o tempo.

Aos 9'3 anos, ela teima em

desfrutar da vida e deixa essa de
cisão bem evidente a cada cen

tímetro da face. O sorriso se faz

presente a todo instante e a apo
sentada esclarece o motivo: é fe
liz, só isso. Dona Miryam, como
costuma ser chamada, não tem

vergonha da velhice e jamais se

incomodou com a chegada dela.
"Eu aceito a minha idade, enve
lhecer foimuito bom", atesta.

A opinião também íntegra a

fala de Zilta Schulz, 81. Pensio
nista do INSS (Instítuto Nacional
do Seguro Social), ela vive bem.
"Não preciso de muita coisa, não
sou de badalar por aí", conta.

.

Mas, quem pensa que por isso
fica semprE! dentro de casa, se

ilude mais uma vez. Ela não abre
mão de tomar um café na com

panhia de familiares. Até porque
não mora com nenhum, assim
como donaMiryam.

As duas residem no Lar das
Flores, uma casa para idosos ins
talada na Rua Luiz Kienen, no
Centro de Jaraguá do Sul. E, que
fique claro: o local foi uma esco

lha, não uma obrigação, Elas gos
tam do ambiente, sentemorgulho
de dividi-lo com outros amigos e

sequer permitem chamar o local
de asilo. Miryam explica: "assim
parece um 'depósito de gente e,
na verdade, isso aqui está mais

para um hotel cinco estrelas".
Com 60 apartamentos e 61

moradores, a entidade vai con
tra qualquer estereótipo negati
vo, tão comum entre esse tipo de
estabelecimento. Os inquilinos se
dizem livres e bem-tratados. Eles
ocupam o/tempo em aulas de gí
nástica, oficinas de arte, biblioteca
e até em sessões de manicure e

corte de cabelo. Para donaZilka, os
R$ 955 depositados mensalmente
no Lar das Flores representam eco

nomia. "Se morasse sozinha gasta-
ria bemmais", resume. <' Lyndarci e Zilka esperam o O Correio do Povo p�ra saber das novidades

Centro de Referência ao Idoso
abre as portas na tarde de hoje

Estatuto foz
cinco anos

Hoje, dentro das come

moraçõesdo dia das pessoas
com mais de 60 anos, o mu

nicípio inaugura o Centro de
Referência ao Idoso. Instala-

o

:lj do na Rua Marina Frutuoso,eo

� no Centro, ele será o novo

� ponto de encontro de quem

� pretende aproveitar a ida-,
13 de. Tudo porque o local vai

_ m%1i� oferecer diversas atividades
Novo centro de convivência dos idosos funciona na Rua Marina Frutuoso gratuitas aos cadastrados já a

,

partir desta quarta-feira.
Conforme Maria Schio

chet, secretária de Desenvol
vimento Social e Família de
Jaraguá do Sul, a' casa abriga'
os programas de convivência
oferecidos pela administra
ção pública. Na lista estão
aulas de ginástica, bibliote
ca, oficinas de artes,anato e

marcenaria, �ozinha experi
mental, coral e banda. Além
disso, ela ainda recebe de
núncias de violência contra

Jaraguó com mais lazer, arte e

cultura só com Plano. municipal
de Cultura. Isso vol acontecer
quando tivermos um vereador

comprometido com o

órea cultural.

Assim como toda a popula
ção brasileira, as pessoas com

mais de 60 anos de idade tam
bém têm direitos assegurados
pela legislação federal. Eles fa-

'

zem parte do Estatuto db Idoso,
documento sancionado há exa
tos cinco anos e vigorante des
de o dia l°de janeiro de 2004.
em todo território nacional.

A partir dessa data, inú
meras situações se tornaram

motivo para punição. Os maus
tratos que resultam em lesão

corporal, por exemplo, geram
.

de um a quatro anos de prisão
.

aos agressores. Já o abandono
em hospitais e casas de saúde
é responsável por detenção de .

seis meses a três anos, além
de multa. Quando alguém se

apropria dos bens e da pensão
dessas pessoas, o Estatuto tam
bém prevê pena de até quatro
anos. Ao todo, ele conta com

118 artigos. A lei está disponí
vel no site do Senado.
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Polícia Civil
,

recupera táxi
Um taxista de Araqua

ri teve seu carro roubado na

manhã de ontem, na BR-280,
próximo à entrada da Rodovia
do Arroz, em Guaramirim. Em
uma ação rápida da Polícia Ci
villocal, o carro foi encontrado
e os dois assaltantes presos em
flagrante. Eles estavam em uni
barzinho de beira de estrada.

Por volta de 9h da manhã
Eurives Ferreira de Almeida,
48 anos, recebeu uma liga
ção para pegar dois rapazes
às margens da BR-280. Alguns
quilômetros mais tarde unia
faca no pescoço o obrigou a

render-se e dar seu veículo
aos passageiros, um deles um

garoto de 17 anos. O taxista

aproveitou um momento de

distração, dos ladrões e conse

guiu escapar.O carro foi aban
donado na beira da estrada e

com ajuda de testemunhas, a
polícia localizou os autores do
crime que estão presos.

Conselho vai
investigar fuga

Depois de percorrer mais
de 60 km de carona, Leandro
Wittkowski, 10 anos, e os ir
mãos Fábio Batista, 11 anos,
e Valdenir Batista, 14 anos,
foram localizados na segunda
feira em São Bento do Sul.

Conforme os garotos, eles
chegaram emCorupá nanoite
de domingo e pediram abri

go num bar, onde dormiram
debaixo da mesa de sinuca.
Pela manhã seguiram viajem.
"Nós estávamos com os pés
inchados e resolvemos pegar
carona com um'velhinho e

uma moça", contou Leandro.
Foi assim que os três meni
nos chegaram a São Bento
do Sul por volta das 13h de

segunda-feira.' .

Para chegar à casa da tia;
os irmãos Fábio e' Valdenir
contaram que seguiram as

sinalizações das placas. E o

menino mais velho Valdenir
confessou que foi ele quem
sugeriu aos meninos que fos
sem para São Bento do Sul.
Inclusive não é aprimeira vez
que Valdenir foge de casa.

Segundo o Conselho Tute
lar de Guaramirim, somente
depois de esclarecer os fatos

\

e tomar as devidas providên
,cias o órgão vai se pronunciar
sobre o caso.

Rede precisa ser ampliad
Empresários esperam por soluções no abastecimento de energia'

CRESCIMENTO FREADO

SCHROEDER

A classe empresarial de
Schroeder se reuniu com o ge
rente Regional da Celesc Luiz
de Freitas Melro Neto, no final
da tarde de ontem (30)" para
discutir o problema de abas
tecimento de energia no mu

nicípio. Sendo uma cidade em

expansão industrial, o supri
mento energético não atende
mais à demanda, ocasionando
inúmeras quedas de energia e

em prejuízo financeiro aos mu

nícipes. Os valores financeiros
ainda não foram levantados,
mas de acordo com o diretor
de Desenvolvimento Regional
da Acias, Jéferson dos Santos,
a situação pede urgência.

Dentre as reivindicações
encaminhadas à Celesc está
a ampliação da carga instala
da, aumento dos investimen
tos na região e' reatiyação de
um posto de atendimento que
possa responder prontamente
aos problemas que costumam

ocorrer. "Ficamos sem energia
e sem respostas' sobre quanto
tempo leva para arrumar", re
clama o diretor da associação
empresarial.

Há cinco meses Melro Neto.
esteve reunido com empresários
de Guaramirim para tratar de si
tuação semelhante e já afirmava
que a situação crítica da região
era o caso de Schroeder. No en

tanto, tudo indica que a cidade
deve esperar mais um pouco. A
Celesc contratou uma empresa
especializada em planejamento
energético para mapear as ne-

Numa parceria entre go-. de Desenvolvimento Regional,
verno estadual e federal, por semana passada. O registro
intermédio da Secretaria de das localidades será feito pelas
Articulação Nacional, a Se- prefeituras através de um siste
cretaria de Desenvolvimento ma online que desde ontem é

Regional inicia o trabalho de apresentado aos responsáveis
coordenação do mapeamento pelo trabalho em_cada cidade.
das regiões de Corupá, Guara- Um dos desafios do gover
mirim, Jaraguá do Sul, Massa- no do Estado este- ano é levar a
randuba e Schroeder que ain- telefonia móvel e fixa aos 293

da não possuem telefonia fixa.· 'municípios de Santa Catarina
Assunto que surgiu durante a e, para isso, as ações em parce
última reunião do Conselho ria com a Agência Nacional de

{.

o.
u
o

:\E
::>
CY
a::
cc

Acias se mobiliza com objetivo de ampliar a rede de energia da região e pressiona diretor regiomal da Celesc

cessidade na microrregião. As

pesquisas devem avançar até o

final deste ano.

Em Corupá a situação tam
bém começa a preocupar. Já
foi enviada pela associação
empresarial da cidade um do
cumento pedindo melhorias'
no escritório local, instalação
de alimentador alternative de
energia no trecho de divisa
com Iaraguá do Sul e outro na

divisa com São Bento do Sul.

FREDERICO CARVALHO

JARAGUÁ DO SUL

Incêndio em

lanchonete
o descuido de funcionários do rede de fast food Bob's pro

vocou um prin_cípio de incêndio no Praça de Alimentação do
Shopping Breithaupt, ontem. Conforme o superintendente Hei
ne Withoeft, o incidente aconteceu por volto dos 8h30, quando
uma fritadeira foi tigada. Como o resistência do equipamento
não estava no local adequado pegou fogo. Porém, os chamas
acabaram sendo controlados pelo sistema de isolamento do
shoppíng antes de atingir outros lojas. Ninguém ficou ferido.

