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Juve continua
com- chances
Tricolor precisa vencer o JEC e torcer

por empate entre GuaranLe Tubarõo
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Dieter admite
-

ser candidato
Ontem, em entrevista, o vereador dis
se que pode ser cabeça de chapa.

Página 4

Indivíduos de menor renda e es

colaridade fumam mais. Essa é
uma dos principais conclusões de
um estudo da UFRN (Universidade
Federal do Rio Grande do Norte)
com habitantes do município de
Parazinho. Os pesq_uisadores cons-

.
tataram também que os homens
fumam mais que as mulheres. O
trllbalho pode ajudar a direcionar
políticas públicas aare-e combate
ao tabagismo.
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Xuxa grava seu

novo programa
Eterna Rainha dos Baixinhos se aventu
ra em um programa para toda família.
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Sopa de tomate é
opção para o frio

r:

Na página de gastronomia veja também
uma receita de tiramissu de abacate.
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Há pouco mais de um ano e meio a senadora Ideli SaLvulti {PU foi taxativo: as obras de duplicação do
primeiro trecho do BR'""280 só começam quantlo"Q dupUeoção do trecho Sul do BR-l0l for concluído até
o Rio Gra'nde do Su1. Como vários lotes estão com o cronograma de obras atrasado, o anúncio do Dnit
de que a modernização doa rodovia deve lnleínr até 2009 deixo usuários com um pé atrás. O Correio

.

.

�ercon;eu Ol{iljeto e lluviu relo�e camlrlBeneiros SIl�te os-ri�que correm todos os dles. 6 e7
LEIA HOJE

Crise no
balanço de.
pagamentos
Página 17

Homem leva tiro
e vai para a UTI
Disputa por posse de terras quase
·acaba em tra_gédia no bairro Vieiras.

Pá_g1na 5

Bioco.bu é -

mAle. diz Ziegler
Relator da ONU condena- uso. do milho
como uma das matérias-primas.

-"'1'

Canal do Porto
será aprofundado
Depois de dragagem, navios de até 300
metros võo poder atracar em SFS.

-
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CHARGE

ENADAAlNDA
DE DUPÜCAÇÃÓ

PONTO DE VISTA

Sistemas e p'roblemas

PABLO VARELA

BRANCO,
PROFESSOR

aceita toda a minha transação para, no
final, avisar que não tem papel. Ok, va

, mos em frente, espero vagar outro cai
xa e lá vou eu de novo. Agora com um

pouco mais de pressa.
,

Caixa novo, vida nova, Esse tem pa
pel. Espero imprimir, pego o ,extrato.
Confiro. Urn, saque de cinqüenta reais
no domingo. Aquele. Falo com a aten- .

dente. "Converse com o seu gerente,
senhor. Aqui não podemos resolver
esse tipo de problema". Sento numa

cadeira próxima ao gerente. Aguardo.
Aguardo. Aguardo. Agora sim, chegou
a minha vez.

"Olha, acho difícil ter acontecido al
gum erro no sistema, ele é muito con

fiável". Esse foi o discurso do gerente
, depois da minha explicação. "Aguarde

um momento, por favor". Penso que
deveria haver urna convenção univer
sal para "um momento". É um termo
extremamente variável quando se tra-.
ta da relação tempo x burocracia. Esse
foi longo.

Quando ele voltou, trazia consigo
aquela expressão orgulhosa de quem
vai me fazer um grande bem, que vai
resolver meu problema. Ele 'diz que os

erros nesse tipo de sistema são rarís
simos, que foi preciso conferir, que os

técnicos confirmaram e que eu poderia
entrar na fila para receber os cinqüen
ta reais. Na fila do banco, aquela que
não poderia deixar ninguém esperan
do mais de quinze minutos. Urna hora

depois saio do banco com os cinqüenta
reais do domingo.

O caixa eletrônico apresenta a men

sagem "retire seu dinheiro". Que di
nheiro? Não-saiu nada. Em pleno do
mingo. E agora? Além de ficar sem a

grana, vou esperar até segunda pra ver

se houve débito em minha. conta ou
não. .O almoço com a namorada vai ter.
que ficar pro cartão de crédito.

Segunda-feira, vou ao banco pegar
extrato. Urna coisa a,mais para fazer
'no meio da correria de urna segunda.
�hegó lá,' seleciono a opção, a máquina

ÉTICA E EDUCAÇÃO

Administração
•

- organizar e
. ra,cionalizar P!\ULO MORETTI,

PROFESSOR

Nenhum cânone de administração pode prescin
dir da organização e da racionalização, até porque
a eficiência que se busca no "modus operandi" de
um empresa passa necessariamente por um processo
lógico e analítico cuja base alia um misto de .meto
dologia e de praticidade para atingir a produtividade
corno conseqüência da modernidade.

A evidente necessidade de se promover o cons-
tante aperfeiçoamento da estrutura empresarial re
quer da sua administração essa força disciplinada e

disciplinadora que, decorrente da organização e da

racionalização, gera e produz, estimula e conduz a

caminhos e a condicionamentos que refletem a ple
nitude e a clarividência da consciência profissional.

O conjunto de fins e de meios cujo escopo hie

rarquiza e prioriza metas e ações, voltadas para a

organização e a racionalização do planejamento,
resulta de métodos e de fundamentos de urna ad.
ministração- preocupada em tornar a prática em

presarial um constante exercício do saber fazer e

do querer fazér,
'

A vida e o desenvolvimento de urna empresa
sempre estarão vinculados a um comando e a um

planejamento em cujo contexto os elementos de or

ganização e os instrumentos de racionalização per
mitem àdequar-se ao processo administrative na sua

macrovisão e na sua melhor rentabilidade.
- As bases dessa macrovisão e dessa rentabilidade
fincam suas raízes na eficiência ,e na eficácia, inves
tindo-se no capital humano todo o potencial nele
concentrado para gerir e gerar organismos de otímí
zação dinâmica e de força motriz voltados à conse-.

cução não de fantasias sonhadas, mas de realidades
amanhadas.

'
.

Para sincronizar todas essas ações e todos esses

propósitos, a adminístração dimensionada e desem
penhada com base no organizar e no racionalizar tem

, tudo para se impor corno processo vitorioso de ges
tão, o que, convenhamos, representa para a equipe a

premiação de todos pela participação de cada um.
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Ontem e h.oje
o valor do verbo de gabinete dos deputados acima do correção do inflação,
mos ainda não há um valor definido. A proposto é defendido pelo presidente
do Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia (PT-SP), qúe em 2006 foi vis
cerillmente contra, chegando o se indispor publicamente com outros parla
mentares. Hoje são R$ 50.800 poro cada um dos 513 deputados, que pagam
funcionários contratados de livre escolha, entre cinco e 25 com salários que
variam de R$ 415,00 o R$ 8.200. A Câmara gosto anualmente R$ 338,785
milhões com o verbo de gabinete sem considerar os encargos sociais, como

, 'previdência, vale refeição e abono de férias, que são pagos os funcionários

Algumas vezes o contratados pelos 513 deputados. Atualmente, são cerco de 9.500 secretá-

Protocolo exige. a
rios parlamentares, nome dado o esses funcionários que não entram no Coso
porcencurso público.

presença do cônjuge." �-----------�

ORLANDO SILVA (PCDOB),
.

MINISTRO DO ÉSPORTE,
justificando despesas da esposa
pagas com cartão corporativo.

FALA Aí!

"Trabalhar com
crianças garante

abrangência a maior."
GENOIR SIMONE, PRESIDENTE
DA ASSOCIAÇÃO CATARINENSE

DE MEDICINA, defendendo
, trabalho de conscientização nas

escolas sobre a dengue. INCLUSÃO SOCIAL
Projeto do deputado Darci de Motos
(OEM) torno obrigatório o instalação
de brinquedos em parques e áreas
de lazer, públicos ou privados, inclu
sive em condomínios residenciais;
poro crianças com deficiêncins fí
sicos. Hoje em dia, há que se dizer,
não há preocupação maior com

isso. Incluindo adultos.

" Cada.· prefeito
precisa assumir (I

responsabilidade."
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (Pl),

PRESIDENTE DA REPÚBLICA
cobrando ações municipais

contra a dengue.

MARINHA
Audiência público hoje no Senado poro
discutir proposto que extingue os ter- -

renes de marinho. Pessoas que moram -

em áreas construídos à beiro-mor po;
gam toms anuais 00 governo federal
que, legalmente, é dono de 17% dos
imóveis. São considerados terrenos de
marinho todo o faixa distante 33 me

tro do mor, medido feito em 1831. No
região, São Francisco, Borro do Sul e
Araquari estão enquadrndes,

VOZ
Projeto do deputado Dagomar Carnei
ro (PDT), aprovado pelo AsSembléia .

legislativo institui o Político Estadual
poro o Saúde Vocal dos educadores.
_Abrangendo assistência preventivo no

rede público de saúde com o realiza
ção de' curso teórico-prático e, tam
bém, o pleno acesso 00 tratamento
médico fonoaudiológico. Coisa que,

- hoje, o Secretario do Educação não dá
o mínimo atenção. _.

'

.
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NUNCA!
Vereadores de Blumenau sonham com o dia em que o legislativo terá
sede próprio. Hoje funciono em dependências do prefeitura. Acham
que assim aquele Poder terá independência. Oual nado. E Jaroguá
do Sul é o melhor exemplo do região. Afora três- às vezes quatro- do
oposição, o resto é amém para tudo.

.

GOLPE
Por entender. que se trotava de um golpe, o Promotoria de Justiça de
Defeso do Consumidor de Criciúma pediu, através de liminar em uma

ação civil público, que os fabricantes de almofadas vibratórios inter
rompessem o cobrança dos produtos. Como formo de impedir prejuízo
o,os idosos que' fizeram - empréstimos com desconto direto .em suas

lIposentadorias para pagar o almofada vendido como substituto de
remédios poro vários doenças.

'

INSEGUROS
Terceiro cidade do Estado o implantar o transporte urbano integra
do, Blumenau se deparo, hoje, com sérios problemas de segurança
dos usuários em alguns horáriQs nos terminais. Aliás, no cidade, foz
tempo, foram desativados praticamente todos os postos fixos do PM,
inclusive no rodoviário. Pergu�tar não ofende: o projeto Transjaraguá

,,"rev� segurança público mínimo nos terminais?

,

COINCIDÊNCIA?
:Ifi�!�o:!�e� ::rv�i::ae���ç:o dis:J��d::�E�.I��::e�:�!:�t��P::� :Jl
deputado Paulo Bornhausen, depois de partk:ipar de um encontro com
banqueiros e operadores do ,mercado de capitais no coso do embaixq
dor Graça lima, em Novo YQrk,

ESPERANDO
,', ..

<

ra leis municipais'a Febrâ ganho. Agonl, no
Deputados, tramito projeto que trio regras poro esíebelechnentõs pú
blicos, comerciais e bancário£� Dêvem'fornecer senha' com o hDrár!�
de chegado e início do atendimentn, São 30 minutos, em dias nD�:
I1!qis, e 40 minutos, do primeiro 00 quinto dia útil de cada mês � Qps

*dâtQS próximos o feriados.

�"o do ,etl
cU,Iãdo dir

rios de cães e 'go
moções gerais sobre os tiich o nome, raÇ(J, sexo, idade re

ou presumido e até foto. É uma tenfativa de sair do blá,blá:blá sobre
abondono de animais. Projeto de gênero proposto em Joraguá foi -prq§
cqcuias foz tempo. "t
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MAJORITÁRIA

POLíTICA----------

Dieter admite concorrer a prefeito
Pedido da direção estadual do PP foi reiterado pelo deputado Kennedy Nunes
JARAGUÁ DO'SUL

Depois, de praticamente con

firmar a participação dele como
candidato a vice-prefeito na cha

pa de Moacir Bertoldi (pMDB), o
presidente do PP de Jaraguá do
Sul, vereador Dieter Janssen, ad
mitiu a possibilidade de ser can

didato a prefeito nestas eleições.
Ontem pela manhã ele recebeu
a visita, na Câmara, do deputa
do estadual Kennedy Nunes, de
Joinville. Em nome da direção
estadual da sigla, em especial do
presidente de honra Esperidião
Amin, Nunes reiterou o desejo
de que Janssen encabece chapa
majoritária.

"O PP aponta anecessidade de
ter candidato em Jaraguá do Sul
e o nosso nome está sendo lem
brado, mas estamos analisando
e discutindo dentro do partido",

,

afirmou o vereador, que em 2004
foi a .mals votado na história do
município e, dois anos depois,
concorreu a deputado estadual.

Segundo Janssen, as opções de o

partido lançar candidato ou sair
de vice em outra coligação de
vem ser amadurecidas ainda este
mês no âmbito do diretório. "Te-

nho interesse de que no início de
maio estejamos posicionados",
continuou o presidente, ainda

que o prazo das convenções para
escolha dos candidatos encerre

em 30 de junho.
Há exatos '30 dias, Dieter

Janssen recebeu convite de Mo
acir Bertoldi para ser candidato
a vice na chapa dele à reeleição.
Duas semanas depois, o vereador
do bloco de oposição quebrou o

silêncio e expôs os motivos que,
para ele, justificavam a aproxi
mação com Bertoldi num hipo
tético segundo governo. .Além
desta possibilidade, não descar
tada peloPf Janssen disse que o

partido também avalia a propos
tade uma coligação com o PT do
ex-deputado Dionei da Silva que,
no último sábado, teve oficializa
da a pré-candidatura a prefeito
pelo diretório local. A aliança en

tre progressistas e petistas é a que'
defende a direção estadual do Pp,
dentro da estratégia eleitoral que
vem sendo costurada pelos dois
partidos de olho nas eleições de
2010, para governador e senador.

