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. Cacá Pavanello
de olho no Juve
Presidente da fesporte negocia parce
ria para assumir o comando do Mole
queTravesso. Negócio envolve Falcão
e iliretoria do São Paulo..

.
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. Malwee defende
invencibilidade .

Time de Jaraguá está em Tubarão onde
enfrenta hoje às 20h 15 a Unisul.
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A população dos EUA vive, em geral,
mais tempo, revela estudo. Invésti�
gadores da EscQla de Saúde Pública
da Universidade de Harvard e da
Universidade de Washington sus

tentam que, entre 1960 e 2000, a
.

esperança de vida entre os homens -

aumentou sete anos (de 66,9 para
74,1 anos) e das mulheres seis
anos (73,5 para 79,6.anos).

Fonte: Agência de Notícias de Portugal
.
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Empurrão da
eterna rainha

Estilo e conforto no

, local de trabalho
Natália Cassola ganha apoio de Xuxa Escritórios aconchegantes.e funcionais

para dar o pontapé na carreira. auxilia,m na produção e hen-ester
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Moacir Bertoldi sobe o tom e
" ,

diz que pode romper contrato
Além do novo terminal e tarifa única, Canarinho deverá construir,11 mini-terminais até-1 O de setembro. '

.
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Os demônios que
"

nos aSSombram
'Página 10

Mercado espera
"

inflação de 4,11%
Relatório semanal do Banco Central eleva .

a prev.isão de inflação para este ano de
4,66% p.ara 4,71%.

Pógina 17

Apenas metade
prestou contas
Faltando uma semana para o fim do pm-

'

zo, a Receita Federal alerta para possíveis
problemas no sistema.

Página 19
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PROTEGIDO

CHARGE

PONTO DE VISTA

Plano de saúde não,'deve'
excluir uso de 'material importado"
".

>

•

•

DO LEITOR

A·mídia e sua
e,

,i·mportância
.

Além' de um informativo, além- de apenas noti-
ciar, muito além de textos dissertatívos, a mídia se

transformou numa máquina de fabricar verdades. A
mídia exerce uma ímportantíssima função na socie
dade, é através dela que .um fato se transforma em

informação, é transmitida a toda parte do país e do
mundo, é através da .midía que temos acesso a infor
mações que ocorrem do outro lado do globo'em ape-

'

.
nas alguns minutos, coisa inimaginável de acontecer
sem esse veículo, a suã importância é incontestável.
Se aproveitando dó cenário de completo descaso po
'lítico por parte da população, e pela impunidade não
só jurídica como social, aliado a interesses pessoais

, e os velhos princípios capítalístas de visar sempre.
o lucro, a mídia pode se tornar um verdadeiro "ór

gão criador do senso comum" - a transformação de
uma especulação num fato, ocorre com certa regu
laridade dentro desse mundo. Especulações estas,
não apenas escolhidas: por mero acaso, mas por
puro interesse é o que 'leva a mídia a r.ealizar práti
cas anti-éticas e sujas, como distorcer fatos, os hiper
balizando, demonízando personagens e santifican
do outros, criando assim suas "próprias verdades" .

. Além da distorção dos fatos e da manipulação emmas

sa a mídia ainda conta com uma rigorosa e espessa
blindagem. A primeira camada dela é a blindagemem
.comum a todas grandes empresas de hoje, a força.. e

poder do capital, poder esse que extrapola barreiras
jurídicas epolíticas, essa última através de acordos

.

de cooperação mútua e de interesses em comum. A
-:

segunda" é a "liberdade de imprensa", essa liberdade,
não engloba o direito de distorcer fatos, mas é- isso

que alega a mídia, a qualquer-alarde ou critica, amídia joga
a velha e esfarrapada desculpa para calar as criticas, "querem
acabar com a liberdade de imprensa!".

Nãosou .contra a liberdade da imprensa, SÇlU a fa
vor da liberdade de expressão, porém, por ser um órgão
tão importante a mídia deveria sofrer uma fiscalização
maior e mais eficiente.

OSCAR LUIZ MABA, ANALISTA DE SISTEMAS

Os textos poro esta coluna deverão ter no maximo 2.000 caracteres 'e podem ser
•

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

i: Ruo Procopio Gomes de Oliveira, 246, CEP 89251-200, Cx. Postal 18. É obrigatório
,' .•

'

informar nome completo, profissão, 'CPf e
• telefone (* não serão publicados)

Segundo os autos,' determinada por contrariar o born senso e a boa
consumidora foi submetida à cirur- fé do consumidor.

gia de .urgência com a utilização de Segundo o relator, ministro Hum-
.

material importado, que. não se deu �. berto Gomes. de Barros, as .normas

por escolha da.paciente, e sim, pela 'do Código de Defesa do Consumidor'
inexistência de similar no mercado se sobrepõem as cláusulas contratu
nacional. A seguradora argumentou ais limitatívas ou excludentes dos

'

Em consonancia com o entendi-
•.

que o artigo 7° do contrato assinado riscos .que configuram abuso.
.

., menta expressado pela Terceira Tur- com apaciente exclui da cobertura o Em discussões como essa, não
ma do Superior Tribunal de Justiça, uSQ de materiais importados em cirur- deve prevalecer a limitação. conti-

.

-

é abusiva a cláusula contratual que gias cobertas pelo plano de saúde. . da em contratos de seguro de saú-
exclui de cobertura securitária a uti- ·pór unanimidade, a Turma man- de, principalmente em cláusulas de

lização de material importado, quan- teve a decisão do Tribunal de [ustiça difícil compreensão, mas sim, a se

do este é necessário ao bom êx.ito do de 'São Paulo que considerou abusi- I gurança de que tais direitos efetiva

procedimento cirúrgico coberto pelo va a cláusula contratual qúe exclui mente serão garantidos àqueles que
plano de saúde e não.exista similar . da cobertura o uso de material im-' assim contratarem com as. segurado-
nacional.. portado em todas as circunstâncias,

.

ras pertinentes.

JANAÍlilA ELIAS

CHIARADIA,
ADVOGADAINTEGRANTE
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FALA Aí!

" Jó levei mulher
poro o concentração
em vórios hotéis."

ROMÁRIO, em entrevista ao programa
Fantástico, da rede Globo.

" A nosso vida
é de cigano. "

JOEl SANTANA, que deixa o

Flamengo para treinar a seleção da
África do Sul, substituindo Parreira.

A coisa é séria
Em nudlênclc pública realizada pela Assembléia legislativasobre problemas
causados por movimentos repetitivos- Ler/Dort- a procuradora do Ministério
Público do Trabalho, Cinara Sales Graef, foi direto ao assunto: "Temos que
mudar o mecanismo para dar um basta nessa barbárie que estão cometendo
contra o trabalhador lesionado." Ela recebe inúmeras denúncias e, com o

apoio dos 25 preturnderes no Estado, faz questão de investigar cada uma.

Por ano morrem no mundo cerca de 2 milhões de pessoas vítimas de doen
ças ocupacion�is. No Brasil o índice é de 2,5 mil mortes. Cínara também
questionou o porquê de tantas dificuldades para se comprovar a doença e

os maus tratos de alguns peritos do INSS para com os doentes. É o que todo
mundo quer saber, também.

SEM RODEIOS

AFINANDO 1
A ordem é unificar o discurso entre
os partidos que já navegam na barca
.dc prefeito Moacir Bertoldi. A sciber,
PMDB, PMN, PR, que até hoje lamenta
a saída do prefeito do partido, PCdoB,
PV e PSB. Mas não haverá privilégios
no que toca à disputa por vagas na

Câmara. Cada um faz sua campanha,
inclusive com mais candidatos num

mesmo bairro dependendo d-a densi
dade de eleitores.