SDR mapeio as áreas sem telefone
Governo do Estado tem o desafio de ampliar serviço e atender todos os municípios

Telecomunicações (Anatel) e a

conversa com empresas do ramo
foram intensificadas. Em maio,
Brasil Telecom, TIM, Claro e

Vivo estiveram reunidas com o

vice-governador Leonel Pavan,
o presidente da Ciasc, Hugo Ho
eschl e o secretário-executivo da
Articulação Nacional, Geraldo

. Althoff para tratar de ações que
acelerem o processo.

Para garantir, o born: anda
mento dos processos o governo

estadual está se comprometen
do caril apoio logístico, de infra
estrutura, um estudo para possí
veis incentivos fiscais, e com o

estimulo à parceria com os pró
priosmunicípios de regiões defi
citárias em atendimento de tele
fonia, como este que se iniciou.
Os trabalhos de treinamento da
Prefeitura são coordenados pelo
gerente de Assistência Social,

, Trabalho e Habitação da SDR [a
raguá do Sul, Lírio Baruffi.

'
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---DANDE
DESVENDADO

No escorregador, da esquer
da para a direita: na frente,
Yara Fischer Springmann, Es-

. ter Bromorski, Marli Motter da
Silva, Silvia Horst, Juarina He
ffermann Bruch, Romilda Vos

gerou e, Glaci Ribeiro Reinke.

Do lado do escorregador, Samir
Metter e ctrós Jorge Máttar e

a esposa Guisela Czerniewicz
Motter,

A identificação foi realizada

pela senhora Mercedes Silva Saa
de e pelo senhorRolli Bruch.

19� Id 'PEB��o���?o�Aeronáutica e a

.Ona ono
.

.

.
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.
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.
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INAUGURADO O PACO MUNICIPAL
A edição do jornal O Correio do Povo de

lOde outubro daquele ano, saia com 24 pá
ginas, informando a inauguração do Paço
Municipal e parabenizando o trabalho do
então prefeito Tenente Leônidas Herbster,
pela obra. A matéria divulgava além dos

. detalhes do espaço físico, o orçamento ini-.
cial destinado (225:000$000). a doação do
terreno feita pela senhora Constância Pia-

zera e a aprovação do Depcrtomento Es
tadual de Obras. A-inauguração do Paço
Municipal contou com a presença do inter
ventor federal. Nereu Ramos, dentre outras.
Na ocasião, também era íncuqurcdc a her
ma do bandeirante Emilio Carlos Jourdan,
desbravador e colonizador da nossa terra,
descobridor da vida, da beleza e do pro
gresso do município.
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Empresa completa a maioridade
"Há 18 anos no mercado, Elian comemora crescimento no cenário nacional
JARAGUÁ DO SUL

A jaraguaense Elian Têxtil
completa hoje 18 anos de atua

ção. Ao alcançar a maioridade,
o momento é de comemoração
devido ao crescimento registra
do neste ano, que foi de 21%.
Para a diretora da empresa,
Eliete Cavioglí, os bons resulta
dos são reflexo de "uma equipe
harmoniosa e competente".

De acordo com Eliete, a

atualização e valorização dos
funcionários é uma busca
constante dentro da Elian.
Como a mão-de-obra do setor,
principalmente das costurei
ras, é concorrida na região, a
empresa aposta em ações de
endomarketing, plano de re

crutamento interno, integra
ção, capacitação, palestras e

cursos para os funcionários.
Com um parque fabril de 20

mil metros quadrados e uma

equipe de 550 funcionários, a

empresa desenvolve e comer

cializa as marcas Elian e E-way.
São produtos para ós segmentos
bebê, primeiros passos, infantil,
pré-adolescente, jovens e adul
tos. Para atender um público

cada vez mais exigente, a em

presa investe em tecnologia e

atualização. Pesquisas no exte

rior, principalmente em países
da Europa, trazem inspirações
e tendências para as coleções
da Elian. "Nosso diferencial
é o produto. Apostamos nas

pesquisas e nas inovações para
agradar diversos públicos", ex
plica Eliete lembrando que o

último estudo realizado pela
equipe foi na China. São cerca

de duas viagens internacionais

por ano. Mas as informações
de revistas e sites também são
fundamentais no processo de

criação e desenvolvimento dos
produtos.

A Elian produz unia média
de 450 mil peças por mês. As

roupas são revendidas em lojas
de todo o país e também no pos
to de vendas em [araguá do Sul, .

que fica na RuaManoel Francis
co da Costa, no Bairro Vieiras .:

Ações de marketing também
estão sendo intensificadas pela
empresa para o fortalecimento
da marca no cenário nacional.

DEBORAVOLPI Eliete Caviogli, diretora do empresa, diz que o crescimento é resultado do trabalho realizado em equipe

Posto de vendas em Jaraguá do Sul fico no Ruo Manoel' Francisco da Costa, no Bairro Vieiras perto da unidade fabril que conto com 550 funcionários

Apostamos em
pesquisa inovação
para agradar
,diversos púbHçoftA1

Compromisso
.

com o social
A Elian Têxtil também tem tomo

foco o comprometimento social. A
empresa tem dado apoio a eventos'
culturois e esportivos, além de ofere
cer patrocínio à equipe de basquete
infantil feminino da FundaçãoMoni
cipal de Esportes de Jaroguó do Sul.

Outro preocupação é com o meio
ambiente. A indUstria opero com sis
temas de trotamento físico-químico
e biológico de afluentes e effuentes,
por meio. dos quais o água é $Cmpre
�Volvida para o. origem de forma
eoologicomente correta.

•
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CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCiÓlOGO

Apenas
. ,

seis numeros
Deixando de lado as implicações filosó

ficas que a religião defendeu durante tanto

tempo, baseadas no texto que, de acordo
com a Bíblia:' "Deus fixou a Terra em suas

fundações para não se mover nunca mais",
podemos dizer que há uma ponta de to

lerância na aceitação do Big Bang como.
. modelo explicativo da origem do univer
so. Nessa maratona científica, divulgada
gradualmente, o modelo descreve. como tal
universo nasceu de uma sopa primordial
extremadamente quente e densa, evoluindo
para um imenso conjunto de galáxias, es

trelas, planetas e formas de vida que hoje
existem. Mais perturbador ainda é saber, de
acordo com o astrônomo Martin Rees, que
a estrutura do universo depende de apenas
seis parâmetros físicos, entre eles a força
da gravidade. Não é mera ficção, os cien
tistas podem medir com exatidão o valor de
cada um desses parâmetros, contidos nos

seis-números mencionados. Sabendo disso,
como o universo seria se tais valores fossem
diferentes?

Esses valores numéricos estão relacio
nados a forças que unem os prótons e os

nêutrons no núcleo do átomo. Uma peque
na diferença nesse agrupamento e seria

impossível fundir hidrogênio em deutério
e, por tanto, o universo estaria compos
to só de hidrogênio, o que não permitiria
qualquer chance de vida. Tal configura
ção de extrema sensibilidade mostra-nos

que a mais ínfima alteração em qualquer
desses cinco valores restantes, teria afeta
do de maneíra violenta a evolução do uni
verso, o que o tornaria estéril e sujeito a

autodestruição física. Nesse caso, os seis
números parecem ter características espe
ciais de modo a permitir a existência de
.vida, desafiando o acaso. Mas, será ape
nas isso? Será o indício da existência de
um Deus? Ou nosso universo faz parte de
um multiverso com um conjunto próprio
de seis números? Tal multiverso consisti
ria em infinitos universos diversos, entre
eles, alguns com a capacidade de conter
vida, outros não. Quem sabe.

O estado físico chamado de singularí
dade nos sinaliza uma pista. O modelo do

Big Bang não deu origem apenas à matéria
e à radiação, senão também ao espaço e ao

tempo. Perguntar o que havia antes disso
não faz qualquer sentido. E se tiver alguém
sugerindo tal indagação, é bom lembrá-lo
das palavras de santo Agostinho, escritas
lá pelos 400'dÇ: ''Antes de criar o Céu e a

Terra, Deus criou o Inferno, para colocar
nele pessoas como você, que fazem essa

pergunta".

• yadanich@unerj.br I

VARIEDADES----------

. JA�GUÁ DO SUL
• Iline'Shopplgg 1
• fetigo em Bangkok (leg)
(15h, 17, 12�,.21h-todÍ)sosdi(Js)

Primeiro volume de trilogia que se tor
nou fenômeno mundial de vendas. Em
1966, Harriet Vanger, jovem herdeira de
um império, some sem deixar vestígios.
Desde entõo, o cada ano, HenrikVonger, o
patriarca do clõ, recebe o mesmo presen-
te que Harriet lhe dava, até desaparecer.

'�N. O�jlli.lt I1r;:! 'F �.. -üuser morto: Henrik acredito que elo foi
assassinado. Por um-Vanger..

• Cine Shopping 2
• $pace Chimps: Micos no espaço (Dub)

• O nevoeiro (légl(16h�O, 19h, 21 h30 - todos os dias)
,,<;�. ':' ,'i< ;i)

• Cine Shopping 3
• lohon - O agente bom de corte (leg)
(18h50,.21 h - todos os'dios)
,,' Hellboyll� O erérclte dourado(leg) (16h30 - todos
os dias) (14hrO - sex/sab/donVqua/qui)

�

JOINVllLE .