CAROLINA TOMASELLI Segundo Janssen, decisão éabe ao diretório local: "Estamos analisando e decidindo dentro do partido"

,

Reunião sobre' p,razos deve ser fechada
Vereadores, prefeito, diretor da Canarinho e promotor discutem projeto
,JARAGUÁ DO SUL

A reunião desta tarde que
vai tratar sobre o projeto de lei
do Executivo que prorroga mais
uma vez os prazos para entrega
das obras do novo terminal deve
ser a portas fechadas. Através de

requerimento da presidente da
Câmara, Maristela Menel (PT do

B), foram convocados osverea

dores, o prefeitoMoacir Bertoldi,
o diretor da Canarinho, Décio
Bago, e o promotor Aristeu Xe
nofontes Lenzi. A reunião está

marcada para as 15 horas, na

Câmara, e deve 'ocorrer na "sala
emu".

Na sessão de ontem, o ve

reador Ronaldo Raulino (PDT)
'pediu que o encontro fosse
'realizado no plenário e grava
do, "para que amanhã ou de-,

, - ,pois tenhamos um documento
ao 'qual possamos recorrer".

Foi ".tpoiado por Adernar .Pos
. samaí (DEM), que,defendeu

transparência na discussão. ''A
idéia é acertar os prazos (das
obras). Não é uma reunião que
vai constranger", disse, con

trariando opinião de Rudolfo
Gesser e Maristela Meriel, com
relação ao promotor.

O líder de governo, Pedro
Garcia (PMDB), também de
fendeu uma reunião fechada,
já que, segundo ele, deve ser

firmado um termo de ajuste de
conduta. A presidente da Casa
disse que a reunião será regis
trada em ata, e que o local e a

gravação serão definidos antes,
do encontro, de comum acor

do entre os vereadores.
O vereador [urandir : Mi

chels (PV) disse, ontem, Jogo
após a sessão, que só vai par
ticipar da reunião se a mesma
for aberta e gravada. Entende '

que" o assunto é de interesse'

público, já que o transporte
coletivo é público. Lika diz que só vai se for aberta

Vereador cobra estacionâmentó "rotativo
Vereador Rudolfo 6esser (PP) cobrou ontem a reimplantaçÜo do estacionamento rota
tivo pela Prefeitura. "Onde estó o estacionamento que deveria ter sido implantado no

ano passado?", questionou 6esset citando reuniões e audiências realizadas diante da
urgência alegada. O vereador Afonso Piazera (PR) disse que o projeto estó nas mãos
do Ministério Público. "O promotor pediu paro analisar e liberar ou nõo o edital".

EDITAL DE CONVOCAÇÃO AnL N.·002 /2008
ORLANDO SATLER, Presidente da Agência de Desenvolvimento Local de Gua

ramirim - AnL, no uso de suas atribuições legais que lheconfere o Artigo 25 - Parágrafo 1° e

2°, do Estatuto Social da Entidade, CONVOCA os sócios para participarem da Assembléia
Geral Extraordinária, coma seguinte ORDEM DO DIA: 1- Alteração do Estatuto Social, a ser
realizada no dia 30/04/2008, as 17:15 em primeira convocação e as 17h45 min em segunda
convocação, na sede da Associação Empresarial de Guaramirim - ACIAG, à Rua 28 de Agos
to, 890 / Centro - Cuaramírim. Conforme previsto no Art- 27 - Parágrafo único do Estatuto
Social para as deliberações a que se referem os incisos I e VI, é exigido o voto concorde de
2/3 (dois terços) dos presentes .à Assembléia especialmente convocada para este fim, não po
dendo ela deliberar em primeira convocação sem a maioria absoluta dos associados, ou com.

menos de 1/3 (um terço) nas convocações seguintes, Conforme previsto no Art. 28 - § único,
na realização da Assembléia, estará disponível uma listagem dos associados com direito a

voto, Cuaramírim (SC), 16 de abril de-200B,
,

ORLANDO SATLER -'Presidente

EDI'fM. DE CONVOCAÇÃO AnL N.o 001/2008
ORLANDO SATLER, Presidente da Agência de Desenvolvimento Local de Cuaramirim

- ADL, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 25 - Parágrafo 1°, do Esta:
tuto Social da Entidade, CONVOCA os sócios para participarem da Assembléia Geral, com
a seguinte ORDEM DO DIA: 1- Aprovação das contas e do balanço do exercício de 2007; ,

a .ser realizada no dia 30/04/200B, as. 16:30 em primeira convocação e as .17hOO min em

segunda convocação, na sede da Associação Empresarial de Guararnirim - ACIAG, à Rua 28

de Agosto, B90 / Centro - Ouuramírím. Conforme previsto no Art. 25 - do Estatuto Social, a
_ .Assernhléia Geral reúne-se ordinariamente, uma vez por ano, no primeiro quadrírnestre, em

primeira convocação, com a presença de mais-da metade dos seus integrantes e, em segunda
:oonyoeaçáo; trinta minutos depois, Gam qualquer-número ',de' presentes; deliberando por

. _,maioria simples.dós votos,'
, '

Ouaramírím (SC), 16 de abril de 200B.
, .,

OIÚ.ANDO SATLER - Presidents
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VIOLÊNCIA

Posse de terra faz vítima
Acusado de disparar tiro de revólver conseguiu fugir _

Bêbados QO

volante detidos

JARAGUÁ DO SUL

Uma tentativa de homicídio
e um caso de agressão m?I'caram
o fim-de-semana no município.
Na tarde de domingo, RG.S. (o
nome não, foi divulgado pela po
lícia), 42 anos, atingiu Rudolfo
Lessmann, 58, com um tiro no

braço direito, na Rua Gustavo
Lessmann, Bairro Vieiras.

De acordo com testemunhas,
os dois estariam discutindo so

bre a posse de um terreno, quan
do Lessmann teria tentado atin

gir RG.S. cO,m uma foice. Ele foi
embora, mas voltou armado com
um revólver, disparando contra

Lessmann. O acusado conseguiu
fugir ao se embrenhar num ma

tagale até ontem não havia sido
localizado. A vítima teve a região
abdominal perfurada e permane
cia internada na UTI (Unidade
deTerapia Intensiva) do Hospital
São José em estado estável até o

fechamento desta edição.
No inicio da noite de sábado,

a Polícia Militar deteve sete pes
soas envolvidas em briga numa

boate na Rua Ioàquím Francis
co de Paula, no Bairro Chico de
Paulo. O nome da vítima e dos
acusados - que têm entre 18 e 39

anos, sendo uma mulher e seis
homens - não foram divulgados.

A vítima, que tinha escoria

ções e as roupas sujas de san

gue, informou à PM que havia
sido agredida por três homens e

que, depois'disso, uma mulher
o procurou afirmando ter sido a

autora da agressão. Os suspeitos,
que ainda estavam na boate, rea
giram e desacataram os policiais
no momento' em que receberam
voz de prisão. Em seguida, a ví
tima foi novamente agredida por
outro homem no pátio do esta

belecimento, onde seu veículo
estava estacionado. Todos foram

. levados à delegacia para prestar
. esclarecimentos.

DAIANE ZANGHELINI

VALE DO ITAPOCU

Quatro pessoas foram de
tidas por dirigir embriagadas
entre sexta-feira e domingo na

região. Os motoristas tiveram o

veículo e a CNH apreendidos.
Na noite de domingo, o condu
tor do Celta placa l\1EI-7052, de
Iaraguá do Sul, dirigia em zi

gue-zague na Rua PastorAlbert
Schneider, no Rio dá Luz. Ele
foi detido na Rua Ewaldo Bian.

No sábado, o condutor de
um Clio e um motociclista fo
ram detidos. O condutor do
Clio placa CLM-9911, de [ara
guá do Sul, bateu contra uma

árvore e o muro de uma casa

na Rua Prefeito José Bauer, no
Três Rios do Sul, à meia-noi
te. Por volta das 23h, o piloto
damotocicleta Honda/CG 125

placa AKU-2025, de Cuara
mirim, foi detido na Rua Ex

pedicionário Olímpio Borges,
Bairro Avaí, em Guaramirim.

Na noite de sexta-feira,
o condutor da Saveiro placa
BDR-0220, de Curitiba/PR, foi
detido por dirigir embriagado

. na Rua Francisco Mees, Cen
tro de Corupá.Lessmann, 58, teve perfuração na região abdominal e está na UTI
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DUPLICAÇÃO DA BR-280

VALE DO IlfAPOCU---------

Uma rodovia à espera de preleto
BR-280 é ponte para o desenvolvimento, mas também é sinônimo de perigo
VALE DO ITAPOCU

Final de 2008 ou início de
2009. Esse é o prazo do Mi
nistério dos Transportes para
iniciar as obras de duplicação
da BR-280. Estão previstos in
vestimentos de R$120 milhões
e a previsão é de que os tra
balhos terminem no segundo
semestre de 2010. Mas, para
euipresârios, caminhoneiros,
turistas e mor.adores da região
do Vale do Itapocu, a obra,
uma reivindicação antiga, não
pode mais esperar.

a Correio do Povo fez o ca

minho dos primeiros 60 quilô
metros que serão duplicados,·
entre Jaraguá do Sul e o Porto
de São Francisco. a trajeto é
marcado pelo fluxo intenso de
caminhões e pelo escoamento

.: de produtos não só da região.
Mas a rodovia.. que serve de

ponte para o desenvolvimento
e movimenta a economia de
dezenas de municípios de vá
rias regiões catarinenses, tam
bém é conhecida pelas más

condições, pela imprudência
dos motoristas e por ser palco
de graves acidentes.
- No trecho que fica no muni
cípio de Guaramirim, presen
ciamos as primeiras cenas de
perigo. Pedestres e ciclistas dis
putam espaço com caminhões,
carros e motocicletas no acos

tamento da rodovia. a pedreiro
. Flávio Sino, 54 anos, de Gua

ramirim, diz que atravessar a

estrada é arriscado e demorado.

"Espero até 15 minutos", revela.
Na região onde estão instaladas
diversas indústrias e até mes

mo uma universidade, a pre
sença dos pedestres e. ciclistas é
constante, mas eles não contam
com sinalização adequada nem
mesmo com passarelas. Assim,
como o pedreiro, trabalhado
res, estudantes e até crianças
arriscam a vida todos os dias
na tentativa de chegar ao outro
lado de uma das rodovias mais
movimentadas do Estado.

DEBORA VOLPI Cruzes à beiro do estrado eternizam centenas de ocidentes que resultaram em mortes 00 longo dos anos
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AS MARGENS DO PROBLEMA
Luciano Santiago, 35 anos,

vive e trabalha às margens da
BR-280. No estabelecimento I

onde é atendente, ele vende

.produtos coloniais típicos da

região. Santiago está acostuma
do a lidar com os turistas que
passam pela rodovia, e segundo'
ele, além dos tradicionais do
ces, vinhos, queijos e cachaças,
muitos levam do nosso Estado
a lembrança de congestiona
mentos e de trágicos acidentes.

'Já presenciei muitos acidentes

aqui. Na frente do meu comér-

cio, já vi ummotoqueiro morrer.
No verão sempre tem conges
tionamentos e eu escuto muitos
turistas dizerem que não voltam
mais para cá por causa dessa si

tuação. Todos querem a duplica
ção", argumenta.

Além de comércios das
mais variadas especialidades,
às margens da BR-280 existem
casas de prostituição, vendedo
res ambulantes e é comum, até

mesmo, a presença de crianças
na rodovia vendendo artesana

to, doces e frutas.

• O fluxo de caminhõ
a pista é pequena. S, �extas- feiras e sábados,
vão para as praias, Hca, ainda mais complicado. Nu
ocidentes, mos tenho, vários amigos que se envolvera
ocidentes graves, um,deles com morte, no 280".. '

•

11 grande e

os pessoas
,
e envolvi em

. Já presenciei

Reivindicação dos empresários
. ,

Para' o presidente da Acijs
'

(Associação Empresarial de

Jaraguá do Still; Guido Bret

zke, a duplicação da BR-280
"é primordial para o desenvol
vimento da região". Segundo

_ ele, a obra vai trazer oportuni
dades de negócios e qualidade
de vida para o Vale do Itapocu.

"Corno empresa, nós precisa
mos de um ambiente favorável

para os negócios e isso inclui
infra-estrutura para escoar

nossos produtos. Além disso,
urna rodovia não duplicada
faz com que bons profissionais
saiam da região", revela O pre
sidente adianta ainda que, �m

Para Luciano, muitos turistas não voltam por causa do trânsito de risco

o câ'minHão.
. No temporada e nos

finais de semana piora, isso prejudic o da região. Agora, logo
vamos t�ro., FestilhlJ em São Francisco, o pessoal não vem porque não

quer enfrentar filo poro chegar aqui. MuitG,$ desistem. Já recuperaram
algun� trechos do 280, mas o necessidade mesmo é de duplicação."