O CORREIO DO POVO IHQUARTA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 2008

eamentos irregulares em Jaraguá do Sul continuam em alta
144 que não preenchem todos!o� requisitos eXigidos pela legi
.igente. O que significa cerca 'de quatro mil lotes. Assim, ante e

comprar é bom consultar a relação no secretaria de Obras.
'

DISCURSOS 1
Depois do jogo com o Joinville, o diretor de futebol do 'Juventus, Alcir
Pradi, não economizou' o verbo e atirou para todo lado. O que leva a

pensar que as dispensas podem não se limitar ao plantei inteiro, como
ele próprio anunciou.

'

DISCURSOS 2 .

Já o presidente lido Vargas (PMDB) acha que, além de empresários,
11 Prefeitura também deve patrocinar o futebol com dinheiro público.
üue, na prefeitura de Jaraguá, não tem. Tanto que, para cada metro
de as-falto, só para dar um exemplo, é preciso dinheiro de 'bancos ou
de ministérios.

"Não brinquem comigo". A frase é
do prefeito Moacir Bertoldi (PMDB),
remetendo à construção do novo ter
minai central e à bilhetagem eletrô-
nica, previsto para 2006 conforme

" Vivemos um o contrato ,de, concessão pública
• prorrogado a epoca. E ameaçando -

verdndei ro homocausto." romper o contrat�� A preocupação
_ LUll MOTT, PRESIDENTE DÓ é latente em ano eleitoral, já que

, GRUPO GAY DA BAHIA, sobre se trata de p_r?messa �a car�pan�a
assassinatos de homossexuais e travestis de 2004. Incluindo a .�ao majoraçao

no Brasil em média três por dia. da passagem, o que ja ocorreu duas
,

vezes de lá para cá.

AFINANDO 2
A coligação, preventivamente, mupeln
candidato a vice-prefeito entre os

aliados na possibilidade de o verea

dor Dieter Janssen (PP) não compor
a chapa majoritária de Bertoldi. Não
está descartado um vice indicado pelo .

OEM. O quadro muda se o ex-prefeito
Ivo Konell recuperar seus direitos polí
ticos, já que tem promessa do partido
de ser o nome à sucessão de BertQldi.

EM ]OINVILLE
���gUisa eleitoral feita pela Un'ivall para o jornal Gazeta de Join�",ie-

ra acirrad_a disputa pela prefeitura 'entre três candidatos: Dard
atos (OEM) lidera com 29,71%. P petista Carlito Merrs vem em

segundo com 23,65% e, em terceiro, Kennedy Nunes (PP) com 21,73%�
Mauro Mariani (PMDB), condidato do governador Luiz H�nrique apa�
rece com 4,58%. Em Jaraguó rolam muitas pesquisas, mos nenhuma i

delas registrada no TRE.

.,QUE TAL?
tãoé do roqueira Rita Lee.Opróximo presidente da República serio
do, éhl sistema tipo BBB, dOtGlobo. Todos os candidatos trancafiâ ..

numa casa e, a cada semana, um �iminado. O que restar seria empos-
S'ndo. Se, dizem, a voz do povo é a voz de Deus, nada mais democrótico,;

, PRAZO FINAL
-,

Comerciantes, agricultores e-médicos fóram os profissionais m,ais es-
colhidos pelos partidos políticos poro disputar o cargo de prefeito em

.2004. Pedil que pode se repetir no pleito de outubro. As legendas têm
dia 5 de julho para regi didatos, que devem ser e
em convenção que po de 10 a 30 de jun6
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TRANSPORTE COLETIVO .

POLíTICA------------'-,-----

Prefeito ameaça romper contrato
Moacir Bertoldi diz queCanarinho está "intimada" a entregar obras no prazo
JARAGUÁ DO sui.

O prefeito Moacir Bertoldi
(PMDB) ameaça romper o con

trato com a Viação Canarinho
se a empresa não entregar as

obras do Transjaraguá até 10
, de setembro. Pôr fim à conces

são, além da aplicação de mul
ta, é uma das prerrogativas do
município no termo aditivo ao

contrato, aprovado pela Câma
ra em março de 2006. '�Cana
rinho está intimada � cumprir a
lei", declarou ontem o prefeito,

. logo depois de sancionar a lei
que prorroga os prazos para a

empresa entregar o nová termi
nal urbane.

A obra, na prática, significa
rá tarifa única, em um univer
so de 600 mil passagens con

tabilizadas todos os meses no

transporte coletivo urbano do
município. Em 2004, o passe
único foi uma das principais
bandeiras de campanha de Mo
acir Bertoldi, que este ano vai
concorrer à reeleição. Além do
novo terminal e tarifa única,
a CanariIilio também deverá
construir 11 mini-terminais de

'.bairros.' A implantação dê 180

abrigos de ônibus prevista na

lei foi a única das etapas entre
gues pela empresa...

Todas as obras, segundo o

prefeito, refletem o desejo da co
munidade, através de audiência

, pública realizada em 2006. Ber
toldi disse que, à época, poderia
ter renovado o contratode con

cessão por mais dez anos, con
forme previa a lei aprovada em

1996, sem passar pela Câmara.
"Não usei deste artifício porque
queria que o povo decidisse",
declarou o' prefeito, explicando
que naquela audiência decidiu
se por renovar o contrato, atre
lando-o aos investimentos pela
empresa no Transjaraguá. Daí,
a necessidade da apreciação da
-rnatéria pelos vereadores .

.

Ainda antes da aprovação
do projeto, na semana passada,
representantes da Canarinho
garantiram, em reunião nil. Câ
mara, que o novo terminal não
fica pronto este ano. E, por úl
timo, apresentaram 360 dias
como prazo possível para a obra
ser concluída.

,

CAROLINA TOMASELLI

�-

Bandeira de campanha em 2004, Bertoldi quer ver tarifa única implón�ada antes. das eleições de outubro _

Comissão vai acompanhar as obras DESAPROPRIAÇÃO

Procurador diz que fiscaiizaçâo dos prazos será 'rigorosíssirna'
Villor do terreno será conhecido amanhã

'NOIfQ lei não apaga a anterior'

O procurador-geral Eduardo
Marquardt disse que o município
fará uma "fiscalização rigorosíssi
ma" para que a Viação Canarinho
execute as obras dentro dos 140
dias estabelecidos pela nova lei.
''Vamos notificar periodicamente
a concessionária para que cumpra
os prazos", declarou Marquardt,
informando que será criada uma

comissão "para fiscalizar as obras,
e para que este prazo não fique no
papel e a empresa volte a alegar
necessidade de prorrogação".

Segundo ele, a admínístração
municipal não vai aceitar como

justificativa a falta de verbas. A

empresa, com compromisso de
investir R$ 3,7 milhões, alega que
não iniciou a construção do novo
terminal porque ainda não obteve
a liberação de recursos junto aos

órgãos financiadores do gover=;
no federal. "É um problema de
planejamento da empresa, que
já sabia disso dois anos atrás",
afirmou Marquardt, rebatendo

O valor do terreno atrás do atual terminal será conhecido amanhã, informou o procu�
_ . ,

. rador-geral do município, Eduardo Marquardt. O imóvel será incorporado nos obras
a� deçlaraçoes da conc��,slOua- do novo terminal urbano centro I, a cargo do Viação Canarinho_ O resultado do ava

na"de que o c�:r;tr.ato fOI força- -

liação estava previsto p.aro ser divulgado ontem, mos, segundo Marquardt, Ó peritodo pelo �unICIplO. _

. contratado está em Ron�ônia; de onde retoma amanhã. Sobre a desapropriação, o
.