• Cine cidade 1·

�•..Mais do que você imagina (leg)
l1<6h, 17h, 19h, 21 h - tódos os dias)

• Cine Cidô�é2
• Hâricock (Dub)
(15h50, 17h�O, 19h30; 21 h20 - todos os dias)
• Kung Fu Pondo (Dub) (14h - todos os dias)

• Cine Mueller 1
• Controle absoluto
(14h30, 17h, 19h30;21h50 - todosos dias)

• Cine Mueller 2
• Bezerro de Menezes
(16h20, 18h, 19h40, 21 h30 - todos os dias) ,;,

c

Os homens que não
amavam as mulheres

Em busca do
cura do amor

o poeta lanço o livro de poesia "O Tigre
e o Neve" e descobre que o mulher de
seus sonhos foi ferido num bombardeio
no lrnque. Ele o encontro e vai ter difi
culdades poro conseguir os medicamen
tos de que elo preciso, em uma cidade
completamente destruído.

NOVELAS

CIRANDA DE PEDRA
Afonso diz a Rosa que o que aconteceu com Frau
Herta nõo deve ser comentado. Bruno vê Afonso

beijando Mirna. Ferdinando jogo o corro em

cimo de Daniel. Eduardo solvo Daniel do otro

. pelamento. Elzinha diz a Cícero que sonha em

abrir a Maison Elza Cormelo-Cossini. Ferdinondo
corto o cabo de freio do corro de Cícero. O corro de
Cícero capota. Cícero conclui que o assa�ino de
Julieta tem medo de ser descoberto e tentou pro
vocar outro ocidente. Virgínia pergunta se Natércio
sobe que Afonso maltrato Bruno.

TRÊS IRMÃS
Valéria diz o Alma que é jornalista e está inte
ressado no seu heroísmo em salvar Duda. Alma
diz que deu uma carona II Duda e nunca mais o

viu. Polidoro se apresento poro Vidigal e Chu
chu. Polidoro explico que foi contratado poro
investigar o desaparecimento de Duda. Violeta'
diz o Paulinho que prefere que Doro fique com

ele, do que com Bento. Sandro fico chateado

por perder e liginha o consola. Sandro foz uma

festa-surpresa poro mostrar paro Bento. Pauli
nho discute com Bento ao vê-lo beijapdo Dora.

A FAVORITA
Pedro diz II Floro que seus planos võo dor erro
do. Elo planejo se livrar de Pedro. Manu diz II
Cilene que Dodi comprou uma lJIansõo poro elo.
Céu foz três testes e t,odos dõo positivo. Hora
garante o lé Bob que Dodi nõo teria inteligên
cia poro um golpe como o seqüestro. leonardo
sobe no teto do fábrica e ameaço se jogar. Sil
\'eirinha diz o Floro que Dodi comprou a monsõo
e colocou no nome de Manu. lé eob vê Dodi
entrando num hotel de luxo e adivinha que ele
está gostando o dinheiro do seqüestro.

,

OS MUTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Ernesto, Carvalho e Perpétuo ficam perple
xos com o aloque aos helicópteros. A nove se

aproxima e um raio quase atinge Perpétuo.
Uma tropa de reptlllenos avanço paro eles. A
família Moyer é perseguidg por reptilianos. Um
reptiliono agarro Danilo e Aristóteles tento de
fender o filho. Toni e Cléo lutam com um grupo

,

de reptilionos. Ernesto, Carvalho e Perpétuo
chegam e entram no briga. Os olhos de Cléo
mudam de cor e os reptilianos se transformam
em estátuas. Joõo implora que Sandra lhe dê
uma chance.

CHAMAS DA VlDA
Carolina diz que discutiu com Walter. que o co

locou poro fora de casa. Pedro diz que conversou
.

com Antônio poro que ele e Carolina tenham
um bom convívio. Carolina diz que ficará na

pensõo'de Tuquinha, porque nõo vai atrapalhar
o convívio de Antônio com Pedro. Arlete mondo
Wolter ir atrás de Carolina. Suelen diz o André

que vai bisbilhotor o coso de Miguel paro ver se

pego Vilma lá. Tuquinha recebe Carolina. Tomás
- entro escondido no quarto de Ivonete. Tuquinha

bote no porta do quarto de Ivonete.

(O resumo dos capítulos' é de inteira responsa
bilidade dos emissoras).
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Modelo fala
do ex na TV
Nereida Gallardo, ex-namorada do
jogador português Cristiano Ronaldo,
recebeu 60 mil euros para contar a um

programa de TV da Espanha, detalhes
sobre a intimidade do craque. "Ele é
imaturo e totalmente manipulado pela
mãe", afirmou a modelo, que chamou
o jogador de "covarde" por terminar o
namoro com uma mensagem de celular.
"A vida com ele era só videogame,

.

filmes e sexo" afirmou.

,

A dúvida é:
com calcinha?
A cantora americana Ciara disse em

entrevista à MTV que ficou chateada
com o resultado do ensnle que fez
para a -revisto Vibe de gutubro. "Não
foi o que tínhamos conversado. Era
paro ser algo artístico. Eu estava
usando calcinha, mas na foto da
capa parece que estou totalmente
nua", afirmou. Já o edíter da revista
afirniou à Kiss FM, rádio de Nova York
que nada escapou ao combinado.

Seguradora não

paga apólice
Uma seguradora está sendo processa
do por se recusar a pagar 10 milhões
de dólares em indenização à filho
do ator Heath ledger, (O Segredo de
Brokeback Mountain), achado morto
em janeiro, por overdose ocidental de
analgésicos. A seguradora investigo
suspeito de suicídio, o que anularia o

contrato. A beneficiária Matilda Rose,
3 anos, é filho de ledger com a atriz
Michelle Williams.

SUDOKU

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

repetir númerós em cada linho e cada coluna. Também
nüo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3, PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

SOLUÇÃO
O sol volto a aparecer em SC, com mais nuvens

e chuva isolado no litoral Norte. Nos demais � Fases !la lua

regiões, volta a chover o partir do noite, de ---�-----�-'-_ .. _ .._�---

formo isolado no estado. Temperatura elevada.

� Jaraguá S�I a R!glãll
21/10

SÁBADO
MíN: re- C
MÁX: 23° C
Chuvoso

HOJE QUINTA SEXTA

MíN: 1r C MIN: 19° C MíN: 14° C
MÁX: 26° C MÁX: 25° C MÁX: 29° C
Sol com pancadas' I Sol com possíbilidade Sol com pancadas
de chuva de chuva de chuva

lil' ÁRIES

4�' (20/3 a 20/4) ,

Você deve reconhe-
.

� l cer desconfianças
em relação à vida,

que experiências no trabalho
têm deixado em você. Algum
medo pode fazer você sentir uma
necessidade quase compulsiva '

de arrumar tudo de forma opres
siva e pesada. Procure relaxar.

.

X"
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Você tem estado
preocupado com

suas raízes e fa-
mília e enfrentado dificuldades
nessa área. É interessante ava

liar sua infância e investigar se
suas inseguranças não estão
em um lar aparentemente frio
ou com dificuldades materiais.

L""'- LEÃO

�r=> (22/7 a 22/8)
.::: '} Você tem enfren-

� � todo limitações e
passado por situ

ações que colocam em jogo sua

estabilidade emocional e material.
Sentimentos difíceis têm sido
sentidos na esfera do 4inheiro,
dos valores e dos recursos que
conseguiu. Aperte o cinto.

#
LIBRA '

(23/9 a 22/10)
Você anda assusta
do com aquilo que
traz abaixo de sua

superfície racional. A impressão
que você tem é que se relaxar,
será engolido por um mar de

emoções sem sentido. Neste
momento você deve deixar o
controle de lado e se entregar.

SAGITÁRIO
(22/110 21/12)

�
...

As questões rela-
l {

-

tivas ao trabalho
e à profissão têm

tomado são grande parte de
suas preocupações. Sua reputa
ção e imogem tem sido avaliada
constantemente por você no

sentido da construção efetiva de

se,u lugar na sociedade. Relax!!.

TOURO
tF-' """-'

CÂNCER

nr
VIRGEM

(21/4 II 20/5) ._�.. (21/6 a 21/7) (23/8 a 22/9)
Você anda hesitante ;��f� Investigue se a Mesmo relutante
e preocupado. Sua : ; forma que vem se em encarar II vida,
auto estima anda expressando tem ,você deve seguir-

. baixa e você está desconfiado da sido compreendida. Você sente em frente. Limpe sua mente e
'

.

sua capacidade. Inseguranças que o ambiente ao seu redor, retire dela todo receio de que
e medo de inadequação podem oferecer perigo no que diz respeito aconteça o pior. Aproveite o ra-

atrapalharo andamento-de seus à seguran� pessoal e por !s� ciocínio.organizado e se dedique
, planos. Avalie suas atitudes e

" ..

hão 'está cilnseguindo filzeYlllná ill "tI tio'trabalhore à elaboração'de
mude o que for n�cessário. troca aberta com os outros. uma vida mais consistente.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21111)
Você ultimamente
sente que tem que
dar muito mais de si
para conquistarou

preservar suas amizades. Cuidado
com o excesso de exigência que
vem de você. Sua rigidez pode
mostrar seu medo inconsciente
em não ser suficientemente bom.

O CORREIO DO POVO mQUARTA-FEIRA. 1 DE OUTUBRO DE 2008

ANIVERSÁRIOS , ,
. ,

29/9
Eduardo .Cristina Dorn

30/9
Denisio Borchardt

1}10
Ademar.,Ruysan

,Ademir Reitz
"Ana Paula.Marangoni
'''Andréi.a Hackbarth
Andressa M. Heller
·Bruna Fortes
Bruno da Costa per.eira
Camila luciani
Christian Robert Franzner

. DUma P. Schroeder
Eliana .,Mara Bassani
Florilida Emmendóêrfer
Gabriel Henriqu� Moeller
Gerrilano;.",�v�r"l
Heloisa Porõth
João Vitor Chruschelski

, Lauro Yolz Junior
'Luciane Gaedke. Gerent

.