EDSON ROBERTO RODRIGUES, 38 ANOS,
MOTORISTA DE ITAJAí
"Se fosse duplicado seria melhor. O fluxo é muito grande e na tempora
da isso atrapalha muito nosso trabalho. Pego o estrada todo dia e nos

finais de semana também. Ouando os pessoas vão poro os praias, sem
pre têm filas e eu já presenciei muitos ocidentes, inclusive com morte.
Já vi 'muitos ultrapassagens perigosos, imprudência de motoristas e de
motoqueiros. A rodovia já foi arrumado em alguns trechos, mos todo o

BR-280 preciso de melhorias e de pista duplo."
'

Tráfego
intenso

Segundo dados da Polícia
Rodoviária Federal, mais de 16

,

mil veículos por dia, circulam

pela BR-280. Durante a tem-
'

porada de verão, esse número
aumenta em até' 40%. "Deste'
volume diário; estima-se que

. quase ametade é de caminhão.
No final da tarde chega a ter
mais caminhões que carros na
rodovia", sugere o policial Aris
feu Fernandes do Posto da PRF
de Guararnirirn. De acordo com
dados da PRF, emFlorianópolis,
em 2007, ocorreram 582 aciden
tes no trecho entre Jaraguá e São

'

Francisco. Só neste ano, outros
183 acidentes foram registrados
no mesmo trajeto .

.

O policial çonta ainda

que 'os congestionamentos
são constantes nesse trecho
da rodovia. 'Aqui na região
de Guaramirim há filas sem

pre de manhã, a partir das
7h30, próximo ao meio dia e

no final da tarde. São conges-:
tionamentos de até dois qui
lômetros", revela. Ele destaca
ainda que com a realização
de obras no trecho, muitas
vezes é necessário operar em
meia pista, o que deixa o trá

fego mais lento. Sobre a falta
de sinalização da faixa ama

rela, Arsifeu acha que é devi
do às obras que estão sendo
realizadas desde março deste
ano. Defende que a sinaliza
ção horizontal só deve ser

'

colocada novamente no final
dos trabalhos.

Já quando o assunto é du
plicação, o policial é enfáti
co. '1\ duplicação resolveria
o problema do fluxo e dos

congestionamentos, mas não
o problema dos acidentes. Por
que as causas dos acidentes
migram. Se hoje as filas ou as

ultrapassagens são as maiores

responsáveis, com a pista du

plicada pode ser a velocidade,
por exemplo. Com condições
favoráveis na pista, os moto
ristas tendem a aumentar a ve
locidade e isso pode resultar
em batidas", explica.

Crescimento do porto deixa Il rodovia congestionada e perigosa

maio, é provável que aconteça
urna reunião com deputados,
senadores e diretores do Dnit

(Departamento Nacional de
Intra-estrutura e Transportes).
No encontro serão discutidos
detalhes do projeto da obra

que deve ser entregue até ju
nho deste ano.
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BARRAVELH�

Leilão de carros
rende R$ 139 mil

A Prefeitura de Barra Velha, que recen

temente adquiriu oito novos veículos
para uso das secretarias, leilooi! os

antigos veículos na semana pqssada.
Foram vendidos 11 carros, entre eles
dois acidentados. A arrecadação foi de
R$ 139 mil para os cofres públicos. Se-

-

gundo Daniel Schmidt, diretor de Trân
sito, houve um ágio de 50% do valor
total de vendn e parte do valor arre
cadado será destinado ao pagamento
da nova tmta.

SCHROEDER

Chuva preocupa
os bombeiros

Os Bombeiros Voluntários de Guara
mirim estão em alerta por conta das
fortes chuvas que caíram na região
desde a madrugada de sexta-feira. O
rio Itapocu, em Schroeder, costuma ser

monitorado pela entidade junto com

funcionários da Prefeitura do municí
pio. Em caso de cheia, e lá que a maré
sobe primeiro.

VALEDO·ITAPOCU--------�

JARAGUÁ DO SUL

�
PROFESSORES EM DEBATE

Professores da, Rede Municipal de Educação de Jaraguá do Sul estão reunidos desde ontem' do Pró letramento,
um seminário de avaliação do programa de formação continuada de professores das séries Iniciais do ensino
fun'damentai. O Pró letramento é um programa do Ministério da Educação que já formou em-Jaraguá do Sul 84"
professores desde 2006 quan.do foi criado.

'

SÃO JOÃO

"
,Queda de granizo em plantações

A chuva de granizo que atingiu Barra Velha 'leste final de semana chegou tom-
, f,

bém a São João do Itaperiú, no súbudn, atingindo algumas propriedades rurais.
Não houve prejuízos fiannceiros consideráveis, apenas alguns moradores tiveram
que limpar algumas ruas devido à queda de galhos de árvores que obstruíram
a passagem.

PREFEITURA ,INSTALA
80' LIXEIRAS NA CIDADE

A área central de Jaraguá do Sul receberá esta semana o instalação de
80 lixeiras junto a pontos de ônibus e outros locais. A iniciativa é da
Fundação de Meio Ambiente juntamente, com o. secretnrlc de Urbanis
mo. o serviço será realizado pelo CoordenadomH';; Trônsito.

SCHROEDER " '

Escola'

agrícol� em

Schroeder,
'o muni'cípio de 'Schrceder po�erá

, ganha,r em. breve uma, unidade. do
Escola' Agr'ícola Senador Gomes de
Oliveira, de Araquari,. vinc�lada
à Universidade .Federcl ,de Santa
Càtarina,. Poro que Isso çcorro terá
que hnverdemundu de pelo menos

25 interessudos em participar de
um dos cursos eterecidespeln esc

cola. Os interessados em se insere
veTOU saber mais a respeltederem
procurar a secretaria de Agricul
tura de Schroeder até o dia 24 de
abril ou pelo telefone 3373-1191.
A matéria especifico para Schroe
der ainda não foi, divulgado, más
faz parte da formação em técnico

agrícola e agrônomo.

GUARAMIRIM

Represa tem

monitor[J�mento
Em Guaramiri,m são 'renlizgdas_ visitas
diárias em diversos pontos do município,

,

entrecortados por rios. Um dos pontos
,

prirrcipais é a represa às margens do BR-
280, nos fundos do Posto Guaromirim. A
preocupação costuma ser constante cada
vez que o nível dos rios dá sinais de subir.
Há, no município, diversas casas em áre
as de risco que podem sofrer inundações
e quedas de barreiras, como aconteceu
no inicio deste ano.

MASSARANDUBA

Município também
efetua vistoria

Em Massarqnduba também há a pre
ocupação de que ocorram cheias na

região. O pónto mais crítico é no li
mite com Blumenau, no Ribeirão Treze
de Maio. Nesta localidade, em março
deste ano, uma família perdeu tudo
quando o nível do águo subiu provo
cando forte eorrentezu que acabou pot
destruir uma ponte de madeiro que
ligava Massaranduba,a Blumen!lu.

A melhor resposta IElva dois
ingressos para a palestra do
renomado médico e éscriton

PÀRTlCIPEl

Quando: 22 de abril de 20G8 (terça-feira),
Onde: Grande Teatro d,�, S��R' ,

.

:

Início: 19h3G min, : __ .,:' s:» ,

.'. •
•

�. •

>
'{

.
'� ,

Principais assuntos da:Pa,lestra:
-,

,
,

•A importância de.definirmetas p�ra.ofuturo;
•Disciplina.qualidade de vida;'

.

.•Convivência Empresarial- a busca cio éqUilibrio profissional e pessoal;
• Felicidade não se vende, ':lao sé,' empresta, nem se dá. .. ; -

• O Brasil precisa de cidadãos' competentes e éticosr
.', Fazendo o mínimo, como pretendem ter' o máximo?
• Vocês querem ser felizes?,.. então, vamos trabalhar !

Porque o Brasil e oMundo precisam de nós!
.
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XUXA PARA TODA FAMILIA
Apresentadora se diz animada commais este desafio na carreira

Xuxa já começou as gravações donovo '.'TV
Xuxa". Na última terça-feira, ao chegar nos

estúdios da Central Globo de Produção, a

apresentadora recebeu uma calorosa recep
ção da equipe, comandada por LuizGleiser e
CarlosMagalhães.Durante as gravações, Xuxa
interagiu com a platéia e com os convidados
do programa. Voltado para a família, o novo

"TV Xuxa" prevê vários quadros como bate
papo com personalidades, atrações musicais,
jogos e outros. Tudo isso é uma tentativa de
alavancar a

audiência do

programa co

mandado pela
Rainha .dos
B a i x i nh os,
que já não vi
nha agradan
do. a direção
da emissora.
O novo pro
grama deve estrear em julho.

Natural de Santa Rosa, cidade do Rio Gran
de do Sul, Xuxa quando criança era muito ma

grinha, e alguns conhecidos a chamavam de
Olívia Palito e quando tinha sete anos seus pais
se mudaram para o Rio de Janeiro.

Para uma pessoa que um dia seria conhe
cida corno "Rainha", a infância de Xuxa foi
modesta, embora divertida. Como ela mesma

viria um dia a declarar, na cesta de frutas que
ficava à mesa da cozinha da casa de seus

pais havia somente duas opções: laranja e

banana.
Xuxa.cresceu cercada pelas atenções dos ir

mãos, Solange Aldaiz, Mara Rúbia, Cirano Ro
_ jagabaglia e Bladimir. O pai era militar, muito
rígido, mas carinhoso com os filhos. Uma das

mais gratas lembranças da apresentadora são
as festas de Páscoa, durante as quais Floríano
e AIda preparavam cestinhas com chocolates
para as crianças. Xuxa adorava os doces, mas
era avessa a leite e não gostava de carne. A

opção pelo vegetarianismo foi precoce, aos 13
anos. Até hoje é assim.

A vida de Xuxa começou a mudar aos 15
- anos. Ela estava no trem quando foi vista por
um funcionário da Bloch Editores, que a se

guiu até a porta de casa e propôs que ela fio"
zesse um teste

para ser mo

delo. Aos 16

anos, a Rainha

apareceu na

revista "Cari
nho" e nunca

mais parou.
Por causa des
te turbilhão
profissional, a

apresentadora teve uma- adolescência atípi
ca, dedicada ao trabalho.

Em 1980, Xuxa conheceu Pelé ao posar
para a capa da revista "Manchete" junto
com ele, Luiza Brunet e Márcia Brito. De

pois da sessão de fotos, ele a convidou para
jantar e assistir a um show de Elis Regi
na. No dia seguinte, foram juntos dançar
na boate Régine

'

s, no Hotel Méridien. Foi
uma grande paixão. Eles ficaram juntos por
seis anos. A carreira

_

de modelo emplacou
e, assim como Luiza Brunet, Xuxa foi um
dos grandes símbolos sexuais do Brasil nos
anos 80: Isto antes de se tornar parte do
casting da Ford Models, mesma agência de
Brooke Shields e de outros célebres nomes Xuxa saiu de Santo Rosa, interior do Rio Grande do Sul
internacionais. poro virar o Rainha dos Baixinhos

Em seu novo programo, Xuxa comandará um jogo entre famílias com estréio marcado poro o mês de julho

. Paixão pelos
'baixinhos'

Em 1983, Xuxa iniciou sua carreira de apre
sentadora de TV na Manchete, em "O Clube da
Criança", levada por Maurício Sherman. Lá, co

nheceu Marlene Mattos, suo empresário até junho
de 2002. Dois anos mais tarde, recebeu uma prn
posto do Rede Globo e estreou o "Xou do Xuxa". Em

- 1988, com o carreira consolidado na novo emísse
ra, veio uma grand'e paixão, Ayrton Senna. O casal
se separou em 1990.

A grande mudança no vida de Xuxa foi em lu
lho de 98, com o nascimento de Sasha, sua filho
com o ator e empresário Luciano Szafir. A cpresen
tadora mudou sua vida por causo de Sasha. Elo re-

. conhece que a chegada do menina significou uma

verdadeira revolução na sua maneiro de ver o vida:
"Tive que aprender o segurar um pouco mais a minha
ansiedade", admite. "Tem o tempo do Sasha agora.
Antes, o mundo realmente girava em torno da mi
nha cabeça, dos meus braços e dos meus pés. Hoje,
não.Meu mundo agora é o mundo dela", completa o

apresentadora.
-

-
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A Doce Sabor tem o segredo de preparar um BOM ALMOÇO PARA VOCÊ!

Informe-se das delícias do dia:

Vaca atolada YakissobaNhoque •

Alameda 25, sala 11 * Fone 3055 2229

CRÔNICA

ELIJANE JUNG, COLUNISTA

Mulher boneca
Ela gastava. uma fortuna com cremes, lo

ções, óleos; depilação, cabeleireiro, acade
mia, yoga ...E ainda assim, estavainsatisfeita.
Ele continuava achando" a mulher uma linda
escultura. Enquanto ela reclamava constante-

..

'mente das coxas grossas demais, da pelanqui
nha no braço, da barriga saliente, ele apenas
olhava sem deixar escapar qualquer"som que
pudesse ser mal interpretado. Lá foi ela fazer
a tallipoescultura. Voltou roxa e inchada, mas
com um sorriso enorme no rosto. E o marido
não entendia toda a sua alegria com tantos

hematomas e cintos apertados. Ela dizia que
se ele tivesse um pouquinho de paciência,
seria recompensado com uma esposa linda,
gostosa e feliz. Ele pensava que a verdadeira

recompensa se fora junto com a cirurgia. Mas
pagou pra ver. Em aproximadamente três me-'
ses, ela largou o cinto e as blusas largas. Es
tourou o limite do cartão de crédito. E passou
a 'usar roupas transparentes, decotadas, cur-

I
tas e provocantes. O maridão até que gostou.
Adorou os seios volumosos (jamais tocados,

.
sob o pretexto de deslocar a prótese). Admi
rava aquele bumbum firme (e apenas admira
va, pois havia um grande risco de deformar a

prótese no caso de haver os "tapinhas"). Ele
morria de saudade dos beijos ardentes com

mordidinhas (que já não mais aconteciam,
pois poderiam estourar o implante de colá

gena). Queria pegar seu rosto entre as mãos
com carinho (mas ela morria de medo que
ele achatasse seu botox). E nessas nóias, ele
cansou! Solteiro, ele encontrou uma mulher

que adorava chopp, não fazia caminhada se

não estivesse disposta, comia a gordurinha
da picanha, vestia uma camisola minúscula
sem se importar com a celulite e os pneuzí
nhos e tinha uma simpatia exuberante, Um
dia os "ex" encontraram-se no restaurante.