Caso a empresa nao cumpra. procurador disse que "vai ocorrer dentro do tempo razoável", permitindo à conces
os pr�os e o contrato venha a ser sionária concluir os obras até 10de setembro. Informou ainda que a Canarinho será
rompido,

. � . procurado� ga:ante notificada a depositar o valor, conforme previsto na lei. Segundo Marquardt, há possí
qu� os usu�os. do serviço r:a? �- bilidade da desapropriação ocorrer de formo amigável com os donos do imóvel..
carao dessassistidos, "OmUlllCIplO

' .

fará um planejamento e, com an

tecedência do vencimento,' estará
semuniciando para contratar uma
empresa que possa estar prestan
do emergencialmente o serviço;',
garantiu Marquardt,· informando
que, em seguida, será lançado
processo licitatório para uma nova
concessão. Segundo ele, a lei elei
toral não impede a contratação
emergencial nem a Iícnaçeo,

O procurador disse ainda que
Ó município mantém a análise
sobre a aplicação de multa à em

presa, que descumpriu os prazos
estabelecidos em 2006, todos ven

. cidos no ano passado. A nova lei,
explicou, não apaga a anterior. '�
multa poderá vir".

EDITAL DE SELEÇÃO
N° 01/2008

O SERVIÇ'o AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E
ESGOTO - SAMAE DE JARAGUÁ DO SUL, toma público o re

sultado do Processo Seletivo Simplificado 01/2008, destinado a

contratação temporária de' um engenheiro civil.

Relação do Inscrito com sua respectíva nota e ordem de classi

ficação:
João Ricardo Bens - Nota: 4,80 - Desclassificado

Comunica, ainda, que o candidato, sentindo-se prejudicado
com a sua desclassificação, terá 02 (dois) dias úteis para in

terpor recurso.
Jaraguá do Sul, 23 deAbril de 2008.

Luis Fernando Marcolla
Diretor Presidente
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Esforços por um cação ideal
Projetos pedágógicos e acompanhamento são diferenciaisem Guaramirim
GUARAMIIRIM Nações Unidas para a Infância),

Há cerca de sete anos, a Es- a pesquisa serve de incentivo a
cola Germano Laffin, no Bairro todas as cidades do Brasil que,
Ilhada Figueira, tinha 14 alu- mesmo com.condições desfavo
nos, três salas de aula e apenas ráveís ou de pobreza, vislum
oito funcionários. Hoje, esses bram melhorias no setor.
números quase triplicaram e a Quanto a isso,'Guaramirim
entidade .ajudou o município a parece ter ensinamentos de so

alcançar uma média de apro- bra. Segundo a coordenadora
vações de 96,5%, 0:0 seja, 2,5% pedagógica Patrícia Thives, o

acima da referência: conquista- Indice de Desenvolvimento da
da no início da década. Educação Básica no país está

Para a secretária Maria Inês em 3,8 pontos. Já no município
Fernandes, Ouaramirim conse-, catarinense, a nota sobe para
guiu modificar o cenário edu- 5,4. Porém, até 2021, o Brasil
cacional com investimentos, inteiro tem a obrigação de al
não apenas na infra-estrutura, ,cançar média 6. De acordo com
mas também na valorização de , a secretária, na lista de priori
professores e estudantes. Re- dades para se chegar a essa con
centemente, a postura rendeu quista, aparece, principalmen
a inclusão no estudo "Redes de te, a continuidade. de projetos .

Aprendizagem". Organizada desenvolvidos desde 2001.

pelo MEC (Ministério da Edu
.

cação) e pelaUnicef (Fundo das. KELLY ERDMANN Coordenadora: livro do "�edes de Aprendizagem" serve como meio de pesquisa para o Brasil inteiro

Investimento na infra-eStrutura Capacitação, leitura e apoio pedagógico
aumenta o nO de beneficiados Secretaria investe em três frentes para melhorar-aprendizagem de· alunos
GUARAMIRIM

Nos próximos meses, a

Secretaria de Educação de'
Guaramirim pretende 'iniciar
as obras do sétimo Centro de
Educação Infantil projetado
desde 2001� Ele vai atender o
Bairro Avaí e terá espaço para
150 Crianças. Atualmente, o

'município possui oito creches
e mais de 1,5 mil matricula
dos. Já nas séries iniciais, de
1 ° ao 5° ano, esse número sobe

para 1.750 alunos distribuídos
em 20 esc-alas.

De acordo com a coorde-,
nadora pedagógica da rede de
ensino, Patrícia Thives, todas
as entidades têm, ainda, la-

boratório de informática ou,

pelo menos, um computador
,

acessível. aos. estudantes. O

equipamento é utilizado como

recurso adicional pelos pro
fessores ao repassarem o con

teúdo programado.
Para 2008,' a.

'

secretária
quer investir na continuida
de dos projetos em execução,
Mas, ainda planeja construir '

quadras esportivas cobertas e

ampliar as unidades de ensi-.
no já existentes. A estimativa
é investir apenas os 25% do.
orçamento municipal exigidos
por lei. "Tentamos trabalhar
dentro disso e não prejudicar
as outras áreas", explica.

Escola Germano Laffin ganhou salas, biblioteca e a aprovação dos alunos

GI)ARAMIRIM ,

Quando chegou a Guarami
rim, a equipe responsável pelo
estudo "Redes de Aprendiza
gem", do MEt e Unifec, fez
uma pergunta base à secretária
de Educação do município. Os

'

pesquisadores quiseram saber,
quais as iniciativas realizadas

pela rede para garantir o direi
to de estudo aos alunos.

Hoje, cerca de seis meses de
pois da entrevista, ela continua
respondendo da mesma forma.
Conforme MariaInês Fernan

des, o meio máis ,eficiente de
ensinar os estudantes é através "

de professores capacitados. Por
ISso, apartir de 2001 os docentes

. do município voltaram às salas
de aula. Em 2005, a cidade.con
seguiu que

-

todos possuíssem
. titulação na área de Pedagogia e

não apenas no Magistério. Mas,"
só isso não bastou. Eles também
'pre,cisam participar de, forma- '

ções continuadas oferecidas ao

longo do período letivo.
Além disso, em 2004, sur

giram programas educacionais
voltados aos alunos. Um deles
é o "Ônibus da Leitura", que
passeia pelas escolas com 500
livros à disposição de interessa
dos em folheá-los.

André Vanzuita, 8, aproveita o Clpo,io pedagógico para aprender a ler
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OLIMPíADA DAS APAES

GERAVPOLíCIA��������-

. .

Atletas preparados para a disputa
Competição contará com cerca de 800 participantes de todo o Estado
JARAGUÁ DO SUL

Faltando 12 dias para o iní-
. cio dá "Olimpíada das Apaes",
os atletas especiais mostram-se
preparados para enfrentar os

futuros desafios e empolgados
.

para buscar o maior número"

possível de medalhas. É o caso

de Mariele Carvalho, 2B anos,

qr-: vai disputar a "caminhada

auaptada" na modalidade do
atletismo. "Quero conseguir
um bom resultado. Ano passa
do ganhei medalha de segundo
lugar no regional", comenta.

Da mesma forma, os atletas
Fernando da Rocha, 17, e Ade
nirson Hack, 16, também viram
no esporte uma oportunidade
de conhecer lugares diferentes
e fazer novas amizades. Ambos

começaram.a praticar futsal há
cerca de cinco anos, mas hoje
estão em. modalidades dife
rentes: Fernando rendeu-se ao

agito do handebol enquanto
Adenirson preferiu a agilidade .

do tênis de mesa.