Maria Catarina Souza
.Maria Forlim
Mário Ehlert
O�valdÍ) Demarchi
Pedro Paulo Ferreira
Rogério Sa.ntos Veloso
Rogerio Veloso

('Ro�eli Bonglowiski .

Sergio HiI��rto R�duénz.
'

Sérgio Marcelo Backer •

Simanha Volkmann
Valtrad'Drews

h

Wandressu Ricken

DIVIRTA-SE
,

Onibus
A mulher tinha acabado de comprar
vm novo armário poro seu quarto,
quando notou um defeito: sempre que
passava um ônibus no ruo, os portos
do armário se abriam. Chamou um

marceneiro. Dentro do armário, senta
do, esperando passar um ônibus, poro
descobrir o problema, o marceneiro é
surpreendido pete marido irritado:
- O que é que você está fazendo aí
dentro?
- O senhor nôo vai acreditar,
responde o marceneiro. Mos estava
esperando o ônibus passar.

AQUÁRIO
(2111 a 18/2)
Você sabe que
deve se abrir às
experiências,

especialmente no'amor, mas
sente dificuldade. A entrega está
difícil, apesar do esforço. O que
você deve ter claro,é que entre
ga significa em parte, a morte
de algo que ficou para trás.

CAPRICÓRNIO PEIXES
(22/12 a 20/0 III.. (19/2 019/31'

� Voc� te,m. estUdo •• Os relacionamentos
mais seno no que 'Y""'" têm exigido muito
diz respeito à sua ultimamente. Esta é

religiosidade, filosofia.devida a área através da qual você está
e viagens. A necessidade em sendo desafiado a crescer. Não
encontrar respostas às questões pule fora e pare com a desculpa
sobre o verdadeiro significado que a pessoa certa ainda não
da existência tem sidRtp'oonto n'9G uPl!ar�eu. Procure o que leva
principal de suas dúviaoS;;;;.1t! ,I vHce cY61fíMiilh�lrtil.""· u�
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Mousse de amora light
INGREDIENTES

VARIEDADES-�---,------�---�--
GASTRONOMIA

Miolo de alcatra com

farofa de banana
INGREDIENTES_

• 6 bifes de miolo de alcatra
(cerca de 700 g no total)

• 4 colheres (sopa) de azeite de oliva
• 2 cebolas médias cortadas em rodelas
grossas

• sal e pimenta-do-reino moída na hora
a gosto

FAROFA:
• 4 colheres (sopa) de óleo
• 2 bananas-nanicas médias em rodelas
• 1 cebola média picada em pedaços
pequenos

• 100 g de baco_n picado em pedaços
bem pequenos

• 2 xícaras (chá) de farinha de milho
em flocos

-. 1 colher (sopa) de molho de pimenta

FAROFA: de azeite de oliva e reserve.

5- leve uma grelha ao fogo e deixe aquecer
por 2 minutos. Coloque a carne e grelhe até
dourar dos dois lados.

6- Polvilhe sal e pimenta-do-reino, retire do fogo
e reserve.

7- Na mesma grelha, disponha as rodelas de
cebola e regue com o azeite de oliva restante.
Grelhe por 5 a 8 minutos e retire do fogo.

Se Distribua as rodelas de c�bola nos pratos,
disponha a carne grelhada por cima e, ao lado,
a farofa de banana. Decore com cebolinha verde
e pimenta-dedo-de-moça

l-leve ao fogo uma panela com o óleo por 1
minuto. AcreSjiente as rodelas de banana e frite
por 2 minutos, ou até dourar dos dois lados.

2- Retire as bananas com uma espátula e reserve.

Na mesma frigideira, frite o bacon até dourar.
Acrescente a farinha de milho, o molho de .

pimenta e o sal e deixe cozinhar, sem parar de
mexer, por 3 minutos.

3- Junte as bananas, misture cuidadosamente e

retire do fogo. Reserve.
4- Pincele o miolo de alcatra com 2 colheres (sopa)

Lingüiça com polenta
• 300 g de lingüiça toscana
• 1 kg de tomates maduros
• 2 dentes de alho amassados
• 250 g de farinha de inilho para polenta
• 1 litro de caldo de frango
• 1 cebola picada
• sal e orégano a gosto

1- Corte os tomates em gomos e bata no liquidi
ficador até ficar homogêneo. Reserve.

2- Corte a lingüiça em cubos pequenos. Numa

panela, coloque a lingüiça e o alho e deixe
até a lingüiça fritar bem.

3- fm outra panela, coloque a farinha de milho e o

caldo defrango.l.eve ao fogo, mexendo sempre, até
a polenta ficar macia. Acerte o sal, se necessário.

4� Retire do fogo e reserve. leve ao fogo uma

panela com a cebola até dourar. Adicione
o molho de tomate e deixe reduzir em fogo
baixo.

5- Junte a lingüiça e deixe por mais 5 minutos.
Acerte o sal, adicione o orégano e sirva com

'a polenta. '

• 4 colheres (chá) de gelatina
vermelha ellJ. pó sem sabor

• 300g de amoras 0.

• 2'potes (400g) d�'logurte
desnatado

.

• 4 colheres;(sopa) de adoçante
dietéticóem pó forno e fogão

MODO DE
PREPARO�
1-- Hidrote a gelatiJij numa tigela,.
refratária éom 3 colheres (sopa)
d� água fria.

2- Em seguida, leve a tigela ao

fogo, em 6anho-maria, por
5 minutos, ou até a gelatina
dissolver Retire do fogo e

transfira para o liquidificador
3- Junte as amoras, o iogurte e

o adoçante e boto até ficor
homogêneo. Distribuo em 4

recipientes e leve à gelodeiro- por
2 horas. No momento de servir,
decore com amora e hortelã.

Omeletede
tomate seco e

mussarela de
búfula

INGREDIENTES
• 100g de tomate seco
• 100g de mussarela de búfulo
• 5 ovos
• 1/2 xícara (chá) de queijo parmesão ralado '

• 1/2 xícara (chá) de manjericão fresco picado
• 2 colheres (sopa)de azeite de oliva
• solo gosto

1- Pique o tomate seco e reserve. Pique a mussarela
de búfulo em fatias finas e reserve.

2- Em uma tigela, boto os ovos com um batedor ma
nual por 2 minutos. Adicione o queijo parmesão e
o sal e misture. Reserve.

3- Em outro tigela, misture o tomate seco, o mussa

rela de búfulo, o manjericão e 1 colher (sopa) de
azeite de oliva. Reserve.

4- Aqueço o azeite de oliva restante numa frigideira

média antiaderente com 20cm de diâmetro.
Despeje os ovos batidos, reduza o fogo e tampe
a frigideira. Deixe por 5 minutos, ou até dourar
as bordas. Vire a omelete com cuidado e deixe
fritar por mais 5 minutos, ou até doura[ Adicione
o misturo de tomates secos, distribuindo sobre
o metade do omelete. Dobre o outro porte do
omelete por cimo e deixe fritar por mais 1 minuto.
Retire do fogo e sirvo em seguido.

)
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'DIZEM POR AI •••
Que aquela senhora- já conhecida pelos seus impulsos mórbidos para o fur
to- esposa de um empresário bem sucedido da urbe sorriso, voltou a atacar.
A cleptomaníaca, que, aliás: se fosse pobre seria ladra mesmo, foi pega re

centemente surruplandc um suéter em uma loja bem conceituada da cidade.
Como a "dama" tem nome e sobrenome, o caso não foi parar na delegacia.
Mas o buxixo está ardendo feito "Pimenta do Quintal de Casa".

EM ALTA
As boas
apresentações
promovidas
pela Scar..

EM BAIXA
Tem candidato a vereador
em Jaraguá do Sul que não
faz o número do sapato.

ESSA É BOA•••
No sábado, depois de uma grande fes
ta em Jaraguá, um cara tinha tomado
todas. Sem ninguém para acompanhá
lo, ele mesmo decidiu dirigir o carro.

Chegando ao semáforo, perto do ter
minal de ônibus, foi abordado:
- Parado aê! Isso é um assalto!
- Ufa! Graças a Deus! Achei que fosse
uma blitz. Pode! Me contaram numa,

conversa de bar.

"AqUele que é bom para
elaborar desculpas,

raramente é bom para
qualquer outra coisa."
BENJAMIN FRANKLIN

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é a amiga e ad
vogada Relms Benevenutti, lá da
Unerj. Ela tem um carinho especial
por este colunista e acompanha a

coluna para ficar por dentre das
melhores novidades de Jarag<úá.

REVIVAL
Nesta sexta-feira os meus amigos
Pepe eThiago Mattos, em parceria
com o Beira Rio Clube de Campo,
do presidente Rogério Kuhnen,
juntamente com o OJ Paulico,
promovem mais uma edição da
festa do Vinil e Celebra-tion 80.
O frege terá a presença dos OJs
Nene Wolf, Bibbe Andreata, Mar
celo luiz e Paulico.

._ SpeedPres
2_��
3371-2552

A bonito modelo Andresso Moira Heller é o

aniversariante mais festejado de hoje

ENTREVISTA
Hoje, às 7h30 da manhã, o jornalista,
e repórter da 105 FM Jailson Angeli,
entrevista o candidato a prefeito Moa:
cir Bertoldi, do PMOB:

DICA DE QUARTA
Reunir os amigos para

uma boa rodada de sinuca
no Bar do Oca.

CÁSSIA
Certamente a aniversariante mais festejada de hoje é a minha querida

amiga: a bonita Cássio Rodrigues. Mil Vivas para ela.