Ela o chamou pelonome e pensou em como

ele estava bonito. E ele não reconheceu aque
la mulher com cabelos quase amarelos, pele
esticada, uma boca grande e disforme. Foi
embora sem responder, pensando que aquele
olhar desesperado naquele' rosto, realmente
não lhe era estranho.

VARIEDADES--------,-------'--

Recomeço:
sem sombra

O ano é 926. O ambicioso clã Georan in
vadiu o pacífico reino de Balhae e assas

sinou o príncipe governante. Mergulhado
em desespero, a única esperança deste
povo é encontrar Jeonghyeon. Vai caber
à bela e mortal Yeon Soha a missão de
trazer o príncipe dissidente de volta.

. Relação amigável
Esta coletônea escrita por John Grogan,
criador do best-seller Marley & Eu, é uma

diveFtida e perspicaz anólise do mundo e

dos costumes contemporôneos, com seus

altos e baixos, problemas e encantos.
.

Grogan transita pelas mais diferentes
óreas, e traz para o leitor um ensinamen
to lúdico sobre efusclnnnte jornada que
une seres humanos e anim.ais.

DESEJO PROIBIDO
Sebastiana confirmo que Candido é mãe de
André. Cândido revelo que se casou com João
Allino apenas poro se vingar de Viriato. Viria
to explico que tentou voltar poro elo, mos era

tarde demois.Diogo aviso Henrique que o banco
nõo linho dinheiro suficiente no caixa. Escobar

sugere o Virioto que André comece o cavalgar
"como formo de tratamento poro suo doença.
Chico. pede o Virgem que protejo Ano e o bebê
que elo está esperondo. Podre Inácio se reúne
com os mulheres de Possaperto poro orgonizor
o festa do Virgem.

•

BElEZA PURA
Gospar diz que não tem condições de cuidor do
clínico sozinho, pois está defasodo. José Hen
rique e Sheila planejom usor Rokelli pora tirar
o dinheiro de Robson. Suzy moto sem querer o
novo peixe de Raul e foz de tudo pora que ele
não descubro. Robson bote no coso de Rokelli e
Ivete obre o porto: Guilherme levo flores para
Joana e pede que elo volte o trabolhor com ele.
Débora não deixo que Anderson e Fernondo
conversem. Joono empurro Guilherme poro foro
de suo coso quando ele folo sobre Normo.

DUAS CARAS
Renoto sugere que Maria Poulo ligue poro o poi,
ogora que elo terminou com Norciso. Alziro diz

que seu relocionomento com Juvenol ocobou.
Juvenal ocredito que Dorgivol estejo envolvido
nisto, e opesor dela negar, dá odeus e gorante
que tem muito coiso importonte poro fozer. Gui
gui estrunhé' 00 sober que Ronildo soiu cedo.
Dudo e Clarissa comemorem porqu�. o produ
tor norte-omericono quer marcar um encontro.
Clorissa procuro Débàro. Bárbara converso com

Ferroço sobre o troição de Sílvio e pergunío o

que ele irá fozer.

AMOR E INTRIGAS
Volquíria grito com Alice. Elo diz que Alice e o

mõe sempre zombarem delo e que agoro Alice
vai pogar por tudo. Alice diz que Valquírio está
louco. Valquíria encosto o armo no rosto de Ali-.
ce e ri do medo de Alice. Alice encaro Volquírio
e o mondo otirar. Volquíria hesito e tem umo

crise de choro. Petrônio e Déboro brindom com

os convidodos. Petronio converso com Dorot�io.
Comilo percebe um climo estrenhe. Poco diz '

poro Pierre que ocho que o texto que está es
crevendo com Eugênio é .muito parecido com o

vido dela.

CAMINHOS DO CORAÇÃO "

Eric, Fernondo, Juonita, Dino e Taveiro chegam
à ilho. Perpétuo choro num conto, quando eope: '

letti 'vem'por trás e omeoço morder seu pescoço';
Perpétuo se ossusto e dá um choque em Cope,
letti, que voo longe e soco umo ormo. Copeletli
otiro no direçõo de Perpétuo, mos elo desvio li
se jogo no chão poro se proteger. O seguronço
vê Perpétuo coído e penso que elo está morto,
mos quondo se preporo poro mordê-lo" elo obre
os olhos 'e lhe mondo uma descorgo elétrico.
Golias cerre otrás de Demétrio, que escopo:
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---------VARIEDADES

Damon irritado

por causa nobre
Matt Damon passeou com sua mulher
Luciano Barroso -,que está, grávida do
segundo filho do casal - em Londres.
Lá o ator fez um protesto e destruiu
uma casa de bonecas; simbolizando a

destruição da infância, causada pela
crise na região sudanesa de Darfur.
Milhares de pessoas protestaram os

cinco anos da guerra. A região está
em crise e mais de 2 milhões de
pessoas estão refugiadas.

·SUDOKU

A coroa de Miss
troca de cabeça
Bonitas, simpáticas e glamourosas.
As 27 candidatas a Miss Brasil 2008
desfilaram toda sua formosura na

disputa pela faixa, mas foi apenas a

Miss Rio Grande do Sul a escolhida
como mulher mais bonita do país
neste domingo, 13, em São Paulo.
A vencéderc Natália Anderle, de 22
anos, tentou discursar: "Só quem está
aqui sabe a emoção que é, estou sem

palavras, muito emocionada".

SOLUÇÃO'

ÁRIES
(20/3 a 20/4)
As energias no

céu exaltam sua

sensibilidade e o

deixa sentir tudo de modo mais
intenso do que de costume.
Uma boa forma de controlar
tanta emoção ésair para se

acalmar. Procure deixar que as

coisas rolarem naturalmente.

TOURO �
'(21/4 a 20/5)

C,om a Lua ingres-
sando hoje no

'.

.

. signo de Virgem
é possível que você queira se .

dedicar mais aos seus filhos ou

sair para se distrait. Procure
centrar-se nas suas necessida
des. Talvez, f) melhor jeito de
viver esse dia seja namorando!

Desfeito o ciclo
natural do BBB
Ser uma Big Brother é só: nascer
anônima, crescer no programa,
desenvolver a forno e depois ganhar
rios de dinheiro posando nua: Certo?
Er-ra-do! Nem sempre ser bonità e

famosa garante o convite de revistas.
Que o diga, Thati Bione! A sister
brasiliense recentemente revelou sua

frustração com a falta de propostas
para tirar a roupa: "Infelizmente,
ainda não houve nenhum contato".

DIVIRTA-SE

Caipira
no Almoço
Umdia, um caipira foi entregar
o leite na casa do patrão bem na

hora do almoço e foi convidado
a comer com a família. Com
vergonha de sua falta de modos,
ele preferiu não aceitar. O
patrão insistiu:
- Cóma conosco.

E o caipira:
- Não, brigado.
- Coma conosco, está uma

delicio!
- Ah, tudo bem, acho que vou

experimentar um conosquinho,
então.

PREVISÃO DO TEMPO .

A massa de ar frio atua no Sul do Brasil
e começa a se deslocar rapidamente para
o mar. Em SC, condições de chuvisco no

início e final do dia.

� Fases da lua

CHEIA MINGUANTENOVA GRESCH4TE

7/3 �14/3
HOJE

O"MíN: 14° C .

.MÁX: 19°.C. o ' f,. "
-, f J, \

Chuvoso
.

.

QUARTA

O·MIN: 15° C
MÁX: 21°C /I I,r r !._

Chuvoso

�����'C ���2'CA,
MÁX: 25° C -- _- MAX: 26° C�
Sol com nuvens

. Sol com nuvens

)(
GÊMEOS

.

(21/5 a 20/6)
.

A Lua no signo de

Virgem atinge slia
,

área familia& e seu

aspecto com Saturno o aconse

lha a organizar algumas coisas.
em casa. Mostre seu lado prático
e realize algumas funções em
fQmília. Isso vai gerar estrutura
na relação com eles.

� ""
CÂNCER '

�........._, (21/6 a 21/7)
;��?� Pense mil vezes
,: ; hoje antes de abrir

o boca. A lua na .

suo área da comunicação e

seus aspectos mostra dureza
e senso de censura na suo

maneira de se expressar. 'É bom
evitar qualquer mal entendido

'

em dias como o de,hoje...

L.I'\.-.. LEÃO

�;J (22/7 a 22/8)
::. ') Hoje. a Lua sai de

� � seu signo e o cos-

mos lhe pede para
avaliar bem o que é prioridade
em sua vida. Tente dominar a

emoção e agir movido mais pela
razão, O dia requer objetividade
para conseguir conduzir suas
decisões. Pense com calma.

'#
LIBRA .

(23/9 a 22/10)
..

Motivadó pela pra-
,

-

ticidade de·Satur-
no, hoje o libriano

conta com a possibilidade de
concretizar ncis suas fantasias. É
importante conseguir um espaço
no seu cotidiano para deixar de
viver apenas no plano mental.
Sinta seu coração.

I1f
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Com a Lua em seu

signo o dia deve
,

ser vivido para suo
_'

realização pessoal. Analise. quais
são suas reais necessi�ades e'

.

procure dirigir suas atitudes
nesta direção. O fundamental
é que você se sinta realmente
bem, em todos os sentido�.

., ti ti ESCORPIÃO
,

�;*� (23/10a 21/11)
. �:;���:;;:;' Seu regente em

.. plena harmonia
�.._) çom a l.ua indico

. que hoje você tem a

chalice de viver esse dia com mui
ta beleza. Vá a festas ou reuniões
informais com amigos e mantenho
seu senso de responsabilidade. Só
estejo com os pés no chão.

SAGITÁRIO,

(22/11 a 21/12)
� A Lua ocupa uma

({ ,área de seu mapa
que diz respeito à

sua imagem social. Isso signi
fica mais prestígio e poder de
atração onde quer que vá. As

pessoas o vêem como alguém
vibrante e de sorte. Saiba usar

seu talento para seu benefício.
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,

'

AQUÁRIO

f\
(21/1 a 18/2)
Hoje, com Plutão�

I em harmonia com,J
a Lua, favorece o

lado emocional, intensificando
as relações pessoais já eXlsten-

.

teso Sua vida íntima também
está bastante estimulada, e
é possível que desta vez você

mergulhe numa grande paixão.

CAPRICÓRNIO
,

il,' (22/12 o 20/1)
� � SeI) regente hoje

está junto à Lua
aumentando seu,

senso de responsabilidade.
Aproveite que os energias estão

.
a seu favor e comece a organizar.
uma viagem para realizar em
breve. Você vive um dia especial
para concretizas seus desejos.

PEIXES

.. (19/2 a 19;3)
. •• O pisciano muita�.,..,� fezes se sente so,

mos hoje o dia
promete ser. bom no amor. Você
tem tudo para viver o amor
dos seus sonhos. Aproveite os

bons aspectos que atingem sua

área de relacionanientos, e se

dedique à .sua .vida afetiva.
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BISCOITO DA SORTE
"Todos os diás, quando acordo, vou

correndo tirar o poeim da palavra amor"
CLARICE LlSPECTOR

CONCURSO
Os can'didatos e candidatas à Garoto e

Garota da Escala João Romário Moreira,
estavam fabulosos na passarela. E a orga-

<'

nização da festa, impecável. Parabéns aos
envolvidos, incluindo a comunidade.

Quem dísse que precisom9ga9!�rt! e���re!!��qU�eg�i�dústria nacional do modo
vem crescendo de forma acelerada e nos oferecendo vantagens ilimitados. Roupas lindos, estilosas e no embala das
últimos tendências são sinônimos das marcqs nacionais que vêm fazendo a cabeça do mulher antenada e esperto. Seja
uma boutique famoso ou um bazar populnt o mulher inteligente já entendeu que o importante é sentir-se bem e revelar
todo o seu bom gosto e bom senso, sem apegar-se a modismos passageiros. No linho de maquiagens, empresas nacio
nais reconhecidas internacionalmente, aperfeiçoam constantemente seus produtos para conquistar a mulher brasileiro.
Vivendo nesse país, onde as quatro estações são "politicamente corretas", podemos dizer que temos à nossa disposição
uma gama interminável de tecidos, produtos paro rosto e corpo, acessórios finos ou despojados e, sandálias, botos,
sapatos... Ah, os sapatos. Nossas indústrias calçadistas são ótimas. Parecem saber que somos cinderelas e precisamos de
'um sapatinho de cristal. E viva a indústria nacional! E a economia dos nossos bolsos.

Não posso deixar de homenagear a competente equipe da KWB ComuniCações, que possui habilidade e

criatividade ímpares no seu ramo de atuação.·Definitivamente, profissionais do mais alto gabarito.
.

Shopping Center

BREITHAUPT

SAÚDE
A Rede Feminina �e Combate ao

Câncer, elegeu sua nova diretoria e

promete poro maio um evento su

per bacana para ·comemorar. Darei
a dato e as dicas. Falando nisso,
lembrar nunca é demais: Faço o pre
ventivo anualmente, é de graça e só
faz bem.

SHOW DE VERDADE·,
O show do comediante Paulinho Mixa
ria na quinta-feira passado, no Scar,
foi realmente um espetáculo. E minha
doce amigo Amira Hijaz é a pessoa
competente que possibilita espetá
culos desse porte a todos nós jara
guaenses sedentos de cultura e lazer.
Parabéns, Amira.