'Antes de começar no futsal,
eu só ficava assistindo futebol
pela T\T. Mas participar do Jogo
é muito mais legal", comentou

Adenirson, que conquistou o 2°

lugar no tênis de mesa em dupla
e individual no Parajasc ano pas
sado. O amigo Fernando também
é um campeão: já conquistou dez .

medalhas em campeonatos. Mas,
na visão dele, o ganho foi muito
maior. "Tenho uma lista de ami

gos", afirma o adolescente.
A professora de Educação Fí

sica da Apae de Jaraguá do Sul,
Andréia Sanson, afirma que as

olimpíadas'contribuirão para a

integração e o amadurecimento
dos atletas. "Eles aprendem a

enfrentar desafios e a mostrar

seu potencial",' diz, acreseen
tango que os pais apóiam a ini
ciativa .. '

A "Olimpíada das Apaes"
acontece no município entre

os dias 4 a s.de maio e conta

rá com a participação de BOO

atletas de todo o Estado, sen
do 56 do Vale do Itapocu. Os
jogos acontecerão na Arweg,
Sociedade Acarai, Recreativa
Duas Rodas, Ginásio Arthur

Müller,
.

Clube Atlético Bae

pendi e Ginásio do Sesi.

DAIANE ZANGHELINI

Vernilda e Eugen Bruch, irmõ e cunhado de Eldo, lamentam desaparecimento

.%.. dilk

Adenirson, 16 anos, está confiante no conquisto de novos medalhas ne'tênls de mesa, seu esporte favorito

Operação d�
busca continua
GUARAMIRIM

Os bombeiros de Jaraguá do
Sul, Guaramirim e BarraVelha
continuaram

-

ontem a busca

pelo corpo do técnico em ele
trônica Eldo Eugênio Bervig,
51 anos. Ontem, os bombeiros
procuravam o corpo no Rio Ita

pocu, no Salto do Guamiranga,
depois de percorrerem na dire
ção de Barra Velha. Até o fecha
mento desta edição, o corpo
não havia sido encontrado.

Bervig desapareceu" na

noite de sexta-feira. A famí
lia suspeita qué ele tenha ido
mexer numa rede de' peixes

" armada contra um barranco e

que acabou se desequilibran
do e caindo no rio. No sábado'
de manhã, a canoa foi encon
trada embarcada e presa entre
as pedras, e dentro dela havia
um pedaço de rede. Ele mo

rava em Ribeirão do Salto e

atravessava o rio todos os dias
de canoa para ir trabalhar.

Empresa jaraguaense fabricou
equipamentos usados em vôo
JARAGUÁ DO SUL

A cadeira de segurança e

o pára-quedas reserva usados

pelo padre Adelir Antônio de
Carli, 41 anos - que desapare
ceu em alto-mar durante um

vôo na tarde de domingo, - fo
ram fabricados pela empresa
jaraguaense Sol Paragliders,
que produz produtos na linha
de parapentes e acessórios

para vôo livre. A empresa ape
nas forneceu os equipamen
tos. não sendo a responsável
pelo projeto.

Carli levantou vôo em Pa

ranaguá tPR) suspenso numa.

_

cadeira paraglider atrelada
a cerca de mil balões de gás
hélio. O sócio-proprietário da
Sol Paragliders, Ari Carlos Pra
di, disse que os equipamentos
de segurança adaptados aos

balões foram comprados pelo
padre há cerca de dois anos.

Uma semana antes dovôo, o

balonista esteve no município
para que a empresa checasse a

cadeira e o pára-quedas.
O Craer (Grupo de Radio

patrulhamento. Aéreo de Join
ville) informou que encerraria
as buscas ao padre no final·
da. tarde de ontem, A respon- .

sabilidade das buscas ficará
por conta da FAB (Força Aérea
Brasileira) e da Marinha, já
que o objetivo do (>:--,er é pres
tar atendimento. . .rgencíal.
Pedaços dos balões foram en

contrados a 50 quilômetros da
costa de Florianópolis.
A intenção do padre era

ir até Ponta Grossa (PR). Mas
os ventos mudaram e" ele foi
parar no meio do mar, entre a

boca da Barra do Sul e a Prai

nha, em São Francisco do Sul.
Carli tentava bater um recorde
mundial de balonísmo amador
e divulgar um trabalho social
de apoio a caminhoneiros.
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CASA PRÓPRIA
/

'Cohab assina convênios no Vale
Populares deGuanmririm eBarraVelhaserão côntemplados com residências
VALE DO lTAPOCU
','

Adquirir a'casa própria é o
sonho de milhares de famílias
espalhadas por todo O país,
Com a ampliação de linhas de
financiamentos e programas
de habitação, este sonho está
virando realidade. Este é o

caso de 50 famílias que serão
beneficiadas pela Cohab (Com
panhia de Habitação) do Esta
do de Santa Catarina, que vai

entregar no próximo semestre
as residências no Bairro São

Cristóvão, em Barra Velha.
Na semana passada, 17 fa

mílias assinaram o contrato
para aquisição de casas,popu
lares construídas pela Cohab
em parceria com a Prefeitura.
Nesta semana mais 14 famí
lias serão' chamadas para as

sinar o convênio,

Já em Guaramirlm foi assi-

nado na última semana, o con

trato p<!fa construção de 19 re-
. sidêncías. a serem entregues até
o mês de setembro. As casas

'serão construídas em áreas ru- .

rais com custo de aproximada
mente R$ 185 mil oriundos do

governo do Estado. A iniciati- ,

va faz parte do Programa-Nova
Casa e as famílias, que são ca-

.

rentes, deverão pagar parcelas
de aproximadamente R$ 65.

Segundo a presidente da:Co
hab, Maria Darci' Motta Beck,
serãoinvestidos em todo o Esta
do R$ 700 mil para contemplár
famílias carentes com a tão. so
nhada casa própria. "Nos próxi
mos dias máis contratos serão

.

assinados' em cidades do Vale
do Itapocu e outros municípios
catarinenses", revelou.

OSHI ALVES Ampliaçao de financiamentos e programas públicos·facilitam a compra da casa própria em todo o. país

.
ProgramaTerra Boa beneficia. Fiéis queremFrei Bruno canonizado··
co'm 425 toneladas de calcário . Sacerdote nascido �a Alemanhatrahalhou em Massaranduha

PO�ICO mills de 30% da arrecadaçÜo de todo o Vale provém da agriculíuru.

,
.

,
.

.
BARRA VELHA

.

Produtores rurais de Bar
ra Velha e São' João do Itape- .

riú receberão 4Z5 toneladas
de calcfu-io que é um mineral

que serve para corrigir o solo.
A iniciativa faz parte do Pro-

'. grama Terra Boa desenvolvido"
,

pela secretária de Estado. da
Agricultura. . Cada agricultor
poderá levar. zo toneladas para
a lavoura.

.

Em todo o norte do Estado
serão benefíciadas ,Z50 famí
lias com 3,5 mil toneladas do

.
minério a um custo de R$ 42
mil pagos pela secretaria.

Em, Z007 foram beneficía-:
dos com. este programa 13 mil

,produtores catarinenses e dis- MASSARANDUBA

-tríbuídos zoo mil toneladas em Nascido em Dfrsseldorf, na.

todo oEstado, Alemanha, no diá 8·de setembro
Os interessados em parti- de 1876, o jovem Bruno Linden

cípar do programa e adquirir chegou ao Brasil em 1894, Sete
o produto devem procurar a anos depoisloi ordenado sacer

secretarià de agricultura do dote e enviado para Santa Cata

município em que reside. Os, rina. Trabalhou nas' paróquias
secretários e atendentes orien- de Gaspar, São José, Xaxim,
tarão os agricultores quanto ao

.