QUARTA INTERNACIONAL
Uma boa dica para hoje à noite. O
Kantan renova a cada mês o seu cardá
pio da Quarta Internacional. Os pratos
são variados, vindos de todos os cantos
do mundo, e passam pelas mãos dos
chefs do estabelecimento. Uma boa

pedida para quem não é fã da culiná-
ria japonesa. E o que é melhor: hoje O empresário Aclino Feder, proprietário do Berlim Ambientes, que poso 00 lodo dos amigos, de Veneta no. '

os profissionais da área da saúde têm
'

Itália, Helena e Renzo Tomasello. Amanhã, quinto-feira, às 19 horas ele recepciona amigos, corretores e

desconto especial.
.

arquitetos poro um delcioso happy hour, no porque fabril do empresa, em Guaramirim

TE CONTEI!
_Sabem aqueles sindica.nstas?
Eleffentaram esconder e negar. Mas
agora resolveram relaxar e curti[ Está
confirmado. No domingo é"stav:am

Sem no escurinho d(l cinema, no
shopping Breithaupt: Ontem, estavam
comenda uma pizza no Pap,alonL Os
dois sQo do mesma faéção, mos não
desfilam mais de jovens do pedaço,
falam até êm casamento. Pode? Só
tomando mesmo uma dose bem gela
da do minha Veuve Clicquot Brut.

• O boa gente Diego Leandro 00

ladu de suo apaixonada Fran, recebe
hojê toda o cartnho dos amigos
e familiares pela estréíe demais'
um anivel§ário. Os nOSS(lS maiores

cump�imentos.
'Amonhá, quintá-feiro, à 19 horas,
o meu grande amigo Adinio Feder,
'proprietário da Berlim Ãmbiertte, re
cebe corretores, arquitetos e amigos,
para um happy hour no porque fabril

. do empresa. Em seguida váo saborear
,

um delicioso prate da cozinho itolio'
na, naJhácoro d!J família.

'

• No próximo diô primeiro d� ..no

vembro' acontece no Arena Joraguá,
às 26 horas, um 'excelente show com

o grupo Anjos de Resgate. O evento é
paro marcar o Ano do Juventude-.

.Óbose todos os diós alguém me

'

questiona. Que pimeRta é ..
esso do

"Quintal de Caso", que você tanto es-

,.Creve na co,lun�? Ng verdade ela �xis
fi te, é o l11arca'da pil11eiJ.to fabricado
, pelo amigo jaraguaense Aldo. Piozero.

Eu aprovei e é o maior sucesso nos'
proteleifôsile Santo catarina.

• O amigo Miro Mobo promove
aquela festa na sua paradisjoco "

chácorlJ.'O evento é para celebrar o
véspera das eleições. Meio Joraguá
foi.convidodo. Duas bandos farõo

. porte, do frege.

• Na serte-lelm (2), às 19h30,
tem inauguração do Novo Centro de
Eventos, do hotel Saint Sebastian.

• Nem todo medíocre é invejoso:
mas todo. invejoso é medíocre.

i,\

.Com essa, fui!!
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fESTIVAt NACIONAL
O III Festival Nacional de Dança de, �aragpó do Sül encerra as inscrições sábado (4/1Oh Os interessados devem'

preenchera ficha de in�crição e enlliar para o trmaillisajaworski@i1etuno.com.br. A outra ficho de inscrição deve
ir juntamente com o comprovante de depósito dgs taxas de insçrição poro: liso Jaworski Produções LIDA, rua Exp.
Cabo Harry ijadU�h, 150, aptoe5, Centro,JaJaguá do $'ul - SC, OtP 89251-380_ O,evento está marcado para 25 e 26
de outubr6. O croOl>grQma das apresentações será divulgado ('pós a confirmação dps g�upos inscrit.os a partirdo dia
17. Mais informações no site www.fe�tiv,aldejafagua.yom.brou através des telefones (47) 3275-0381, 9171-4439.

Oportunidade de pós-graduação
o Cento Universitário de Jaraguá do Sul (UNERJ) está com inscrições abertos paro os cursos de pós-graduação neste

segundo semestre. Os cursos Contabilidade gerencial e controladoria, Manufatura enxuto, Direito processual e Direito em

presari��e Paisagismo tem vogas disponíveis. Mais informações e inscrições pelos telefones (47) 3275-8233, 3275-8226
e 3275-11219, .ou através do e-mail pos@unerj.br ou no site www.unerj.br. -

,

ócios (Proêessos Gerenciais)

-
--

-

-

s ,,-O\J\\lO ......

".. ,,-U\..A: s
I" 1RÁNSM\,\D�E1",MEN1e.
\ D\R:

...... DE CU�\,.�'"....,
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fACULDADE Df "TECNOLOGIA INTERNACIONAL
Credenciado 10 MEC � Port.-4271 de 12112:05

Modàlidade-de
Ensino a Distância

Duração de 2 a 3,5 anos'
Cursos autorizados e

reconhecidos pelo MEC

Se você tem pró-atividade e busca uma carreira desafiadora e promissora,
mande seu currículo ou faça contato.

REQUISITOS: --BENEFíCIOS:

• Pró-atividade
• Dinamismo
• Facilidade de negociação
• Condução própria
• Disponibilidade para início imediato

• ótima remuneração
• excelente ambiente de trabalho
• treinamento e acompanhamento
• excelente estrutura .

Currículos: rico2003@ig.coni.br Contatos: Fone: 47. 8403.8453

Festival
de Formas
Animadas

.
- A arte do animação de volto 00 palco

do Scar (Centro e Cultura Artística) de
Jaraguá do Sul, do dia 8 o 11 de outubro.
,O espetáculo obre com o peço "Juan Ro-

. meo y Julieta Moria", do grupo EI Chon
chón (Argentina/Chile), no Grande Tea
tro, às 20h. A companhia peruano Hugo
e Inês retorno 00 festival no sexto-feira
(10/10), às 20h. No sábado (11), o grupo
paulista XPTO sobe 00 palco com o peço
"Utopia - Terra de Dragões", (São Paulo),
o partir dos 20h30. O valor do convite é
de R$ 10 e R$ 5. Mais informações pelo
telefone 3275-2477.

·ACIJS

Curso Básico para
Elaboração de

Projetos Sociais

FALECIMENTOS

Faleceu às 21 h30 do dia 29/9, o

Sr, IriG Iml'otn, com idade de 40
anos, o sepultamento foi realiza
do dia 30/9, com saída do féretro
da Capela Mortuária da Vila Lenzi,
seguindo para o cemitério de Rio
da Luz I.

Faleceu às 21 h30 do dia 29/9, a

Sr�. A!lfI@ Monfrinl, com idade de
79 anos, o sepultamento foi reali
zado dia 30/9, com saída do féretro
da Capela Mortuária do Vila Lenzi,
seguindo para o cemitério Munici
pal da mesmo locálidade.

CONCURSO N° 362

06 - - 10 - 12 - 13
11--18-

MUSEU
�

Exposição:
Alvo Véu

O curso Básico poro Elaboração de
Projetos Sociais está marcado poro os

dias 16, 20 e 23 de outubro, dos 19h às
22h, no Centro Empresarial de Jaraguá A mostra Alvo Véu apresento arte
do Sul. O público-alvo são os entidades em fotografia nos 19 imagens que serão
não governamentais e es conselheiros expostos a partir do dia 9 de outubro, no
municipóis. O objetivo é instrumento- Museu Emílio do Silvo, em Jaraguá do
lizor os pessoas poro elaborar projetos Sul. O projeto é obro do artista plástico
sociais desde o planejamento até o 'Valdete Hinnig, que trabalhou durante
monitoramento. O valor do investi-

-

três meses no produção. Com o objetivo
mento poro nucleados. e estudantes é de homenagear o poeta Osmar Pisani, o
de R$ 50, os associados pagam R$ 60, artista exibe os poemas em fotos. Poro
e os demais interessados investem R$ os interessados, o horário de visitação é
80. No preço está incluso coffee break das8àsllh30edas13h30às16h30,de
e material didático. As inscrições de- terço-feira o sexta-feira, e nos sábados
vem ser feitos pelos telefones 3275- dos 9h às 12h, e nos domingos das 15h
7033,3275- 7059. às 18h. A entrado é gratuito.

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

na forma da Lei, etc.
.

Faz saber a todos quanto este edital, virem que se

acham neste Tabelionato para protesto de Iitulos contra:

Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficial faz saber que por não terem sido encontrados pessoalmenle nos endereços a mim

����i��t:�I���i�=s�rr��oC:;J!:����s����g������efio�(uês��seú�����' que deu entrada neste Oficio para

Protocolo: 87856 Sacado: JULIANA RAMOS CPF: 347.171.nS-19
Cedente: MARCELO ZANElATIO-FOTOGRAFIAS-ME CNPJ: 07.800.3141000
Numero do Titulo. 0033004 Espécie: Duplicalll de Venda Mercantil por Indicação
��:"-���:����?!l.:'_����:.:�. . .�����::�,,-�t��_���99/2008 Valor. 6.0,28
Protocolo: 88045 Sacado: OFICINA DE MOTO ALCIDES LTDA CNPJ: 79.891.8001000
Cedente: ESCRITORIO CONTABll MARLIAN LTDA CNP;' 84.436.0961000
Número do Titulo: 064798 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
�-'�_:entante CA����3���:'_':_DERAL Data Ve�mento: .10109i2008 Valor. 245,55

Protocolo: 88060 Sacado: VAGNERASSIS DE OLIVEIRA CPF: 003.460.969-52
Cedente. TOP TRANS TRANSPORTES lTDA EPP CNPJ: 04.638.8551000
Numero do Título: 000059·0 Espécie: Cheque
Apresenlllnte: TOP TRANS TRANSPORTES LTDA EPP Data l,iencimento: 1210512008 Valor: 745,00

Protocolo: 88088 Sacado: PRECISA0 REPRES.COMS.LTDA CPF: 040.653.729-17
Cedente: POSTO MIME LTDA CNPJ: 83.488.8821000
Número do Titulo. 549843611 Espécie. Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 1210912008 Valor:.352,59.
-�-...,�--�_ .. _----------_._-_._--_._-_.-!._-_._----_._-_.- O_MO.