VOLUNTARIADO
Envolver-se como voluntário em pro
jetos sociais é uma ocupação saudá
vel e solldârln. Conheço mulheres
maravilhosas que desempenham um

trabalho idem, junto a algumas ins
tituições. Em breve, algumas delas,
falarão sobre isso, aqui na Área Vip.

*'

YC'
modas

Amanequim vestehoje jaqueta
MORENA ROSA, brincos e colar

dourado da LEIDE VIEIRO
'

ACESSÓRIOS e blusa no tomlarania
da lEZAlEZ,

.

(47) 3373-5334
Rua 28 de Agosto, 1370
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GASTRONOMIA
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SOPA DE TOMATE Uma bela opção para saciar a fome
que aumenta durante o inverno

IN,GREDIENTES
.

• polpa de 1 abacate
• suco d'e 1/2 limõo
• 2 colheres (sopa) de açúcar
• 2 gemas
• 200 g de cream cheese
• 50 g �e creme de leite fresco batido em

ponto de chantili
'

• 250 mt de café bem forte
• 1 cálice de vinho do Porto
'. 1 pccete de bolacha champagne
• 2,00 g de chocolate meio-amargo picado

'MODO DE PREPARO'
l-Num liquidificadot bata a polpa do abacate
com suco de limõo e açúcat até obter um creme

homogêneo:
2- Acrescente as gemas, cream cheese e creme de

. leite fresco batido em pontó de chantili. Bata
novamente para misturar os ingredientes.

3- Transfira a mistura para um saco de confeiteiro.
4 - À parte, misture numa tigela café bem forte com

vinho do Porto e umedeça as bolachas champagne.

_II
"�o,

Saint Sebastian
RESTAURANTE

V')
L.L.I
I-
:z:
L.L.I

Q
L.L.I
o:::::
(!)
:z:

• 3 fatias de bacon picado;
,

• 1 cebola picada;
• 1 colher (sopa) de manteiga;
• 2 colheres (sopa) de farinha de trigo;
• 1 litro de água fervente;
• 2 cubos de caldo de carne;
• 500 gramas de tomates picados sem pele e
sem semente;

• 2 col heres (sopa) de purê de tomates;
• 1/2 colher (sobremesa) de açúcar;
• Sal e pimenta do reino a gosto;,

• 1/2 xícara (chá) de creme de leite;
• Salsinha para decorar.

t�ODO DE PREPARO
,

,1- Em um refratário coloque o bacon, a cebola
e a manteiga.

2- Tampe e cozinhe por 15 ininutos.
3- Polvilhe com a farinha de trigo, mexa bem

, e cozinhe por mais 5.
4- Acrescente a água, os cubos de caldo de
carne, os tomates, o açúcar, o sul, a pimen
ta do reino e bata no liquidificador.

5- Acrescente o creme de leite e recoloque em
um refratário. leve ao forno de microoon
das por mais 2 a 3 minutos na potência 10.
Decore com salsinha e sirva a seguir.

Tiramissu
'de'abacate

Massa básica
para quibes

INGREDIENTES E PREPARO DO RECHEIO

Rua Jorge Czerniewicz, 99
47 3275-7500

www.saintsebastian.com.br

MODO DE ��E��R�:eile de molho
1 - la'le o tflgo e .'
-durante uma hora'bem com as

2 - Escorra � espre��go aos demais '

moos. MIsture o
duaS'leleS pela

ingredientes e posse
me regúlada na

máquina de moer cu, ': I
abertura maisUno possl'le .

,

'MONTAGEM
1- Numa toça; coloque um pouco do creme de
abacate, depois um pedaço do biscoito
umedecido no café e polvilhe um pouca do
chocolate meio-amargo picado.

2 - Repita a operação mais duas vezes e
.

'

termine com chocolate picado.
3- leve as taças para geladeira por 2 horns.

• Rendimento: 4 porções

IN6RIDIBmS:
..

,

,. 250 gromos de Polinbo imido;
• sol e ,imenm_ II gosto;
-1 pequeJIGpitDdode�e�
bnmcu moído;

• 1 colher (s0bremes8) de�
• 2 ceboIasmédias,�
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. 4/2008 -

PROCESSO LICITATORIO N. 9/2008.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ-SC, leva

ao conhecimento dos interessados que em confonludade com a Lei Federal

10.520/2002 c/aplicação subsidiária da Lei 8.666/93; e Lei Complementar n.
123/2006, que realizará Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL.

OBJETO: Aquisição de Uniforme Escolar. CREDENCIAMENTO:Ate às 14:00

horas do dia 30 de abril de 2008. REUNIÃO PUBLicA PARA ABERTIJRA
DAS PROPOSTAS COMERÇWS PARA EFETUAR LANCES vERBAlS E

HABILITAÇÃO: Às 14:30 horasdo dia 30 de a_bril de 2008.0BTENÇÃO DO

EDITAL: Pelo site: pmsjisc.sc.gov, ou diretamente na PrefeituraMunicipal de
"São João do Itaperiú - Depto. de COIT\Pras e Licitações, sita à Rua José Bonifa- '

cio Pires, 45 - Centro - São João do ltaperiú-SC, de 2' a 6' feira das 7:30hs às

11 :30hs e das 13:00 às 17:00hs. Ou pelo fone/fax 047 3458 0010 /e-mail: corn

pras.lene@tena.com.br,São João do Itaperiú, 14 de abril de 2008.
Ma.ria Eleonir Pasternak - Pregoeira

Faleceu às 20h15 do dia 11/4, a Sra. 'mB1�m.,!'_Ivane Sell, com idade de 56 anos, o - _. " - [-

sepultamento foi realizado dia 12/4, CONCURSO N° 960
com saída do féretro do Capela Mor- 06' - 18 � 19 - 33 _

tuória da Vila Lenzi, seguindo para o

cemitério Municipal da Vila Lenzi.

Faleceu às 6h do dia 12/4, o Sr. Cilo
Vorpogel, com idade de 50 anos, o .

sepultamento foi realizado dia 13/4,
com saída do féretro da Capela Mor
tuória do Vila Lenzi, seguindo paro o

cemitério Municipal da Vila Lenzi. .

Faleceu às 12h45 do dia 12/4, a Sra.
Olga Schultz Schneider, com idade de
76 anos, o sepultamento foi reali
zado dia 13/4, com saído do féretro
da Cupela Mortuória da Vila Lenzi,
seguindo para o cemitério Municipal
da Vila Lenzi.

Faleceu às 18h do dia' 12/4, a Sra.
Elfrida Bosshumer Bier, com idade
de 67 anos, o sepultamento foi rea
lizado dia 13/4, com saída do féretro,
da Igreja de Residência no Rua Jose
Maestri, seguindo para o cemitério
de Jaraguó 99.

Faleceu às 19h30 do dia 13/4, a Sru.
Du!'vulinu Muria Batista, com idade
de 69 anos, o sepultamento foi rea

lizado dia 14/4, com saída do féretro
da Residência na Rua Benjamim Gi
rardi, em Guaramirim, seguindo para
o cemitério da inesma localidade.

CONCURSO N° 818

01-13 -

"

Manhã de, Lazer e
Convivência no Marista

Com o objetivo de proporcionar
aos alunos, professores e familiares

maristasmomentos de convivência, integração
e lazer O' Colégio Marista " São Luís,
realiza .neste S�,bado, 12 de .abrtl,

Manhã de Lazer e Convivência.

Foram preparadas atividades que

proporcionarão momentos de muita

integração, diversão e troca de experiências.
As famílias poderão participar das

'atividades juntamente com seus filhos

onde brincadeiras, jogos recreativos, pintura de J

rosto e diversão não faltarão.
Também teremos a participação' de

alunas do CEJA da EMEF Anna Towe Nagel I

que realizarão- um amistoso de vol�i feminino ,

e a equipe Catarinense de Badminton 'que fará
uma apresentação e oficina com os presentes.
.' ,

.

Traga sua família e venha participar
de mais es-te momento de integração

do Colégio Marista.
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�

Reajuste do pão já preocupo consumidores e pode frear o consumo dos produtos derivados do trigo

VOCÊ SENTE O -PESO DA INFLAÇÃO
QUANDO FAZ COMPRAS?

I '

MAIRIAN STINGHEN,
43 anos, comerciante

"Quem não sente. Vejo bas
tante diferença nos verduras,
no feijão e no trigo. Eu tenho
comércio e compro todo dia".

VITOR JANTSCH,
6.5 anos, aposentàdo
"Ficou tudo meio igual. Compro
num mercado perto de coso e

não olho os preços. O valor do
compro ficou quase o.mesmo".

NEUSA PACHECO, 38 anos,

promotora de vendas

"É o que mais senti. Faço compra
mensal e todo vez eu percebo
o �iferença no preço assim que
pego o item no prateleira".

CLEBER ERNANI SEIFERT,
22 anos, metalúrgico
"Sinto no dia-a-dia, quando com-

.

pro os produtos. Eu me controlo
melhor comprando aos poucos,
assim não tem excesso".

JOÃO RAMOS,
61 anos, pedreiro

..

"Não notei. Faço compro uma

vez por mês. Sempre sobe
alguma coisa e outros baixam.
Não percebi diferença".

ROSEU ISSBERNER,
53 anos, do lar
"Todo vez que o gente vai 00 mer

cado, aumento um item. Quando
o aumento é grande eu compro
outro produto mais barato".

REPERCUSSÃO.
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inflação ue

já 'assusta os

consumidores
Alta de alimentos pode
mudar cenário mundial

zero, a deflação, também se tor
na perigosa porque sígnífica que
o país está dimínuíndo", explica
Júlio da Silva, colunista de eco

nomia do O Correio do Povo.

Júlio fala que o presidente cai
em controvérsia porque a crise
mundial deve-se também a troca
de cultivo. Para produzir o etanol
a agricultura adotou o plantio da
cana-de-açúcar, pressionando a

produção alimentícia. O econo

mista concorda com Lula quan
to os benefícios que o país pode
conseguir na crise. '1\ agricultura
deve ser tratada com mais seríe-

. dade", afírma Iúlio.
Para Júlio da Silva o gover

no brasileiro deve formular um
Plano Nacional que vise a me

lhoria da produção e técnicas

agrícolas, a linha de financia
mento mais qualificada e coro
car a faculdade em benefício de
melhores maneiras de plantar.
"O agricultor não consegue se

manter no campo. À soja e o
.

milho estão nas mãos de dois
ou três produtores e isto tam
bém é preocupante", ressalta.
Outra medida necessária seria
a democratização consciente:
"O MST invade terras produti
vas e de pesquisa e o governo
não faz nada".

JARAGUÁ DO SUL
-

A inflação sobre o preço dos

produtos é percebida nos co

mentários sobre o valor do feijão,
do trigo e do tomate e também
na troca por mercadorias mais
baratas ou, ainda, na hora do
consumidor pagar a conta. Mas
a alta dos preços junto com a

crescente 'demanda no mercado
mundial causou repercussões
maiores que a contagem dos

pontos percentuais: a preocupa
ção sobre uma possível ruptura
econômica. Na semana passada,
representantes de órgãos interna
cionais, como o Banco Mundial
e o FMI (Fundo Monetário Inter

nacional), defenderam a adoção
de medidas urgentes para conter
a generalizada alta dos preços. O
diretor FMI, Dominique StrÇlUSS
Kahn, declarou que, por acentuar
a pobreza, a crise alimentar pode
levar a guerra em diversos países.
O preçódo alimento dobrou nos
últimos três anos.

.

O presidents Luiz Inácio Lula
da Silva acredita na "inflação
boa" para o Brasil. Ele diz que
as pessoas estão comendo mais,
exigindo o aumento da produção
para atender a demanda mun

dial. Aos economístas não existe
o termo "inflação boa". '1\ infla
ção tem que estar no patamar,
em torno dos 3 ou 4%. Perto do LUCIANA DE AGUIAR
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MAU EXEMPLO
Leitores da coluna mandaram e-mail denunciando moradores de prédios nas

proximidades da loja Magazine Iulze, que estariam fazendo .da cal�a�a da

Rua Estheria Lenzi, esquina com a Getúlio Vargas, um verdadeiro deposito de

lixo. Inclusive, as fotos da pouca vergonha já estão circulando na internet.

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é minha amiga Lúcia
Batista Maciel, que além de ser uma

das melhores atendentes do Posto

Mime, da Bernardo Dornbusch, fes

teja nesta terça-feira a idade nova.

Mil vivas!

THE BEST
Um recente estudo da área mostra que
Brasília tem a melhor internet do Bra

sil. Sinceramente, acho que a internet

é tão forte no capital federal porque lá
o galera @ e fica por isso mesmo.

DESFILE E COQUETEL
Hoje à noite, às 19 horas, a minha

amigo Raquel, do Raqueli Modas,
promove em suo loja um delicioso

coquetel poro inauguração do suo

área vip e o lançamento do coleção
de 2008 do Osmoze com elegante
desfile.

NOVO POINT
Amanhã, dia 16, o meu amigo Oco

vai'inaugurar, nos fundos do seu

. -; atual bar, os novos e modernos ins

. "tóloções. O ambiente poderá obrigar
, , -,

,','� àté 150 pessoas sentados. No novo

espaço, os comensais poderão usu

fruir, além de mesas de sinuca, de
lanches e des melhores petiscos do
cidade: Bolo banco!