Massaranduba e Rodeio. '

cadastro a Ser realizado.
.

Em Massaranduba Frei Bru-
O calcário corrige o PH (no- . no trabalhou na região de Cam

menclatura que indica acidez,' pinas e atendeu aos primeiros
neutralidade e alcalinídade do colonos vindos ao município

, solo). Após a utilização do mi- para cultivar arroz. Operíodo
nério, o chão fica pronto para em que permaneceu no muni
receber as mudas e sementes cípio é incerto, 'porém há mui

dispensando a utilização .de tas histórias de milagres ope
.
adubos. rados pelo sacerdote. Além de

batizar, casar, rezar missas, Frei'
Bruno era apaziguador das en-

.

crencas, decidia direitos, me-
_. dicava gente e animais, aeon
selhava e instruía.· Era ouvido
e obedecido.

_

Em ZQ05 foram criadas
comissões nas' cidades catari
nenses onde o frei trabalhou-e
documentos foram levantados
para comprovar os milagres

g realizados pelo sacerdote.· A
� intenção é que Ó Vaticano reco
� nheça os atos e inícié processo
de canonização ..

.

Fre.i era apaz�guador, medicava gente e animais, aconselhava e instruía
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MASSARANDUBA

Folclore na

Fecerrez
Formado por 20 estudantes de várias
escolas municipais de Barra Velha, o

Grupo -íolclórtcc Alma Açoriana será
um dos destaques da 11° Fecarroz.
Os estudantes se apresentam todos os

domingos na rodoviária de Barra Velha
das 14 às 18 horas. Os instrutores do
grupo participam do núcleo de estudos
açorianos da UFSC (Universidade Fed
erai de Santa Catarina).

'

.. , _':

BARRA VELHA '

'Casa:da Apoe
A' Apae. (Assoei,ação de Pois e 4migos •

dos ExcepcIonais) de Barra Vêlha inou-
,

gura hoje, quorfo'-felro; àS 18 horas, o
Coso Lar Santo luzia que d�ve obrigar
portadores de necessidodesespecioisque
não possuem lar fixo. A residência possui
400 metros qundrcdcse tem capacidade
poro atender 20 pessoas. A obra foi fi
n,ondodá pelo empresário Flávio Ribeiro
e o esposo Stela, que é o presidente do
entidade. A instituição fico na Ruo José '

Raimundo Ramos e o telefone poro in- "

formações é o (47) 3456"2075.

SÃO JOÃO I BARRA VELHA,

Aula inaugural
ÀnlOnhã-serão apresentados à comuni
dade os integrantes ao primeiro turma
de Bombeiros Mirins de Barra Velho e

do terceira turma dos Bombeiros Vol- '

untários através da aula inaugural.
A apresentação será na paróquia da

I

'Igreja São Cristóvão, às 20 horas. '

JÀRAGUÁ DO SUL
'

SESC recebe

propostas
Os interessados em, participar da 2°
Maratona de Contos do Sesc (Serviço
Social do 'Comércio) devem encamin
har a proposta com o tema até o dln.
25 deste mês paro sede do' entidade.
A -20 Maratona de Contos do Sesc vai

,

integrar a programação do 20 Feira de
Livros de Jaraguá do Sul, que acontece
entre à e 16 de julho; Durante o evento
-estõn prêvlstus cerca de 70 upresen-

, t�ções .dos espetáculos do MQrotona.
j' Mais inform,ações no (47) 3371-8930
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a e tanto
Natália Cassola ganha·assessoria de Xuxa para começar carreira

Depois de deixar O públi- . grupo quem negocia o contra

co do Big Brother Brasil de .- to para Natália posar nua para
queixo caído com sua natura- a publicação. "Eles estão me"

lidade, Natália Cassola tenta assessorando", confirma Natá

agora colocar os pés no chão. "lia, sem esconder a satisfação
A gaúcha de Passo Fundo ga- com o apoio da veterana.
nhou uma madrinha e tanto, A iniciativa de unir as duas
Xuxa deixou seus assessores gaúchas .partiu de Xuxa, que
responsáveis pela carreira de quis conhecer Natália ainda
Natália. Comovida com a his- quando assistia ao "Big Bro
tória da garota que muito se" ther". Assim que deixou a casa

assemelha a dela, a Rainha do BBB, a gaúcha de Passo Fun
dos Baixinhos quer dar um- do recebeu um telefonema da

empurrãozinho no sucesso da assessoria da Rainha dos Bai
conterrânea. xinhos. A apresentadora queria

Dê acordo com uma pessoa marcar um -encontro para
-

co-
ligada à revista "Playboy", é o

.

nhecê-la pessoalmente.

Rumo ainda incerto
Nat foi até agravação do "Xuxa Só Para

Baixinhos 8" , num estúdio na Bam! da Tiju
ca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. "Nosso

" encontro não dá para explicar. Parecia algo
impossível. Foi a mesma sensação que senti
ao entrar na casa.· Sempre idolatrei a Xuxa
desde que nasci e, de, repente, recebo um

telefonema, com alguém me dizendo que a

Xuxa queria me conhecer! Achei que nunca

if minha vida chegaria a esse ponto. É um so

nho e acho que ainda não acordei dele";
E rio que depender do carisma de Natália,

o resultado será positivo. "Ela é exatamente
o que demonstrou no programa. Ficamos en

cantadas com ela. Na verdade, estamos todos
apaixonados pela Natália", conta a webdesig
ner e integrante do fã-clube da gaúcha.

Sobre qual rumo deve tornar a gaúcha ainda
.

faz mistério, mas pretende investir em cursos

de interpretação e dicção. "Quero estar pronta
para as.oportunidades", revela otimista.

Gaúcha abre

champag!l\
para comentará
boafase·

VENHA FÁzER AMIGOS E ENTRAR EM FORMA

�·/';'�7:;lso
Fone: -(47) 3275:1862) www.impulsoacademia.com.br
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Um bom dia .cemeça com um bom café!

Sanduíche com

pão Ciabata
e um delicioso

c�fé

o segredo de servirvocê bem!

Alameda 25, sala 1.1. * Fone 3055 2229

CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCIÓ(.t)GO

üs dem6nios que
'nos assombram

Os primeiros padres da Igreja ensinavam 'que
a essência da religião pagã.estava assentada no

Culto de demônios e dos homens, ambos consi
derados erradamente como deuses. Santo Agosti
nho não suportava os demônios e odiava ter que

, conviver com eles. NaCidade de Deus, escrito em
413, o Santo vivia angustiado com o pensamento
dominante da época, e, para seu conforto espiri
tual, transformou os deuses em Deus e converteu
os demônios em diabos. Sua preocupação teológi
ca era que estes podiam declarar-se mensageiros
entre Deus e os homens, transfigurando-se como

anjos do Senhor, mas que na realidade era uma
'

armadilha para levar ao.ser humano à destruição.
Em latim "ciência" significa "conhecimento". Em
grego "conhecimento" sígnífica/tdemônio". Nessa,
maratona jurisdicional, estes animais cativados

, pelas paixões terrenas, cultívam tunmundo inte

ligente, mas sem caridade. Que tragédia para nós"
"pobres diabos'" desta terra ignomíniosa, cair nas
giUJ'é!S_desses "demônios" celestiais. ,