Protocolo.88090 Sacado: BV GUINDASTES LTDA ME - CNPJ: 07.208.1901000
Cedente: COM INO BREITHAUPT SA CNPJ: 84.429.8101000
Número do Titulo: 0000000000 Espécie: Duplicata de Venãa Mercantil por Indicação
Apresentante. BRADESCO Data Vencimento: 10109i2008 Valor: 1.200,00

Protocolo: 88123 Sacado: NILSON JOSE BATISTAlATOEIRO ME CNpJ: 01.476.1231000
Cedente: RECAUCHUTADORADE PNEUS NERI LTDA CNPJ: 82.989.0961000
Numero do Titulo: 3910.1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOM1CA FEDERAL Data Vencimento: 1510912008 Valor.190,00

Protocolo: 88136 Sacado: ATACADAO DACERAMICA LTDA·EPP eNPJ.02.845.3151000
Cedente: CERAMICA FORMIGRES LTDA CNPJ: 01.325.0231000 -

'Número do Titulo. 313509 J/J Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação .

Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 1710912008 Valor. 1.233,36

E, como os dilos devedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimacao, faz por intermedio 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 hquldar o seu debito, ou entao, dar razao por que nao o faz, sob a pena de serem os referidos
protestados na forma da Lei, etcz .'

Jaragua do Sul, 1 de Outubro de 2008
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ÂNIMO RENOVADO

lido Vargas organiza
uma nova diretoria
Reuniões abertas acontecem todas as quartas

ca", comentou Vargas, emen

dando um convite: "Qualquer lido Vargas repete discurso otimista de quando assumiu o Juventus em 2007

pessoa que quiser ajudar o [u-
ventus pode ir ao encontro",
afirmou ele.

\

A reunião vem rendendo
boas idéias, segundo o presi
dente, principalmente para
viabilizar as despesas do Iu
ventus no restante deste ano ..

Vargas garante que, além das
famosas dívidas trabalhistas,
o tricolor não deve para mais

ninguém. "Existem alguns
compromissos para serem re

solvidos, mas nada de grande
valor", afirmou.

Vargas admite que, quando
assumiu, imaginava que, a si-

JARAGUÁ DO SUL

Ele assumiu com um dis
curso otimista, deixou o clu
be depois de muito desgaste
(principalmente mental) e vol
tou com o mesmo objetivo de

quando'entrou - tentar dar um
novo ânimo ao Juventus. O

-, presidente Ildo Vargas come

ça, agora, a formar uma nova

diretoria, com novas caras e,
como ele' mesmo disse, "com
pessoas apaixonadas pelo [u
ventus".

Para trazer mais gente, ele
pegou o telefone e começou a

ligar para amigos e ex-jogado
res que já têm uma identida
de com o clube. E, toda quar
ta-feira às 18 horas, eles se

encontram na sede social do
Estádio João Marcatto. "Desde
que começamos, sempre tem

pelo menos dez nessoas lá,
trocando idéias e discutindo
as coisas de forma democráti-

Boca termina
em 5° lugar

o jaraguaense Luciano "Boco" d�
Oliveira terminou em quinto lugar no Com
peonato Brasileiro de Velocross, realizado
no fim-de-semana em São Bento do Sul.
Mesmo com o mau resultado, ele man

jém o lideranço do categorja VXl. Boca
tern apoio de Aguia Negro, TIm, Chopp &
Club, Vip Pisos eWi Forest e Posto Cidade.

tuação do time era pior. "Hoje
eu vejo que o Juventus é viável,
que existem soluções. Estas di
ficuldades são momentâneas e .

temos de-acertar tudo para que
o Juventus volte a ser o orgulho
do torcedor jaraguaenses, assim
como é aMalwee".

Futset conhece
os finalistas

Vôlei masculino
está na semifinal

Malwee e Duas Rodos fazem, neste sá
bado (4/10), a final do Campeonato de Fut
set Masculino dos Jogos do Sesi. A partido
será às 11 horas do manhã, na sede do en

tidade (se chovet pode ser transferido poro
o Arweg). Antes, às 10 horas, AMCTêxtii e

. Weg disputam o terceiro lugar. No mesmo

tem a 5a rodada do futset feminino.

Neste sábado, o p�rtir dos 8 horas,
acontecem os semifinais do voleibol mas,
culino. O primeiro- jogo será entre Weg x

Malwee e, no seqüência, tem Duos Rodos x .

Borracharia Wolf. A decisõo do título acon

tece no mesmamanhã, logo após estes dois.
I;Onfrontos. À tarde acontece o triangular do
feminino, com Malwee, Weg e Lunendet

O CORREIO DO POVO ImQUARTA-FEIRA, 1 DE OUTUBRO DE 2008

Nos gomes'
Este na "foto" é o jaraguaense Filipe Karminski, no respectivo
perfil do gome Pro Evolution Soccer 2009 (também conhecido
como Winning Eleven). Lateral-esquerdo do La Coruna, o jogador
tem como principal qualidade, segundo o perfil, o, velocidade de
passe, os dribles curtos e rápidos e ri corrido em longo distância.
E o pior índice registrado é no defeso. Mos vale o registro de ver

um jaraguaense firmando nome no fútebol mundial.

Estréio tranqüilo poro o Seleção Brasileiro. Um jogº até mais fácil do
que se esperava. Se manter o escrito, contra Ilhas Salomão e Cubo
os golea�as ��vem ser até maiores. E o Rússja deve

....�er me�mQio
principal adversário nesta primeira fáse. PC de Oliveira aproveitou e

colocou praticamente todo mundo paraijogar, poupando também paro
os próximos jogos.

'
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l\I1alwee goleia Colegial por 7x1
Com o resultado time abre oito pontos de vantagemsobre o segundo colocado
JARAGUÁ DO SUL

A Malwee abriu ontem oito

pontos de vantagem sobre o se-

. gundo colocado da Divisão Espe
cial do Campeonato Catarinense
de Futsal em confronto direto
com o Colegial. O time de Flo

rianópolis veio a Jaraguá do Sul
com um elenco jovem e apenas
nove jogadores. Já aMalwee sou
be explorar a experiência e téc
nica de seus atletas e venceu os

visitantes por 7xl.

Quem abriu o placar para a

equipe da casa foi Farrel. O ala
completou de cabeça depois de
um cruzamento de Chico. O time
da Capital empatou o jogo com

Felipe. AMalwee voltou a ficar
na frente do placar com Chico,
depois de um passe de Leco. O

jogo continuou dominado pela
equipe jaraguaense e Pica-Pau e

Douglas fIDpliaram o marcador,

terminando o primeiro tempo em
4xl. Na segunda etapa, aMalwee
seguiu predominando a partida e

fez mais três gols. Primeiro com

Humberto, depois com Leco e

em seguida com Douglas. O téc
nico Marcos.Moraes elogiou o

desempenho do time e destacou
o equilíbrio .entre ataque e de
fesa. '.� equipe se portou muito
bem. Claro que o Colegial jogou
sem três jogadores importantes.
Enfrentamos grandes dificulda
des contra eles em Florianópolis,
mas corrigimos a marcação por
zona", observou Marcão.

Com o
.

resultado a Malwee
aumentou a vantagem de gols
que tinha sobre aUnisul (líder da .

chave A) e agora se prepara para
enfrentar o Concórdia, no dia' 7
de outubro, forade casa.

GENIELLI RODRIGUES Chico (E) desempatou a partida e comemorou ao lado de Andrey o resultado elástico sobre o time da Capital

CORRIDA RÚSTICA

II

TRÊS JARAGUAENSES NO PÓDIO
Clóudio dos Santos, Michel Dias e Edson Selinger competiram. no

fim-de-semana pelo 10 Corre São Bento, corrido de dez quilômetros no

cidade de São Bento do Sul. Clóudio ficou com o primeiro colocação,
Dias emterceiro e Selinger chegou em quinto. O trio de atletas jarogua-

. enses represente o Acorj (Associação de Corredores de Ruo de Jaraguó
do Sul) e tem o apoio do Elian e do Fundação Municipal de Esportes.

Times de futsal terminam em segundo
Garotos e garotas do sub-17 ficam na vice-liderança de seus grupos
JARAGUÁ DO SUL

OS dois times de futsal sub-
17 de Jaraguá do Sul disputaram
no fim-de-semana o Campeona
to Catarinense da modalidade e

perderam a liderança de seus

grupos. No masculino, o qua
drangular semifinal aconteceu
em São Miguel do Oeste. Com
dois empates, para o Metisa e

[oní Goal, e uma vitória sobre
Guarani, a Malwee/CEJ/FME
continuou invicta, mas está em
segundo lugar-do Grupo B, com
cinco pontos. Cuarani lidera
com seis, seguido de [oni Goal
(4) e Metisa (1). O returno da
fase será nos dias 17 e 18·de ou
tubro em Jaraguá do Sul.

Por sua vez o feminino per
deu a invencibilidade no Esta
dual para as donas da casa, o

Brusque, por 7xO. Mas vence

ram os outros dois confrontos
- contra Blumenau e Criciúma.
Com o resultado elas termina
ram o turno na segunda coloca- I

.