PERIGO NA SERRA
E amanhã promete ser um dia da

queles, tonto para o pobre Kombi,
quanto para os seus passageiros. Ve
jam só: uma infeliz "Kombosa" ano

1969, motor 1.200 já queimando um

óleo 50 com Bardahl B12, vai tentar
subir o serro de São Bento com os as

sessores parlamentares Chico Hrus
cka (8 arrobas), "Toro" Demarchi (7
arrobas) e mais uns 10 passageiros,
alguns também com uns quilin�os o

mais; rserá. que elo consegue? "E difí
..

'

cif.'Extessítlle,i-pesQ,�açlive acentuado,
.. motbro·canSÕdo�;f'inalas' em demasia,
tudo é conlm", díio'vereador e analista
de viagens de risco Jurandir Michels, o
lika. Mos quem sabe São Cristóvão dá
um empurrãozinho e eles conseguem

chegar sõos e salvos em Rio Negrinho.
Deus é grande.

.

FESTA DO CHAMPANHE
Amanhã, mais conhecido como quar
to-feira, acontece às 19 horas, no Cosa

Geraldo, o lançamento do 2° Noite do

Champanhe, festa que será realiza
do no dia 14 de maio, no Kantan. No ..

lançamento, além do coquetel, haverá
alguns desfiles de modo. A promoção
é do Revisto Nosso .

,, O amor pode ser

comparado à semente

que só cresce quando
encontra os condições .

apropriados. "MARINA VERTUANI

Curtir o filme
"Os Indomáveis" no cinê III,
do Shopping Breithaupt,

-.

,�
� 9001

2000

TE CONTEI!
• H�je �noite, às'19 horas,
no sede do Corpo de Bombeiros

, de Jaraguá, será realizado o,

lançameq!o o!;,cial do eg,uipe de
ciclismo Fênii'

'

• Lembramos que é perigo-
so possuir armas de fogo em

residências. Bom lembrar que
todo criança é sempre curioso. É
necessário cuidado especial.

ill Não esqueçam, dia 2� de
.

abnl, emcomemorQção .aos 25
anos, o gitipo Expresso faz show
no Panorâmico do Scar.

• DeniseSorreal e Marcos
Rogério Flfgundes, casalzinho do

nOV;1Ií geração ��mpre pr�seQte
nos melheres bolados.

e

ill NelsoIJ!Be�ling,(�.o Lava �ápi-

',�o Jqraguá, foi muj,Io prestigiado
no sábado durimte confraterniza

dção poro Qpre�ntar o novo coro

do empre�a.

• fJiitasdl Percy e Marin'b Jose-,
'ling já está de,volta, 00 trabalho.
fies curtirom uma semana de

,

"vida manso em lisb1>a, Portugal.

!. O.meu abraço de hoje, cheio
.

. de ehergias positiyas, vai poro o

amig'o Jonni B�hling, qtte depois
.s ,de mu.ito,t�fI1Potive,o pfazer�e
bater um tête_-à:t�te, no último
wsábado. .�...

E'

'11 O�em v.assou à .eondlç?o de
Jfovó.foi o 601lità Mnrta Schmid
Heitas; Não -é'llece$sário afirmar

9ye q qu�r!da �ariléia Marc�n
'ües de Frêltas õgóra 'i bjsavó.
Parabéns às<amiga$l 'lilt

1W

I

ÍI "Às vezes estornos o um posso
do vitoria ... e o trariStormo.mos
em \lma,lon!)o camlnhada."

IDADE
Sem dúvida alguma, a aniversarian
te mais festejada de hoje é aminhe

querida sobrinha Raquel Sinara

Gonçalves. Um abraço no coração!

TAMBÉM
Não podemos esquecer que também

nesta terça-feira aniversaria a boa

gente Silvana Zehnder. Parabéns!

Terezinha Lanznaster, Ivone, Douglas Stange e

Luiz lenznustet.ne 4° Noite da Ilha.
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Mailson da Nóbrega:

Crise .no balanço
de pagamentos?

'O regime cambial era
levado à situação limite.
A crise chegava. O governo.
se rendia e promovia uma.

maxidesva lorização.
A inflação. explodia

Deu no "Valor": a Fazenda busca o consen

so no governo para a idéia de mudar a políti
ca econômica. Sua fonte teria informado que
é preciso evitar uma crise no balanço de pa

gamentos provocada pela valorização cambial

e SUé!S supostas conseqüências: aumentodas

importações, queda das exportações e volta do

déficit em transações correntes. Estuda-se, as

sim, criar um regime de metas de câmbio.

Como em outras vezes, o ministro negou.
"Mudar seria ruim, seria negativo, seria mudar

.

um sistema que está funcionando por outro que
seria uma aventura. Não temos essa proposta"
("Valor", 3/4/2008). "Isto é um disparate", disse
à Agência Estado. O presidents Lula tolerará

um aumento da taxa Selic? "O Capam tem au

tonomia para avaliar a questão do juro." .

Ficou a dúvida. Ninguém acredita que o

"Valor" tenha inventado a notícia. Quem co

nhece como funciona o governo e como notí
.

cias são plantadas, intui que algum figurão do
ministério falou do assun

to ao jornal.
A Fazenda não está so

zinha no diagnóstico. Há

mais gente alertando para
o risco de crise no balanço
de pagamentos se a políti
ca econômica não for mu
dada. Economista ligado à

.

Fiesp propôs um regime de
bandas .de câmbio à moda
chinesa. Outro disparate.

Por trás dessas idéias
há um equívoco elementar: o Brasil não corre

o risco de crise pelo canal db comércio exte

rior. É assim nos países que adotam os regi
mes de câmbio flutuante e nos quais o banco

central disponha de autonomia para. preser
var a estabilidade dos preços via manejo da

taxa de juros.
.

O erro parece ter origem na dificuldade de

perceber a dinâmica inaugurada com a abertu

ra da economia, a estabilidade macroeconômi

ca e o regime de câmbio flutuante. Crises ante

riores vieram pela via do comércio, mas era a

época da economia fechada, da inflação alta e

do câmbio fixo.
O câmbio fixo dificultava o ajuste gradual

da taxa' de .câmbio quando, a balança comercial
se deteriorava e a inflação' 'er-a alta, como nos

anos 1980 e 1990. Como sabia avaliar os efeitos

inflacionários da desvalorização, o governo re

sistia a fazer ajuste no câmbio. Preferia recorrer
a medidas adininistrativas. Buscava reverter a

situação mediante controles de importações,
restrições à saída de capitais e incentivos pon
tuais à exportação.

O regime cambial era levado à situação li-

mite. A crise chegava. O governo se rendia e

promovia uma maxidesvalorização. A inflação
explodia por causa da combinação do respec
tivo choque de custos com a ampla indexa

ção da economia. Caíam o nível de atividade,
o investimento, o emprego e a renda. O ajuste
externo acontecia, mas a custos econômicos

e sociais elevados.
Na última .crisedesse tipo (1999), o Brasil

havia desmontado anacrônicos controles. de

capitais e permitido razoável liberdade nos

fluxos externos. Por isso, assistimos a um

novo fenômeno entre nós: o ataque especu
lativo contra à. moeda. O governo respondeu
com a flutuação do câmbio, o último passo
dessa longa saga.

A economia resistiu à forte desvalorização
por quatro razões: a bem sucedida desindexa

ção do Plano Real, o saneamento do sistema

financeiro pelo Proer, o ajuste fiscal e o novo

regime de metas de inflação, perseguidas por
um Banco Central dotado

deautonomia crível.

Agora, se o saldo co

mercial piorar de forma

contínua, o
.

câmbio se

depreciará naturalmente. ,

O ajuste será suave. Se

necessário, o BC eleva a

taxa dê juros. Não exis

te maxidesvalorizações,
ataques especulativos 'ou
fugasJncessantes de ca

pitais. Grisés no balan-

ço de pagamentos ocorrerão se. houver forte
aversão ao risco, que.Interrompa o fluxo de

recursos externos e/Qu' provoque grandes sa

ídas de capit!lis:',
.

Ironicamente, a crise no balanço de paga
mentos poderia ocorrer se viesse o novo regime
cambial, que 'implicaria a derrocada do regime
de metas de inflação e da autonomia do Banco

Central. Uma perda súbita de confiança seria o

estopim de enorme fuga de capitais. Uma des

valorização cavalar traria de volta a "desgraça"
da inflação (apud Lula).

Mais tarde,viria o ajuste externo, mas à cus

ta de mais inflação e de perda do produto, da
renda e do emprego. Seria um sucesso à moda

antiga. O preço seria a queda de bem-estar e a

. perda de popularidade do Presidente.

Ao que parece, Lula sabe ouvir opiniões
contrárias. a tais idéias e avaliar seus efeitos

sociais e políticos. Daí os constantes desmenti
dos. Até quando?

*Mailson da Nóbrega é ex-ministro da Fa

zenda e sócio da Tendências Consultoria Inte

grada (e-mail: mnobregaéptendenciascorn.br]
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Indicadores
O Banco Central do Brasil informou que realizou pesquiso com

analistas de mercados com o intuito de verificar o expectativa
sobre os taxas de juros, o valor do dólar e o crescimento do

país. A pesquiso levo em conto que os indicadores foram pre

vistos o partir do visão de cada profissionol sobre o historicida

de do mercado. Ou seja, troto-se de um ensaio do que poderá
ocorrer nos próximos meses.

JUROS
O mercado financeiro aponto o expectativa de aumento do taxo de juros
(selic) nesta semana de 11,25% para 11,50% 00 ano. Prevendo que no

mês de junho o taxo terá um novo aumento de 0,50 ponto percentual
. passando para 12,00%, repetindo em julho o mesmo aumento chegando
o 12,50% e finalizando o one de 2008 em 12,75%.

DÓLAR
Já poro o taxo cambial que neste momento giro em torno de R$ 1,70, o
mercado financeiro, prevê que no ano de 2008 termine em R$ 1;75. Este
valorcontinua no projeção já realizado inicio do ano. Ou seja, co'ntinua os

problemas para os empresas exportadoras de nossa região, principalmen
te a moveleira e têxtil.

PIB
Sobre o cresciménto do país, passado o primeiro trimestre, os analistas de
mercados aumentaram suo estímntiva de 4,60% para 4,70% para 2008.

EM nossa região temos munidpios que crescem na atividade industrial,
mais que o dobro. O país tem crescido consideravelmente, mas a sempre
o alerto para o consumismo desenfreado e por conseqüência o alto endi-

.

vidomento da popul�ção mais carente.
'

CARGA TRIBUTÁRIA
.

Um exeníplo que pagamos as mais altas taxas de carga tributária do mundo é

fácil constatar quando descobrimos que pagamos 40% a 63% de tribiJtos no
'

valor da conta do celular de acordo com o percentual cobrado de ICMS. SeguQdo
a ACEl (Associação Nacional das Operadoras de celulares) as prestadoras (Ie ser
viços telefonicos arrecadaram R$ 37,3 bilhões em tributos, o que equjvale42% da

receita opemcional de todas as empresas de celulares e>�abélécida�no,p'o.ís. Ainda,.
segundo a ACEl é a maior carga tributária do Mundo.

•

: '}
"..,:

.

PROJARAGUÁ
O PROJARA6UÁ - Fórum Permanente de Desenvolvimento de Jaraguá do Sul
realiza nesta terço-feira, dia 15, reunião com os presidentes dos

partidos políticos constituídos no município, _

com o objetivo de

repassar aos representantes das agremiações ,p.!!ItidQxias. material de

consulta como forma de subsídio Ir criação de planos d�,gQv�rno.s paro o

pleito 2008. Durante o encontro, quencenteceré às 1 &l1or;S;no: óuditório
do SESI, o PROJARA6UÁ apresentará o Planejamento Estratégico Jàrag!Já
2030, concebido pela comunidade e aprovado em reunião plenária 110
fórum no dia 14 de agosto de 2007, contando com a representativida'de
de mais de 70 entidades da Sociedade Civil Organizada, que compõem
e participam do PROJARA6UÁ. O documento é resultado de. reuniões do

Plenário, do Conselho, bem como dos Câmaras Temáticas.

.

etarrek@terra.com.br

INDICADORES CÂMBIO
COMPRA VENDA VARIAÇÃO
1,686 1,688 -0,18%
1,585 1,585 0,84%

'íNDICE, VARIAÇÃO MOEDA

IBOVESPA --0,69% Dólar comercial (R$)
Euro (em dólares)
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INVESTIMENTO

Porto de Itajaí terá nova dragagem
Canal de acesso será aprofundado para receber navios de até 300 metros

ITAJAí Adriano, em entrevista a Re-

Diretores do Porto Muni- vista Portuária, a possibilidade
cipal de Itajaí, que acompa- de apresentar pessoalmente o

nham a comitiva empresarial -porto aos maiores investidores

à _Holanda, comemoram os do setor já justificaria a viagem.
resultados da viagem. Além "Mas, conseguimos ir além.

do contato direto com grandes Na mesma comitiva estão o

investidores mundiais, a pro- presidente Luiz Inácio Lula da

ximidade com os principais Silva, o ministro da Secretaria

cargos do governo federal du- Especial de Portos, Pedro Britto,
rante a estadia foi suficiente além do presidente daAquaviá
para garantir outra importante rios (Antaq), Agência Nacional

obra para Itajaí: uma nova dra-
-

de Transportes Fernando Fia

gagem para aprofundamento lho. Aproveitamos a presença
do canal de acesso ao porto, de todos e conseguimos resol

que passaria de 11 para 12
.

ver questões de grande impor
metros de calado, suficiente tância", explica.
para receber navios çom até Eliane ressalta que o pro-
300 metros de ,comprimento. cesso, de liberação de recur-

Segundo a superintendente sos para a nova dragagem em

do porto, Eliane Neves Rebello Itajaí fazia parte de um paco-

te onde também havia verba

para dragagem no porto de São
Francisco do Sul. O problema,
segundo a superintendente, é

que São Francisco do Sul só

conseguiria .

a documentação
necessária no fim do segundo
semestre.