Não sobra nada para-a gente,nem sequer o pra
zer do sexo amoroso. Se for verdade o tratado de
Richalmus, abade de Schõntal, que afirmava em
1270 que os "demônios" .descem do céu e têm re-

. lações sexuais ilícitas com as mulheres, podemos
suspeitar que cada vez que. fazemos amor com

elas, estamos com uma bruxa na cama. Os sedu
tores demoníacos das mulheres eram chamados
de íncubos; os dos homens, súcubos. Algumas

, freiras do século XV contavam meio atordoadas,
a semelhança entre o íncubo e o'padre confessor.
Que coincidência abrumadora. Nem os religiosos
estavam salvos da inquietação pecadora,

Durante certo tempo fiquei apavorado corri se-:
melhantes relatos. Quandominha namorada vol- ,

tou de BalneárioCamhoríú, tentei exorcizá-la com
água benta. Foi salva porque nesse feriado fui con
vencido pela pequena história de AhbaPoemen;
um.dos padres do deserto da Igreja Primitiva, qUB
sugeriu que os demônios poderiam ser internos,
resultado das pregas dan-ossa própriamente:

-',Como os demônios lutam contra mim?
- Os demônios lutam contra você? - pergun�

tau O padre Poemen por sua vez. - Os nossos pró
prios desejos se tornam demônios, e são eles que
.nos atacam.

'

, '. vadanichtgiunerj.br

VARIEDADES--�----�-

• Cine Shopping 1
• Jumper (leg) • (14hl0, 16h, 17h50, 19h40, 21h30-sé1/
soWdomlseglqua) • (17h50,J9h40, 21 h30 -ter/qui)

ping 2
Muh nub) - (14

- sex/sab/dom!seg/qua) -(17h4i1-ter/qui
• Juno(leg), (17h40, 19-h30,¥21h20 - sex/sob/dom!
seg/qua) - (19h�0, 21 h20 ter/qui)

�t, •

-'. • Cine Sh9Pping 3 s
_
if;

� Urn Amor de'Tesouró leg) • (14h30, 16h4.0 _; sex!
sab/dom!seg/qua) - (16h40 - ter/qui)
• Velocidade Sem limites (leg) ----,
(19h, 21 h -todos os dias)

• Cine Cidade 1
'. o.s Indomóveis (leg)· (19h, 21h20 -todos �s dias)

li _� As Çrnnicas De Spider�ck (le!!'l � i�
, ;

.

(15h, 1-7h - todos 9s diasl,. P

• Cine Cidade 2
,_

• 10•.000 A.C. (leg) • (14h30 - todos os dias)
• ti o.rfanato (leg) - - todos oS'dins)
• O CoÇ(Jdor de Pipas ( 5, 19h� t

,.
'

,

�

,

• Cine Mueller 1
� • Super - Herói: O Fiime (�eg)
.

(14h, 16h, 18h, 2.0h, 22h -- todos os dias)
• Cine Mueller 2'
·!forton e o Mundo

(14hlq, '16h15 - tod
• Jumper· (18ht5, 20bI

Sempre em Frente
o mundo de hoje está de "abeça paro-
baixo. O mercado de trabalho está mais
louco que nunca. Os relacionamentos
afetivos estão em uma transformação ab··_

, surda. Não é de surpreender que muitos

fovens se sintam inseguros em relação a

seu futuro, muitas vezes deixando até de
realizar seus sonhos. Você tomara conscl
ência de seu momento de vida. '

, Cuidado, vigia
-está em ação.

,

Chris "Slapshot" Pratt, cujo futuro brio
"lhcnte foi arruinado-por um problema
na cabeça, é vigia noturno em um banco.
Solitário e frustrado, Chris é convencido
a colaborar coni o roubo do banco onde
trabalh" por um homeni que promete
uma vida sedutora, COI11 muito romance
e aventura.

DESEJO PROIBIDO
Belinda acuso Galileu de ter usádo veneno poro
motor Henrique. Dulcina pede a Belinda que
pare de falar besteira. Germano ordeno que
Cândido cumpro o acordo qúe Henrique fez com

,

ele. Cândida oferece abrigo poro Germano em

suo fazenda em troca de um serviço. Alcebíades
e Purezinha reclamam do pagamento em dólar
feito por Éleanora. Eleonora entrego o Florindo
o script de seu teste poro decorar. Florindo se

_ atrapalho com o script em inglês e decide pedir
ajuda o Padre Inácio. Miguel se arrepende de
terido ao enterro de Henrique.

BElEZA PURA
Betão e Anderson se divertem com o possibili·
dade de serem pai e filho. Joana e Guilherme'

jantam juntos. Ivete confirma que Betão é pai
de Anderson. o.s dois ficam pasmos com ore:
velação. Ivete explico que o deputado é pai de
Rakelli, por isso ela inventou que era pai tam- '

béin de' Anderson. Fernanda e Klaus namoram
na coso de Guilherme, depois que Dominique
dorme. Anderson �iz que ,vai ser gozado pelos
amigos por ser filho de Betõo. Betão ouve e diz

que ele não preciso se preocupar, porque ele vai
.

'embora.

DUAS CARAS
Juvenal diz a Pastor lisboa que ele vai desmo

ralizá-lo, se éontar o verdade. Pastor lisboa res

ponde que não seré digno se compactuar com o

mentira . .Ferraço monda Sílvia embora de sua

caso. M,acieira perde o paciência quando Célio -

insiste em ir à sua caso. Amora adormece e noo
vê o imagem de Bernardinho em suo bolo de
cristal. Sílvio .ataca Ferraço, mas ele se defen
de e a coloca poro foro de sua casa. Bárbaro

conversa ,com Fernando sobre suo preocupação.
com Ferraço e garante que sempre será fiel 00

empresário.

AMOR E INTRIGAS
Petrô'nio vai entrando no apartamento de Val-'

quíria e diÍ que preciso do ajudo dela, porque
está sendo perseguido pelo polido. Valquíria
penso em dizer não, mas Petrônio lhe dá um

, beijo apaixonado. Kiko lica em choque com o

revelação de Celeste. Ele abre o carteira e mes-

, tra uma fofo com Regina, irmã de Celeste. Kiko
diz que é Francisco Feliciano. Os dois se abra

çam. Valquíria diz para Petrônio que vai encon
trá-lo fora dO Brasil. Kiko explico poro Celeste

que foi roubado quando chegou ao Rio.

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Copeletli átira com o pistola de raios con

trá Vlado. Fúria' jogo um tubo de ensaio em

Capeletli, mas nado acontece e -ele dispara
novamente contra eles. Vlodo e Fúria fogem. .

Cap'eletli procura Júlio. Cassandra relembra os

fotos e descobre o plano de Gór. Elo ligo paro
Gõr e diz que sabe que ela se aliou à Júlio e

está usando Metamorfo poro tentar enganá-lo.
Gór diz que Cassandra enlouqueceu e desligo o

telefonea. Cassandra avisa que irá acabàr com
. Júlio e os mutaates do mal.

.
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----�----/VARIEDADES

M.adonna limpa Grazi se assusta
set com aspirador

.

co� 'um acrobata
,
Madonna mostrou que nõo tem medo . Iemjente que foz de tudo poro cha- .

de trabalho braçal numa mensagem - mor o atençõo. Depois de tQniar um
aos fõs. Num,vídeo no site "YouTube", suco com Aninho limo, suo colega de
o rainha pop enfrento o poeira de elenco no novelo ".Desejo Proibido",
frente e mandà um.recado inusita- 6tazi Massafera foi surpreendido por
do. De aspirador de pó no mõo, elo um artlstade ruo. Elos caminhavam .:

mesmo foz o limpeza. "Estou' noset quando, de repente, um homem veio
de meu novo vídeo e todo mundo já ,'correndo e deu um solto mortel 00
foi embora, e eu vou limpar tudo, o lado delas: A cena deixou as atrizes .

que posso fazer? O trabalho de uma pasmas. Passado o susto, elas riram e

mulher nunca acaba", diz a tantoru. conversaram 'com o homem.
.