ção do Grupo E com seis pon
tos. Brusque ficou em primeiro·
com nove, Criciúma em tercei

ro, com três e Blumenau não

pontuou. As meninas também
têm o returno em casa, mas a

data ainda não foi confirmada. Sub-17 feminino perdeu a invencibilidade para ,Brusque, líder da Chave E

o
«(

�
:::l
>
Q
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Brasil atropela na estréia
Time está no caminho certo para recuperar hegemonia
BRASíLIA

Com uma atuação consis
tente e convincente, o Brasil
teve uma 'excelente estréia
no Mundial de Futsal. Ontem,
diante de um público de quase
sete mil pessoas no Ginásio Nil
son Nelson, em Brasília, a se

leção brasileira goleou o Japão
por 12xl e mostrou que está no
caminho certo para recuperar a

hegemonia no esporte - dona
de cinco títulos mundiais
- fracassou nas duas últimas
edições do campeonato, quan
do a Espanha foi a campeã.

O astro Falcão começou no

banco de reservas. Mas ele logo
entrou em quadra, ajudando a

vitória brasileira com dois gols.
Outros três jogadores do Brasil
fizeram dois gols cada (Lenísio,
Schumacher e Ari), enquanto
Marquinho, Wilde, Betão e Ciço
também marcaram. Osodo des
contou para o Japão.

"O jogo foi atípico. Nossa

equipe foi letal, aproveitou
bem as chances que teve",
admitiu o técnico da seleção
brasileira; Paulo César de Oli
veira. Para ser mais exato, o

Brasil aproveitou quase 25%
das 49 oportunidades que
teve, ou seja, um em cada qua
tro chutes que deu virou gol.
Mas, cauteloso, o treinador
tratou de conter a euforia: "as
coisas não vão estar bem deste
jeito sempre".

O Japão até que segurou o

Lenísio (com a bola) marcou dois gols ontem; Schumacher, Ari e Falcão também balançaram a rede duas vezes

Cuba, Paraguai e Itália vencem
A Seleção de Cuba também es- ,

trenu com goleada no Mundial de
Futsal. Os cubanos enceram as IIhos
Salomão por 10x2, jogo válido pelo
Grupo A, em Brasília. Pelo grupo o

time Russo descansou na rodada
de abertura. Já no Grupo B, outro

jogo no primeiro tempo, quando
perdeu por 3x1. Mas, na segunda
etapa, saíram mais nove gols, de
finindo a goleada. Apesar disso,

que teve seus dois primeiros jogos
ontem, favoritos estrearam com

vitória, no Rio de Janeiro. O Para
gurii goleou os Estados Unidos por
5xO, enquanto a Itália, que é õ atual
vice-campeã mundial, sofreu para
derrotar a Tailândia por lxO.

a seleção japonesa, do técnico
brasileiro Sérgio Sapo, alertouPC
para uma falha do time do Brasil:
a falta de cobertura nos contra-

ataques. "Contra uma equipe de
nível mais alto, nossa defesapo
deria ter comprometido", avaliou
o treinador.

Mas o treinador acredita
que o problema será solucio
nado assim que a Seleção
Brasileira chegar ao ápice
da preparação física. As
sim, o Brasil espera ter uma

atuação ainda melhor na se

gunda rodada do Mundial,
quando enfrentará as Ilhas
Salomão, amanhã, nova-,

mente em Brasília.
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GRUPO A
1° 3

3° Rússia O
4° Ilhas Salomão O
5° Japão O

GRUPO B
1°

" }a�aguaL 3
"

2° Itália 3
3° Portugal O

. ..............................

4° Tailândia O
5° EUA O

RESULTADOS
Brasil 12xl Japão
Cuba 10x2 Ilhas Salomão
Itália lxO Tailândia
Paraguai 5xO Estados Unidos

PRÓXIMOS JOGOS
HOJE
• 1 Oh30 - Guatemala x Egito
• 1 Oh30 - Espanha x Irã
• 12h30 - Argentina x China·
• 12h30 - Uruguai x líbia

AMANHÃ
• 1 Oh30 - Ilhas Salomão x BRASil
• 1 Oh30 - Portugal x Paraguai
• 12h30 - Rússia x Cuba -

• 12h30 - Estados Unidos x Itália

Goiás e Flu obrem 28° rodado'
Tricolor quer sair da degola e Goiás pretende entrar no G4
GOIÂNIA

Embalado pela sequen
cia de cinco vitórias nos úl
timos cinco jogos, o Goiás
enfrenta o Fluminense hoje,
às 20h30, no Maracanã, pelo
único jogo da 28a rodada do
Brasileírão. Para o time goia
no, é a chance de se aproxi
mar do G4: atualmente, está
em 7° lugar, com 42 pontos.
Para o tricolor das Laranjei
ras só a vitória interessa, já
que se encontra na lanterna
da competição.

Mas o Goiás promete ter

cuidado extra por enfrentar
um desesperado Fluminen
se. "Vamos para esse jogo
com cautela e atenção na

marcação. Mas nada nos im

pedirá de sermos ofensivos
para lutar pela conquista de
pontos", avisou o técnico Hé
lio dos Anjos.

Em campo, o Goiás terá
o importante desfalque do
meia-atacante' Paulo Baier,
que está suspenso e será
substituído por Felipe. Já o

volante Fahel, também sus

penso, dará lugar a Fernan-

do. E; na tentativa de tornar
ú time mais agressivo, Hé
lio dos Anjos escalou Júlio
César como meia e recuou

Thiago Feltri para lateral-

esquerda. .

Pelo Fluminense o zagueiro
Thiago Silva desfalca o time.
Cuca já confirmou Roger. O
artilheiro Washington volta ao

time, que está desacreditado.
"Temos que ter equilíbrio para
sair desta situação, além da
sorte", destacou Cuca, ciente
que o adversário vive uma boa
fase na competição.
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WEG FORNECE NOVOS
EQUIPAMENTOS PARA VOTORANTIM

Por meio de um contrato exclusivo, assinado no ano de 2001 L o WEG fornece motores BT e MT, além de drives e CCMs, poro diversos
instalações do Grupo Votorantim, um dos maiores conglomerados economicos do Brasil que atuo em vários segmentos industriais
como cimento e concreto, celulose e papel, aço, cítricos concentrados, entre outros. "Com o renovação do acordo, o bem sucedido
parceria vai se estender até 2012", explico Roberto Carlos Contini, analista de vendas técnicos do Weg..' ,

, PARCERIA DE SUCESSO
As últimos ações do Weg poro o holding envolvem o instalação de oito '

subestaçõesde energia distribuídos por todo o país, em um investimento
de cerco de RS 45 milhões. No Votorantim Cimentos estão sende forneci
dos seis subeStações, com unidades em 69 e 138kV com capacidades que
variam de 7,5 o 30MVA. Uma SE já está em funcionamento, energizando
novo fábrica de móagem em Pecém/CE. As demais vão equipar os fábricas
de Aratu/BA, Xambioó/TO, Porto Velho/RO, Vidal Ramos/SC e Baraúmis/
RN. "Estornos em fase de implantação destas subestações, sendo Aratu e

Xambioá energizadas ainda este ano, e os demais em operação antes do
final de 2009", explico Kleber Sartori, coordenador de contratos dó Cen
tro de Negócios de Subestações do Weg. "A partir do terraplanagem cons

truímos e entregamos os subestações já energizadas (turn�key) indepen
dentemente de onde nosso cliente estiver", complemento. Comprovando
o sucesso da parceria entre os duas gigantes, o Weg está implantando
ainda mais duas subestações em 138 e 230kV com copacidades de 30 e

180MVA, resp'ectivamente, poro o Votorantim Metais. Estas estão sendo
fornecidos poro os plantas dos municípios de Borro Manso/RJ e Nique
landio/GO, sendo qúe o primeirajá encontro-se pronto poro energizar e o

segundo com entrado em operação ainda esse ano. (Fonte Weg).

INDICADORES CÂMBIO
COMPRA VENDA
1,904 1,906
1,410 1,410

MOEDA
<'

Dólar comercial (RS)
Euro (em US)

MENOS BUROCRACIA

SC informatizo ITCMD.
.

.

ação será mais rápida
Paga o imposto quem receber bens de herança

Santa Catarina é o primeiro separações judiciais. Para pagar advogado. O fisco vai confiar
Estado do País a informatizar os o ITCMD, o contribuinte pre- na informação e o contribuinte
trâmites do ITCMD (Imposto cisa comparecer à sede da Se- ficará sujeito à fiscalização, que
de Transmissão Causa Mortis cretaria da Fazenda ou de uma acontecerá com base no cruza

e Doação). A nova sistemática gerência. O processo de regu- menta de dados.
será semelhante ao imposto larização leva de dez a 40 dias. O sistema é pioneiro no

de renda: o contribuinte apre- Com o novo sistema, batizado país e conta com as parcerias
sentará documentos somente de "ITCMD Fácil", o processo da OAB/SC (Ordem dos Advo
se cair na malha fina. Começa seráresolvido pela internet para gados do Brasil) e da Anoreg
a valer hoje o pagamento do que a homologação seja ímedia- (Associação dos Notários e

ITCMD que deve ser mais rá- ta. O sistema foi desenvolvido Registradores do Estado). Os

pido e fácil. por servidores da Secretaria da advogados e cartorários serão
O imposto é obrigação de . Fazenda..Com.o ITCMD Fácil, responsáveis pela correção

toda pessoa física '.

ou' jurídica a Fazenda- aceita o valor decla- das informações prestadas pe
que receber bens ou direitos, ,rado pelo contribuinte, semve-. los contribuintes e vão permi
como herança, doação ou dífe- rifícação de documentos. Então . tir maior agilidade aos trâmí-
rença de partilha de bens nas entrao papel do cartório e do tes do imposto.