Com a medida, a superin
tendente acredita que Itajaí es
tará apta a executar a obra ain
da em 2008. "Receber navios
maiores significa movimentar

um volume maior de cargas e,

para nós, além do melhor de

sempenho e resultado para as

empresas, um maior volume
de cargas significa, acima de

tudo, uma maior capacidade
de geração de trabalho e renda

para a população", disse. Ampliação aumentará o volume de cargas e criará mais empregos

Previdência em foco'
A primeira audiência pública, das nove programadas, colocou em trincheiras distintas o governo e os servidores. Não houve

consenso, como era esperado, sobre o projeto do Iprev embora juristas e integrantes do Ministério Público, Tribunal de

Contas e Judiciário tenham avalizado a proposta elaborada pela administração Luiz Henrique, alguns enfrentando vaias.

Do outm lado discursos inflamados e contrários ao que está sendo colocado em votação na Assembléia. Foram sete horas

onde chamou a atenção que nenhuma sugestão foi abordada como contraponto 00 projeto do governo o noo ser críticos

contundentes. A idéia é uprlmerú-le, corrigi·lo se necessário. Enquanto a oposição revelava preocupação com o questão

patrimonial os governistas rebatiam afirmando que o fundo seria abastecido com R$ 1 bilhão do patrimônio público, mos
sem descrever o origem. Fico difícil. Também rebatia os alfinetados dos oposicionistas destacando. que o fundo começo.
sem nenhum servidor vinculado, apenas recolhendo em regime de capitalização. O certo de tudo isso é que por ano o Ipesc
arrecado R$ 500 milhões e necessito de R$ 1,5 bilhão. No ano que vem serão R$ 2 bilhões com o governo bancando o

diferença, e assim por diante. Até estourar Não se pode transformar essa discussão em embate político, mos numa solução
. maduro e responsável que absorva os ansiedades.

DESABAFO'
"Só não entende o que é o Iprev quem não leu, .

não estudou o que está sendo feito." Secretá
rio do Administração, Antonio Gavazzoni.

DESCONFORTO
Ao mesmo tempo, que lldernnços do PSDB estão festejando o gran
de número de candidaturas o prefeito, reclamam intensamente do

PMDB que segundo alegam tento impedir que progridam.

CURIOSIDADE
Este ano o TRE cassou o mandato de nove vereadores por infidelida·

de partidária. O PM DB foi o partido que mais recuperou mandatos,
quatro no total. O PP foi o que mais perdeu, três. Esta semana tem

novos julgamentos.

DÚVIDA
,

"Se houve boa-intenção do Governo 00 elabo
rar o Iprev, porque não chamou os servidores

poro discutira matéria?" Vice·líder do Pp, Jo
ares Ponticelli.

UMDADO
No eleição de 2006 o ex-governador Amin

venceu na terra do atual vice·governador
leonel �avan com uma diferença de 3% des'
votos. Computo o vitória ao trabalho do re

render' Fábio Flor, candidato o prefeito no

!Du_njçípio. _

,

.. _

BANHO�MARIA
,

Desembarcou no jurídico do PSDB o documentação sobre a eleição do
diretórie municipal em São José. Há reclamações de irregularidades. Nos
próximos 15 dias deve sair o resultado. O presidente d,o partido, leonel
fava_n al�o momento nã,a-viu nada de errado. 'o, ,,'

No,�gmpo da-ene.fgia o ptin£i l\�ejra do gover,20 Lula,�stá sel�o
bombardeada no exterior O bl. mbuSlível. segu'ndo a ONU, comeÇa
a eiFQ(eCer.�� p!J.mento� reduzlndo i áreaitde plantio,ao. prio�zar
o setor energetlco. O Planalto promete defenDer-se.

,

i!

E'AGOIfÁ? .,

i,"Nãb entendO. Noda contra a obro, mos R$ ioe mil;1pora (J!C�làca�o
de ,rama e pintu'ra do ,,\�io fio.no Mauro Ramos?" ()cálcoto do vere

adóFAurélio Valerite nü�u�traRa�a o� R$'SOmil. S¥ndo ge!1til.")�r
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JEAN ZIEGLER

Uso de biocombustível é crime
Argumentos a favor perderam a validade diante da ameaça
BERLIM

O relator da ONU (Organização das Nações
Unidas), Jean Ziegler, afirmouontem, em uma

entrevista à Rádio Televisão de Baviera, que o

uso de biocombustíveis se tornou um "crime
contra a humanidade". Ziegler disse que a queima
de milhões de toneladas de milho, cereais, arroz e

outros produtosparaproduzirbiocombustiveis éum
fator importante nas fortes altas de preços de alimen
tos, ainda que tenha admitido que não é o único.

-

Entre os outros fatores citados por ele estão
a política do FMI (Fundo Monetário Interna

cional) - que obriga muitos países de terceiro
mundo a ter uma agricultura orientada para a

'exportação à custa da economia de subsistên
cia - e a especulação dos mercados que ajuda
a disparar os preços dos alimentos.

,

Ziegler advertiu que estamos no limiar de
uma situação perigosa em que as manifesta
ções contra a fome podem se multiplicar.

A respeito dos biocombustíveis, ele afir
mou que os argumentos originais a favor de
les, tanto do ponto de vista da proteção do
clima como do ponto de vista estratégico, não
eram absurdos, porém, diante da atual situa

ção, perderam a validade.. "Os argumentos não
têm validade frente ao desastre que nos ameaça.
Hoje, o uso e fomento de biocombustíveis é um
crime contra a humanidade", disse Ziegler. Queima de produtos, como o milho, para

fazer biocombustíveis é um fator nas
altas de preços

O CORREIO DO POVO R'.lTERÇA-FEIRA, 15 DE ABRIL DE 200ã

Lula quer ver os

prefeitos contra
a dengue

o presidente lula chamou a aten

çõo dos prefeitos para que entrem no

combate a dengue. Ele' disse isso, ao
lembrar da marcha dos prefeitos nes

ta semana. E alertou: "Cada prefeito
precisa assumir a responsabilidade
de cuidar com muito carinho da sua

rua, do seu bairro, da sua vila e da
sua cidade".

Reeleição pode
chegar a. 78%, diz
pesquisa da CNM
Nas eleições deste ano, 78% dos

atuais prefeitos estõo aptos e con

correr à reeleiçõo, segundo o Con
federaçõo Nacional de Municípios
(CNM). Dos 5.562 governantes,
4.348 podem ter um novo mandato.
Em Santa Catarina dos 293 prefei
tos, 221 podem tentar o reeleiçõo.
Porém, o presidente do CNM, Paulo
Ziulkoski, acredito que em torno de
60% dos gestores devem se candi
datar�

AGÊNCIA ESTADO

Reorganiza os o seu CLASSIMAI
Agora ficou ainda mais fácil de 'encontrar o que VOC� procuro!

Ouinta-feira: CLl."SJl\tIUS Negócios (anúncios de linha I imóveis I veículos I·saúde I pet),
,

Sexta-feira: CIASSIMAIS Oportunidade.s (empregos I cursos I concursos)

SÓ'bado: CIASSJl\tIAIS Imóveis,
CLASSm-lI\lS Parcimóveis
CL\SSII\'IAIS Veículos
CL.!\SSIl\tUS Produtos & Serviços (informática" tecnologia)

Anuncie (41) 3311-1919 I 3055-0019
www.ocorreiodopovo.com.br
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LUZ NO FIM DO TÚNEL

Goleiro Adilson (com o bolo) foi um des destaques do jogo de domingo que manteve o Juventus com chances

Juventus tem último
chance no Cotorinão
Combinação de resultado poderá salvar o time

'S(; PR
.

21 14 5 25

21 4 4 55 24 18

21 8 5 8 -1 16

21 12

2·1 7 3 11 39 :3 10

il 9 21" 13 .-

10 32 51 -19 6

4 ,39

JARAGUÁ DO SUL

Nem tudo está perdido para
o Juventus no Campeonato Ca
tarinense. Depois de vencer o

Atlético de Ibirama por lxO, o

Moleque Travesso, por meio de
uma combinação de resultado,
poderá se manter na primei
ra divisão. Primeiro terá que
vencer o [oinvilleria Arena e

depois torcer e muito por um

empate entre Guarani e Cidade
Azul. Caso tudo isso aconteça,
o Juventus ficará com 22 pon
tos, empatado com os times de
Palhoça e Tubarão. E só assim

poderá respirar aliviado. Já que
no regulamento o primeiro cri
tério de desempate 'é o número
de vitórias. O time de Jaraguá
ficará. com seis vitórias, contra

COL. liMES
1° Criciúma

2° Aval

cinco do Guarani e quatro do
Cidade Azul.

Toda essa combinação de
resultados só foi possível por
que o Juventus fez sua parte
na tarde de domingo. O gol da
vitória saiu de uma cabeçada
de Ramazotti depois do cruza
mento de Cris, aos 27. minutos
do primeiro tempo. Méritos
também para' o goleiro Adil
son que salvou o time das in
vestidas do ataque atleticano.

Logo após o jogo, otécnico
Abel Ribeiro disse que a vitória
foi importante e agora o Juven
tus terá que fazer a parte dele.
"Teremos que jogar para vencer,

.

caso conseguir e o resultado
(entre Guarani e Cidade Azul)
não nos favorecer, pelo menos

11° Juventus 19 21 5 4 12 26 58 -32 10

terminaremos com dignidade
sabendo que tinha uma saída",
observou o treinador. Na visão
de Ribeiro o empate entre Ci
dade Azul e Guarani não está
descartado. "Quem perder lá

.

cai, será um jogo truncado, por
isso tem a possibilidade do em

pate", comentou.
Já o autor do gol, o atacan

te Ramazotti, deixou claro
que mesmo corn todas as di
ficuldades os jogadores darão.
o sangue para vencer o rival.
"Na última partida teremos a

oportunidade de tirar o Juven
tus dessa situação incômoda.
Vamos brigar pela vitória com

certeza", declarou.

GENIELLI RODRIGUES

Resultados'

lO· Rodada do Returno
Joinville 2xO Metropolitano
Juventus 1 xO Atlético
Crieiúma 3x2 Guarani
Figueirense 2x3 Mareílio Dias
Chapeeoense Ox6 Avaí
Brusque Ox2 Cidade Azul

11· Rodada do Relurno
.

Terça-feira (15/4)
15h30 - Mareílio Dias x Brusque-
Quinla-feiro (17/4)
20h15 - Metropolitano x Chapeeoense
Domingo (20/4)

.

16h. - Joinville x Juvenlus
16h - Guarani·x Cidade Azul
16h - AllíÍtiGo,x Figueirense '

16h -·Avaí x Crieiúma

P - Pontos Ganhos; J -Jogos; V,- Vitórias; E -.Empates; D - Derrotas; Gp· Gols Pró; GC - Gols Conlra; S6· Saldo de Gols; AP-Aproveilalnenlo;'PR -.Pontos Returno,
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Reforce a imagem da sua empresa!
Vista seus colalloradores (om uniformes

produzidos com tecidos d€!
'mais alta qualidade.

(47) 3371-5558 e-mail kaiaposi§lkaiapos.com.br-WWw;kaiapos.com.br

Respirando
o Juventus, do volante Wilson Silvo (foto), respiro ainda no Catari
neuse. Preciso de ajudo para respirar, mos se tem chances, é atrás
delá qué o time voL O jogo contra o Joinville (já sem pretensões)
é muito difícil. O JEC vai querer devolver aquela vitória por 3xO no

turno. E preciso encerrar bem o estadual diante do torcido. Já em

Floripa, o jogo entre Guarani e Cidade Az,ul promete ser aberto, já
que o derrotado será rebaixado, A probabilidade de empate existe
sim. Quem sobe até por mais de três gols de diferença.

1,PREQCUPAÇÃO
O técnico Abel Ribeiro se trou preocupado depois do jigo. Ele, cije"
gou p discutir co von, pois o'mesmo reclamou de cãibras .

"Nos assusto muito o emocional e físico. Tivemos cinco joga"dores
com cãibras e não podemos trocar todos", declemu, R.esultado de um

esforço foro do comum poro tentar recuperar o que não foi feito no

início - uma preparaçãofísica adequado.