�
lSI! ÁRIES

)(
GÊMEOS

�!1''I'
(20/3 a 20/4) (21/5 u 20/6)
O .dia está lhe A Lua passeia pela

� l ' avisando para ficar área de parcerias
atento se quiser no seu mapa e

realizar o que deseja. E difícil lhe pede para curtir o melhor
conseguir controlar sua impa- ... deste contato de forma bem'
ciência netural, mas o ideal humorada. Se agir sem exagerar
seriei que você canalizass'e sua as expectativas, terá melhor re-

energia, parei fazer coli! que sultado� Lembre-se que a pessoa'
coisas' positivas se realizem. amada também é humana.. '

'

SUDOKU

SOBRE OJ060
É um jogo de lógiça m�ito simples e viciante, O-objetivo
é preenuher um quadrado 9x9 com números de 1 a 9 sem

repetir números em cad,a linha é cada coluna,· Também
nõo se pode'repetir números em cada quadrado de 3x3.

SOLUÇÃO

Wagner Moura
muito disputado
A procura porWagner Moura é crescente
'nos últimos anos porque o baiano

' ,

consegue o que POUCQS dessa geraçõo .

fazem cóm maestria: interpretar com
veracidade o galõ, o mocinho e o

vilõo. No cinema todos querem que
ele mostre sua impecável'interpfeta- ';

, çõo. Primeiro foi o cantor Belo, que
o quer em um filme que contará suo

triste 'história. E no ringue, Mouro é
sondado poro viver Popó no cinema.

PREVISÃO DO TEMPO

Uma novo mossa de ar seco cliega 00 Sul do
.Brasil deixando o tempo mais es�ável, com
presença de sol em todos os regiões. Mais
nuvens e pequena chance de chulla.

�' Jaraguâ. do Sul e Região

� Fases da lua

CHEIANOVA C�ESCE�TE MINGUANTE

28/4

HOJE o'".

Mí�:15°C' .

. MAX: 250 C
"'.

Sol éotn'nuvens
, ,

:��;G �.MAX:26°C�
Sol com nuvens

QUINTA

Õ···'Mí�:17°C,.,
.,'

.MAX: 250 G
.

Sol com nuvens

SEXTA

MiN: 18° C
MAx:"26° C
Sol com nuvens

�r[>... LEÃO

'�..:> (22/1 a 22/8) .

:. '} >
Se a�ar é que dá

� u.-. graça para suo
,

,vida, hoje o dia foi
encomendado para você. Tudo.
que fizer deve lhe dar. muito'
prazer, porém sem esquecer
seu sendo de responsabilidade
imposto por Saturno. Use de sua
criatividade e faça improviso.

. SAGITÁRIO'
,

(22/11 a 21/12)
� Se você tivesse

. {{ que definir o
. que á o mundo

poro você, hoje, com certeza,
diria que o mundo é um lugar
para se ser correto. Saturno
em rspecto. com a �ua hoje, o

'

deixa mais ligado ainda a esse

seu modo de pensar.

:#
LIBRA
(23/9 a 22/10) .

,

:0 dia �o lib.ria-
no esta mUlto

,
,

'

positivo criar uma
boa forma de çomunicaçõo, já
que a Lua se encontra ativando
essa questõo'em sua vida.
Embora lI'energia nõo seja
difícil, é importante estar bem

,

consciente dos seus llmltes.
/

.

JOURO '

'

. (21/4 a 20/5) ,

. "A' pqsiçõo lunar' .

. • do dia aponta a

. possibilidade de
você viv�r altas paixões. Seria
aconselhável que você tentasse .

se aprofundar hos relacionamen
.
tos. Deixe para querer a pessoa

,

amada mais adiante. Dess� jeito
você viÍi assustá-lo de carel.

'

�.� CÂNCER
'

�.� (21/6 a 21/7)
,

.

,�;.•_ •.;..-, Com a Lua, tensa _

: 'com Saturno, isso
é um sinai de que,

estará com os pés mais na terrei
do que motivado por pur� emo

çõo. Procure se estruturar em

árel1s de relacionamentos e nos

contatos com colegas ou apenas
organizando o co.tidiano.

nr
VIRGEM '

(23/8 a 22/9),
,

O clima da Lua ém
aspÍ!cto com Satur-,
no, está'solicitando

'

que você se dedique à su'a..vida
familiar� Procure se desligar um
pouco das tarefas do cotidiano
que sempre o sobrecarregam, li
aproveite um pouco do tempo,
ficando em casa:

"
.

_" 'ÍI
' ESCORPIÃO,

,

" CAPRICÓRNIO
,\..*#� (23/10 a 21/11) �' (22/12 a 20/1)
��;e��1 .

Com Lua e�Saturno' � , Você tem hoje seu
, "; I!tingiildo seus -. regente em'tensõo
<» '�valores hoje, você com a Lua e todas

pode estar certo as energias espirituais resolve-
de que continuará encantando, rem te colocar em busco do seu

. porém deve manter seu senso caminho. Aproveite,tanta coisa
crítico: Procure ficar aberto que está acontecendo e pracure

-

pata que suas'qualidades se estrutúrar suas fantasias e
, sobressaiam naturalmente. colocar os planos em ação.

.
'
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DIVIRTA-SE
,

_

A certa
Um louco estava escrevendo uma

corto, quando chegou'o enfermeiro do
hospício e perguntou:

-

- Poro quem você esta escrevendo?
- Para', mim mesmo - responde.

,
- E o que está escrito? .

- Como é Que vou sabet nõo recebi ainda!!! '.

Fuga do hospício· .

'

Um doido planejava fugir do hOSJlício
com um parceiro:
- Vamos fugir de noite pelo burncc do
fechadura!
A noite, os dois saíram de fininho.
Quando chegaram à porto, um deles disse:
- Ih! Pode desistit nõo vai dor poro fugir.
- Por quê?
- Nõo está vendo? Porque esqueceram
o .ehnse no fechadura!

AQUÁRIO
.

,

(21/1 a 18/2)
Hoje você tem

,

I .

chance de recebe�
sinceras provas de

amizade, que võo emocioná-lo
'

como há tempos nõo sentia. Crie
com essas pessoas com quem
sente tanta afinidade, alguns
proj�tos que lutem por, uma'

,

causa humanitária maior. .,'

• PEIXES
�, (19/2 a 19/3)

.']r,. O dia de hoje
,.,� requer qJidado im-

,

posto por Saturno
para você não entrar em alguma
confusõ_o;sem que tenha nada '

a ver com ela. Evite se expor
demais às circunstâncias apre
sentadas. Tomando es cuidados
necessários, vócê se sairá bem .
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'.PASSION
�"ForEX�ELLENCE,
Potenza Gill

BnlDliESTORE'
'�

BR391

.�-.'