'

CPNflANÇA DA INDÚSTRIA CAI
° Indice de Confiança do Indústria, (leI) caiu 2,2% em set�mbro na

comparação ê!>m 'agosto, informou ontem o Fundação Getúlio Vargas"
(FGV). Segundo a jnstitu�ção, apesar de se ma-nter elevado, o indicador
c9iu 00 menor patamar em quatro meses, sinalizando uma diminuiç20,,;
do ritmo"de átividad� industrial em setembro.

.

CUêSSES. ,c �. D DARÃO FÔL�GO
AO'MERCADO IMOBILIÁRIO
O� seg!_nentqs ditos econômicos� super econpmh:osde imóc
veis, voltados paro os cla&ses C e 0, darão fôlego 00 'inercgdo 0

•

imobiHárió nos pró�lmos décadas. A oposta nos classesmóis
.

carentes étão grán'qe que muitos elllpresas estõo mudandô o

foco de produçíío poro atender ã demando do chamado novo
classe médio. Além disso, o segmento é tão Ilromi�or que
pode sústentar o mercado ante uma crise Intemeeienel. Tais
segmentos sqo um grand� nicho de mereedu, que cresceu nos

últimos ,anos por coqtg d1J omadurecimeqto econômico, �o'
aumento do emprego e d� renda {lo populaçôo, além das fá
cifida�es no obtenção decrédito.

.

MOTORISTAS GANHAM DESCONTO
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Confiança é a menor em 4 meses
FGV infonna queda de 2,2% no índice em setembro em relação aomês anterior

r .•111RIO DE JANEIRO

O Índice de Confiança da
Indústria (ICI), indicador-sín
tese da Sondagem Conjuntural
da Indústria de Transformação,
caiu 2,2% em setembro ante

agosto, segundo informou a

FGV (Fundação Getúlio Vargas)
ontem. A FGV informou que
"embora mantenha-se em pata
mar hístoricamente elevado, este
é o menor índice dos últimos

. quatro meses, sinalizando uma'

diminuição do ritmo de ativida
de industrial em setembro".

A avaliação' de patamar de

estoques excessivos e maior
cautela em contratações in
fluenciaram a queda de 2,2%.

Segundo a FGV, em relação
ao emprego industrial, as em

presas prevêem continuar con

tratando, mas se mostram mais
cautelosas. No total de 1.042

empresas consultadas, 32% es

timam aumento demão-de-obra
nos próximos três meses e 6%,
aguardam redução no patamar
de contratações. Em setembro
de 2007, aos porcentuais para
essas respostas haviam sido,

. respectivamente, 'de 37% e 7%.
O ICI é composto 'por dois

indicadores. O primeiro é o Ín
dice da Situação Atual (ISA),
que caiu 0,9%' em setembro,
ante estabilidade (0,00%) em

agosto. O segundo é o Índice de

Expectativas, que apresentou
queda de 3,5% em setembro,
ante alta de 2,3% em agosto.
Na comparação com setembro
de 2007, houve queda de 2,5%
para o ISA e taxa negativa de
1,1% para o indicador de Ex

pectativas.

AGÊNCIA ESTADO

L
índice de Confidnçamener indica diminuição do ritmo de atividade industrial, afirma Fundqção Getúlio Vargas

Nova Constituição é aprovada N° de soldados mortos bate recorde
por 64,04% dos eq�atorianos Em 9 meses, morreram 221, contra 219 em todo 2007 no Meganistão
QUITO A apuração do TSE confirma

A novaConstituição do Equa- o triunfo do "sim" no referendo,
dor, impulsionada pelo governo, embora a porcentagem seja dife
foi aprovada com 64,04% dos vo- rente da antecipadapelas pesqui
tos do referendo de domingo, 28, sas de boca-de-uma'o TSE deve

após uma apuração de 96,26%, concluir a apuração prelíminar
informou o Tribunal Superior essa semana e deverá proclamar
Eleitoral (TSE) do país. os resultados oficiais definitivos

Até o momento, o "não" à em no máximo 10 dias.
nova Constituição,' defendido No total, 9.754.883 equate
pela oposição, recebeu 28,01%

'

rianos foram convocados às ur

das votos, enquanto o voto nulo nas para votar no referendo que
ficou com 7,21% e o voto em aconteceu no domingo, 28, no

. branco com 0,74%, segundo Equador, para aprovar ou rejei-
o TSE.Ern números absolutos, tar a nova Carta Magna redigida
o "sim". recebeu 4.579.212 vo- pela Assembléia Constituinte e

tos, enquanto o "não" acumula impulsionada pelo governo do
2.002.729 votos. presidente Rafael Correa:

Resultado oficiol de referendo no Equador será divulgado em 10 dias

CABUL

Em setembro, o ano de 2008

já registra o maior número de
mortos entre as forças interna
cionais no Afeganistão desde a'

queda do regime Talibã no fim
de 2001.

Desde o início do ano, 221 sol
dados estrangeiros .morreram no

Afeganistão, segundo uma con

tagem da Agência France Presse
com base nos comunicados mi
litares. A maioria foi vítima de
bombas de fabricação caseira.

Mais soldados morreram

em apenas nove meses de 2008

que em todo o ano de 2007. (219
mortos). O mês de junho, com
49 mortos - o balanço de 30

dias mais grave desde 2001 =,

e o de agosto (45 mortos) foram
particularmente sangrentos.

Os talibãs realizam uma in

surreição violenta desde que
foram expulsos do poderno fim

. de 2.001 por uma coalizão inter- .

nacional.
A violência, ganhou inten

sidade nos últimos dois anos,

apesar da presença de 70 mil
soldados de duas forças multi
nacionais, uma da Otan e outra
sob comando americano (Ope
ration Enduring Freedom).

Policial afegão guarda mesquita em Cabul durante as preces do Ramadã

,,;}

País busto: auxilio'siudita
i
",.:1;

o· preside�te afegão, �Homid
Kal2ai, djsse ontem que pediu. ·00·

. rei Abdallah, do Aróbia Saudita, que
. ajude a facilitar os conversos'de .paz
com o Taleban.' Karzai garantiu que
suo _intençã� é encerrar o c�nflito no

país. Segundo o')íder, nao houve"ain-
,

do negocia�ões, apenas' pedidos de
aj�da. Mos ele disse que funcionórios
afegãos viajaram tonto poro o Arábia
Saudita quanto para o Paquistão, tra
balhando' para I} fim da violência..
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UM HOMEM DE SUCESSO
,."

90 ANOS COM MUITA DISPOSIÇAO
o trabalho descreve a vida de Antônio que confessa não gostar de folga

JARAGUÁ DO SUL

Antônio Francisco Kroich, 90 anos,
ao receber a visita da equipe de reporta
gem do O Correio do Povo, vestia sapa
tos de borracha, calça de malha, camisa
de gola com os quatro botões desaboto
ados e, para esquentar a manhã fria e

chuvosa, um casaco de lã. A rotina do

aposentado é levantar ao clarear o dia e

se dedicar aos afazeres domésticos até
escurecer. Mas, qual o segredo de tanta
disposição? ,"Não posso dizer se é da
minha natureza, mas acompanhei desde
criança o ritmo dos meus pais na roça",
relembra o carpinteiro.

Foi com o pai que ele aprendeu a

construir móveis, e esse trabalho signi
fica a vida de Antônio. Como não quer
depender dos nove filhos, ele, trabalha
todos os dias. "O que a gente ganha com
a aposentadoria não dá para viver, por
isso eu trabalho, mas faço o meu serviço
sempre com amor e isso me dá alegria",
explica. Enquanto Antônio pode reali
zar éJ_S atividades que gosta, ele afirma
estar feliz. Mas, quando chega o domin

go - o dia de descanso - ele confessa: "o

meu corpo endurece".
Casou-se em 1941. E garante que toda

a mobília da casa foi ele quem fez. In
clusive, hoje o guarda-roupa é usado por
uma das filhas. Antônio trabalha com

madeira, tinta e verniz. Sabe fazer todos
os tipos dé móveis e até brinquedos. No

. momento, o carpinteiro .trabalha pesado
para entregar a encomenda de 25 bancos
à nova igreja Apóstolo São Paulo. Já tra
balhou na roça e em contabilidade. "Não

penso em parar de trabalhar, ficar parado
não me faz bem", disse.

Faz 34 anos que trocou Luiz Alves por
Jaraguá do Sul. Antônio veio em busca de
trabalho e para cuidar da esposa, que es

tava doente e precisava ficai próxima de
um hospital. Hoje, o aposentado é viúvo
e mora sozinho em uma casa no Bairro

João Pessoa.
Dono de boa memória, ele relembra as

brincadeiras de-infância e o convívio com
a família. A comoção de Antônio chegou
a uma lágrima que desenhou as marcas

do seu rosto ao relatar o passado. E por
fim falou das saudades sentidas dos ami

. gas que já partiram. Antônio, mesmo com 90 anos, é exemplo de disposição e forço de vontade

www.autoelite.com.br � Financiamento está sujeito
à

aprcvaçâo de cadastro pela financeira. Os veicules Volkswagen esmo em conformidade com o PROCONVE (Programa deControle de Poluição deAr porVelculos Autcmotores). Oferta válida até
01/1 Of2008 ou enquanto durarem os estoques, o que ocorrer primeiro, Jelta 110cv (1 K21S3): para juro zero entrada de 50% + saldo em 24x R$1.827,OO M Te' nào incluso de R$ 600,00. Garantia de 3 anos para a linha VW 08/08, sem limite de

quilometragem, para defeitos de fabricação emontagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a so.ooo km). Ê necessário, para sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção. Imagemmeramente ilustrativa, Caragua' Auto E I,-te.
não condizente necessariamente com omodelo ofertado.

' -

47 3274 6000 Uma relação de confionçc.Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidcde.
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