EM�SEGUND6
A estréio do eq'iJipe Baependi/Malhas Papp/fME no Estadual de Bocha
foi melhor que o esperado. O time jaraguaense ficou em segundo lugar,
atrás epenns de São l��g�ro, que é o favorito 00 título do competi
ção. O coordenado, Carlos Américo disse que o níveJ técnico aumentou
muito com o mudança do regulamento. Mos o time de Jtlroguá do Sul
vem mostrando que pode brilhar de novo.

i'
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LIGA FUTSAL

ESPOR1E�----�---

Malwee mantém a invencibilidade
Time jaraguaense volta a jogar amanhã contra o Cabo Frio, na Arena,Jaraguá
VASSOURAS/JARAGUÁ DO SUL

Permanece o único invicto
da Liga Futsal. Ontem à noite,
em Vassouras, (RJ), a Malwee
venceu o Vasco por 4x2 e che

gou aos 17 pontos na classífica
ção geral. O time jaraguaense já
vinha de um empate no sábado,
contra o Teresópolis, em 1xl. E

já volta à quadra amanhã, às

20h15, quando r-eencontra a

torcida na Arena Jaraguá, en

frentando o Cabo Frio.
A Malwee começou melhor,

mesmo com o cansaço das via

gens. William quase mareou

aos quatro minutos, acertando
o travessão em um chute' do

.

meio da quadra. Mas foi o time
da casa quem saiu na frente, aos
13min53. Rafinha aproveitou
passe errado da defesa jaragua
ense e fez 1xO. O goleiro Tiago
tratou de deixar tudo igual aos

15 minutos, quando avançou
do meio da quadra e chutou
rasteiro. Aos 18min53, William

aproveitou cruzamento de Leco

para virar a partida.
No segundo tempo, o time

jaraguaense continuou impon
do seu ritmo e chegou ao tercei
ro gol aos 3min26, comWilliam

completando passe de Chico.
Aos 8min40, foi a vez de Chi
co marcar o seu, com um belo
chute de primeira. Aílton ain
da descontou para o Vasco aos

17rnin39, mas não 'COnseguiu
chegar ao empate. O aniversa
riante -da noite, Márcio, come
morou a vitória. '� equipe toda
está de parabéns porque conse

guiu o objetivo que era vencer.

E eu também porque estou de
aniversário", comentou.

JULIMAR PIVATTO Goleiro Tiago fez o primeiro gol da Malwee ontem à noite; equipe voltou para casa depois do jogo

Três times já garantidos na

segunda fase do Varzeano
JARAGUÁ DO SUL

A terceira rodada do 26°

Campeonato Varzeano de Fu

tebql - Troféu Raul Valdir Ro

drigues, realizada no sábado,
definiu os três primeiros elas
sificados para a segunda fase
da competição. Pela Chave D,
o Roma venceu a Escolinha do

Botafogo por 1xO e garantiu a

vaga. [áô' alvinegro' briga ago-
.

ra com o Amizade pela segun
da vaga.

A Chave E foi a primeira a

definir os dois classificados.
Com as vitórias sobre Estrada
Nova (lxO) e Amaury Motos

(5x2), Estofados Confort Fine
e Strip Night Show/Magic
World, respectivamente, che

garam aos seis pontos e dispu
tam a liderança do grupo no

próximo sábado (19/4). Os ou
tros resultados foram - Bazar
do Rau Ox1 Jaraguá Esquerdo/
Pradi, Kiferro 2xlMega Tran
ze

.

o Pé, Amizade/Rudnick/
Rozzaco 2xO Bangu, Atlético
1xO Unidos da Vila Rau e JJ
Bordados 3'(0 Rubro Negro. A
competição segue no próximo
sábado com mais oito jogos
nos campos do Rio Molha, Ga
ribaldi, Caxias e Vila Lalau.

Roma (meias claras) garantiu a classificação vencendo o Botafogo

Vitória e Tupi na final da Copa Norte
Primeiro jogo será em Jaraguá do Sul, no dia 2Tde maio, às 15h15

,

Vitória podia perder pela diferençO' de um gol, mas goleou o Torino por 5x2

JARAGUÁ DO SUL

O Vitória está na final da

Copa Norte. O time do Rio da
Luz goleou' o Torino, .de São
Bento do Sui, par 5x2, em

casa no último sábado. O au-

riverde podia perder por um
gol de diferença que garantiria
a .vaga, mas, .çOl!lI;JÇ�é!+apllga.-;�;:
nhando com gols de Magrão e

de Ricardo. No segundo tem-

po, Lico ampliou o marcador.
O time adversário descontou,
mas Lico de novo fez 4xl. No
final do segundo tempo o Tori
no reagiu e mareou o segundo.
Mas o Vitória estava mesmo

-

inspirado e fechou o placar
com Alaor, 5x2.

Agora e1es enfrentam o

. Tupi na final da Copa Norte.

Segundo o diretor de futebol
Carlos. Ricardo, o time nun

ca enfrentou o Tupi, por issei
as expectativas são grandes.

'

"Estamos focado
.

para vencer

a competição e queremos re-."
presentar a região Norte no

Campeonato Amador Estadu-
� aI", informou. O primeiro jogo
'5. será dia 27 de abril, às 15h15,
� em Iaraguá do Sul e o segundo
is dia 4 de maio, no mesmo horá-
rio, em Joinville.

dada da Taça Pomerode
_ ippla Taça Pomerode o Vitória
não teve o mesma sorte. O au- 5x5 Vera Cruz, Cruz de Malta lxl

'de, que jogou com o'Jilll
,& Atl�tlCo Pomçrodens,El, flam ri' o.

va, perdeu por 2x1 do Agu xl' Apafeb, Agua Ve�d� s,

r e de Timbó e segue no len- de Zxl Botafogo e ·flore
.

r ¥

�,a da competição. Os outros Caramuru.
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Guga
Este será o último torneio 'oficial do 'manezinho' em se

TURNÊ DE DESPEDIDA

FLORIANÓPOLIS
Gustavo Kuerten colecio

nou títulos e prêmios no mun
do. inteiro. Agora, dentro da
turnê de despedida no tênis

profissional, ele volta às suas

origens. Hoje, Guga estréia
em seu último torneio ofi-'
cial no Brasil, para um adeus
próximo aos amigos e fami
liares: enfrenta o colombiano
Carlos Salamanca a partir das
19 horas, no Aberto de San-

.

ta Catarina, uma competição
challenger disputada em Flo
rianópolis, que distribui US$
35 mil em prêmios.
A Capital catarinense vive

um momento de comoção .

.

Num exemplo do que o tri

campeão de Roland Garros
e ex-número 1 do mundo
representa, a imprensa local
estampa a foto do tenista,
com a seguinte frase ao lado:
"Guga, orgulho catarinense".
Nesse clima de muita emoção
e gratidão, a cidade inteira

parece estar envolvida com a

idéia de render homenagem
ao seu maior ídolo.

Apesar disso, a 'organíza
ção do torneio não preparou
nenhuma homenagem espe
cial para Guga. "Vamos dei-

. xá-lo jogar à vontade", disse
Ennio Moreira, responsável
pelo Aberto de Santa Cata
rina. Mas a festa já come

çou com manifestações po
pulares, presentes simples
de gente humilde e muitas

Nelsinho Piquet
se diz frustrado
Estreante no Fórmula 1, Nelsinho

Piquet afirmou que não está satisfeito
com seu início no temporada 2008 do
principal prova do automobilismo mun

dial. o Brasileiro falou sobre a frustração
com seu desempenho nos três primeiros
GPs disputados até aqui:�Estou frustrado,
não desapontado. Estaria desapontado
se as coisas estivessem' correndo muito

. diferente para Alonso. Mos, quando você
vê como foi difícil para ele chegar na úl
tima fase da classificação no Bahrein, e
como ele não conseguiu assegurar pon
tos na corrida, então é possível entender
minha posição", afirmou.

•

ee s

Guga vem se preparando para fazer bonito na última competição que disputará em sua terra natal
.

Tenista quer fazer bonito
Para Gug

.

coisa mudou. de jog ", contou o tenista,
também: torcedores não "'i que (bastante durante
cobram todos. Por isso, o Ab.e n.ta Catarina, assim �

também na pprta muito o ad- como '1 �� .. no. Brasil Open, em fe-
versório. Nã onheço bem o Carlos vereiro, Ole-Costa do'Sauípe (BA),
Salamanca, mas 'minha .preecupe- quando começou a sua turnê de
ção é de apenas c2Í1ter a ansiedade despedida.

cartas
.

com mensagens de maior tenista brasileiro de
carinho e agradecimento ao todos os tempos.

o governador de Santa Ca
tarina, Luiz Henrique, quer.
seguir o exemplo popular
e planeja uma homenagem

. para Guga. A opinião pública
e a mídia catarinense tam
bém estão envolvidas neste
momento marcante da histó
ria do Estado, dando amplo

-

destaque ao adeus do ídolo
em Florianópolis, sua cidade
natal. A quadra em que ele

jogará nesta terça-feira, no

Costão do Santinho, leva seu

nome.

W SUPERLIGA

Duelo para
definir vaga

Um duelo catarinense, entre Cimed e

Unisul, decidir� hoje o último classifica- .

do para a final da Superliga Masculina de
Vôlei. Como a série melhor-de-três jogos
entre eles está empatada em lxl, quem
vencer a partida, a partir das 18h30, no

. Ginósio Capoeirão, em Florianópolis,
irá decidir o título contra o Telemlg Ce
lular/Minas. No primeiro jogo, a Unisul

-. atuou fora de casa e ganhou por 3 sets a

1. E no segundo, a Cimed tambéni levou
a melhor como visitante, ao vencer por
outros 3x1. Já o time mineiro aguardo o

adversário depois de eliminar a Ulbra no
.

segundo confronto.

CAMPEONATO PAULISTA
SEMIFINAL - JOGOS DE IDA
Ponte Preta 1xO Guaratinguetá
São Paulo 2x1 Palmeiras

CAMPEONATO CARIOCA
SEMIFINAL - TAÇA RIO
Fluminense (5) 1x1 (4) Vasco
Botafogo 3xO Flamengo

CAMPEONATO GAÚCHO
SEMIFINAL - JOGOS DE IDA
Caxias Ox1 Internacional
Amanhã
20h30 - Juventude x Inter-SM

CAMPEONATO PARANAEI\!SE
SEMIFINAL - JOGOS DE IDA

Atlético 1 xO Toledo

Coritiba 1 xO Paraná

CAMPEONATO MINEIRO
SEMIFINAL - JOGOS DE IDA

Ituiutaba 4x4 Cruzeiro
Atlético 3x2 Tupi

COIUIPÂ
INTER-BAIRROS DE FUTSAL
1° de Maio 6x3 União Bompl�ndt
Centro 14x4 Carroeim
ABERTO DE FUTEBOL suíço
30 Rodada

Carroeim 2x3 Ribeirão Gmnde

Itapocu 3x1 IDM Pisos
Faixa Azul 4x5 Bar do Ivo

Fundifer 4x5 Independente
XV de Novembro 5x2 Giardine
Bella Vista 2x2 Flamenguinho

-

SCHROEDER
MUNICIPAL DE FUTEBOL

Gmmeyer 7x1 Rio Hem
União 4xO Aliança
Tupy/Salomon 3xO Schroeder I
Néki 1x2 Sport Rancho Bom

. MUNICIPAL DE BOCHA
Art. Costa 18x24 Bar da Elain
Farmácia Ba 20x24 Lot. Kienen
Santantonio 24x18 Calheis Bortolini
Ravenalla 12x24 Gmmeyer
Bmço do Su112x24 Bananas Voigt

COPASESi
FUTSET (OITAVAS-DE-FINAL)
Adlin Ox8 Menegotti
HC2x3 Néki
-Wiest 3x9 Duos Rodas
Batik 1'Ox1 Dalila
Seara 1 x3 Karlache
Lunender 3x2 Marisol
Urbano 1x2 Weg
Zanotti 1x2 União Motores
FUTSAL FEMININO (SEMIFINAL)
Weg 1 x2 Zanotti
Marisol 5x1 Malwee
FUTSAL MASTER (10 RODADA)
União Motores 1x3 Urbano
AMC Têxtll4x3 Tmpp
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NATUREZA EXUBERANTE

CONTRA-CAPA

Vitória-régio é destaqu em. orupá
Planta símbolo da Amazônia chama a atenção pela beleza e pelo tamanho
CORUPÁ

A Vitória-régia é uma planta aquá
tica típica da Amazônia que possuí fo
lhas circulares que ficam sobre a água,
A planta pode chegar a ter 2,5 metros de
diâmetro;porém não ê comum que a es

pécie alcance este tamanho todo, prin-'
cipalmente fora do habitat natural. Mas
o corupaense Manfred Millnitz possui
uma vitória-régia que se tornou atração
no município devido ao fato da espécie

, ter se adaptado ao clima da região. Mais
do que se adaptado) a planta se desen
volveu tão bem que atingiu o máximo
.do tamanho possível. Em função disto;
a residência da família Millnitz ganhou
notoriedade através do Guia Quatro Ro
das que apontou o sítio como um dentre
os mil melhores lugares para se visitar
no Brasil. Não -por acaso, a família rece

be a cada final de semana aproximada
mente 150 visitantes.

"Por não manter um livro de registro
dos visitantes a gente acaba não saben
do ao certo quem passa por aqui, mas.
é surpreendente", diz Manfred. O pro
prietário possui na localidade dez mil

espécies de bromélias, 20 espécies de
árvores frutíferas e trilhas "ecológícas
em volta do lago onde está a planta, a

estrela maior do pedaço. Os animais
mais comuns de se avistar são jabutis,
que caminham pelas trilhas, beija-flores
e diversos outros pássaros.

Manfred conta que ganhou de um ami

go as sementes de vitória-régia e que as

lançou no lago, sem muita esperança de
que viessem a florescer. Mas, para surpre
sa dele e de todos, a planta cresceu muito
além do esperado chamandoa atenção de
turistas. AgoraManfred está juntando do
cumentos para .inscrever a vitória-régia
no livro dos recordes. Orgulhoso ele mes
mo se encarrega dos cuidados especiais
que a planta merece. "Eu faço a limpeza
das folhas todo sábado, entrando no lago
e varrendo a superfície", diz.

OSNIALVES

ONDE FICA'
O sítio de Manfred Millnitz fica na Rua Francisco Pic
ciani, 540, no Bairro Seminário, em Corupá. O telefone
para contato é o (47) 3375-2411. A ennndn é de R$ 2.' Manfred se encarrega dos cuidadospara exibir a beleza da vitória-régia'
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