"tpest'one,

BOID6ESTORE .r...e$tone '.
"

.....
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----------VIVER BEM

de acordo com a'
função .que o

profissional
desempenha. DianteVocê já parou para deste contexto, o

pensar quanto tempo grande des"�fio dos
do dia passa dentro decoradores está em

do local de trabalho? transmitir
Quantas horas você modernidade,
Oca no escritório, na seriedade, corifiança
sala de reunião óu na. ou c�edibilidade
recepção sentado em através do design dos
frente ao móveis. Ou seja,'computador? Muitas, agregado ao
não" é? Por isso é mobi liár io , deve
preciso que o local, haver um valor
seja confortável e ' emocional que é cada
'bonito. Além disso, é' vez mais importante.
comum .receber visitas, o diretor de uma

impo r tan te s neste
e-mpresa

ambiente, o que multinacional, por
, justifica capricho na exemplo, deve
hora de escolher pelas escolher um móvel

-

cores, móveis e pelo que exprima força e
estilo da sala. dinamismo. Já o

,

Segundo cliente que senta à

especialistas, o mesa de um executivo

escritório deve estar de urn grande
escritório de ,

'advocacia deve sentir

Escritórios devem,
ser aconchegantes e

funcionais

solidez e confiança
por parte do

profissional. Para

isso, arquitetos, .

decoradores e

designer precisam ter

conhecimento da
cultura, filosofia, e até

mesmo da
comunicação .

praticada na empresa
antes de projetar um
ambiente.

Funcionalidade é

tndlapensávet
Não é somente o

estilo que deve ser

levado em conta na

hora de decorar o
local de trabalho. É,
preciso p ensar em

'conforto e

, priúcipalmente,_
funcionalidade. Os

especialistas afirmam
que hoje o móvel de
escritório está

perdendo a "cara
séria". Oi lugar onde
as pessoas passam em

média oito horas' por
.dia deve ser

aconchegante, alegre,
um -Íugar onde
clientes, funcioriár ios
e profissionais
sintam-se bem. Mas
acima de tudo, é

preciso pensar em um

lo ca lo rgau izado de
maneira fu�cional. A
recomendação é para

,

que o móvel, s\;;ja' leve,

O CORREIO DO POVO IE
,

QUARTA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 2008

e fáci I de montar ou'

desmontar. Isso
porque podem
ocorrer mudanças
constantes em salas e

, ambientes da
empresa.

Cuidado corn a saúde

Saúde e bem-estar
também estão

relacionados ao

ambiente de trabalho.
Dores nas costas, no

pescoço e cansaço nas

vistas podem ser

reflexos de um

escritório mal
projetado ou da
escolha por móveis

inadequados. É
fundarnerrtal optar
por uma cadeira 'que
mantenha a coluna
alinhada, com apoio

, para as costas e para,
os bracos. 'A cadeira
deve t�r base, de s lizar
com facilidade e

possuir regulagem
para a altura.
Também é importante
manter os pés no

chão de maneira
confortável e o

mo�itor do
computador deve ficar
mais de 40
centímetros longe do
corpo.
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"ZFZV[ÜÂTRÔ:êº:isAS9,;��i
····OU{VOCÊ:-PR·ECISA

SABER HOJE!

Encontrode
mô,oeicljSlas

A banda Kravan pá, se

, apresenta nQs!di e pbrV , .

� emSão Franêisco
.!'!. •.•.•••

evento
de encontro deMolo(Abanda será .

a atração Princípal do evento, pelo
trabalho que vem reaHzolldó junto

.

aos grupos de Motociclistas da
região. Ã 'cidade de São Francisco
do Sul está esperando'mois de três,
mil motociclista, antes do

.

asfalto e das belas
,

.
.

Janete Marcatto',
faz lançamento'

,

Hoje, às 19 horas, ecerre o lança
mento do livro de poesias "Criando

. embriões de ouro", de Janete Chio
dini Marcatto, no Salão Nobre (40
andor), do· Scar. O rivntéÍJm opan-·.

f'hodo de experiências do' outóra�
tro'nsformadas em ia_ As er-

periências reflete'
amigos, convivência.'c .' família, j

, viagens pelo mundo aforo e o par
ticipação em. seminários e cursos.

Contatos com a autora: 3372-3287
..

'e 3275-1728

Tentlê'D
.
da-

ÚltiMOS vag�s p mento
infotmativo sobre mercado, estrutu-

.. ra e tendências da WEB ê WEBsites,
novidade do Apevi. O curso é minis-
tràdo pelo inst rme Vo-

•

,

gel e oferçcidó dêdores' "
"e profissionais

. ! .amento qçonteç
dos: nos dia� 24
e 8 de maio, no Ce'nf presan,ol

, de Janiguó do Sul.'D investimentoé
, de RS 115 para associitdos e de RS
210 poro os demais interessados.
Informações e inscrições pelo tele

. fone (47) 3275-7024 e p.elo e-mail
eventos@apevi.çom.br.

Amanhã; ,dia ��,
Acios promove 9X
Francisco Schork

.

tivan� poro 050
às 1�b30, a pille
nu sede da Acia
ndo ptldem'

1í.'3374-.1U�co'm\!
,. sôo limitud'as a 17

VI.TRINE----------

N� dia 26 de abril, Q pdrtir das 19 horas, acontece a I Festa do Pas�
tel de Santo luzia 'promovido pelo Grupo da Terçeira Idade {GTI) desta
comunidade, sob a' coordenação de EliSabet{Schmelzer. O evento,

.

realizado no Salão 'Paroquial do bairro, conta(p com apresentações
artísticos e rom um grande baile dedicado 'à me,lhor ídade. O Coro,1
Italiano de Santa Luzia também participará apresentando uma série
de mQsicII�'populares e fõlclóricas. Seguindo o programação, o Grupo
Gestus for

..

es etóculo "O cato-ventõ". A e
�

o teatral de Guto
Lusttos ória do nasciment' tude e einan-

.

neco. A obro vivida ores de come

e osso � fólora do vida.,A êntra os pa�éis são
vendidos a preços apetitosos. A rendo é eRl !1íefícia do SU de Santo
Luzia. Dutras ínformações pelo telefone 3274-8215 ou 3274-8067, e
ainda 3275-75n com Guto lusttosa;

A vigésimo sessão do Círculo ÜéLeitura de Jaroguó do sur acontece
nesta quinta-fei�a, 24 de abril, o partir dos 17 horas, no Grafipel
Megastore, no centro de Jaragup do Sul. O convidado de honro (fa

. sessão comemorativo será Apoliriarió Temes, Mstoriôdor e jornal
ista. Ele conversará sobre se�s,livros. de cabeceira e sobre o papel

, ...
do literatura e do ·história humanidade.' O autor é gradllqdoem

�(11; História e Direito e M ucaçlio e. Cultura peta
'.

1\;'Autor demais de 25livr �stoque poro o área empl'
, Ainda no sessão especia ó sorteio de livros do Desig,n

tora ti um balanço des caracterizados pelo tom de uma

boa proso. O acesso é livre: s informações pelo e-mail circu-�
lodeleitura@designeditora.c m.br.

.

DUITATD,

Curso resgata valor artístico
. Com o objetivo de estabelecer conexões entre artistós plásticos do século
XX, dos anos 1910 aos anos 1960, relacionando diferentes movimentos e

atitudes, o workshop "O Oué Você Está'Vendo?" será ministrado no 'Orbitato
- Instituto de Estudos em Arquitetura, Modo e Design, no Parque de Eventos
de Pomerode. Este CU{SO de História do Arte, com Carlos Perrone: acontece
no did 25 e 26 de abril, dos 09h às 12h e dos 14h às 18h. Informações e

inscri�õe� pelo e-mail orbitato@orbitato.com.br.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
DE ÁG.UA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC .

AVISO, DE LICITAÇÃO
O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se en

contra instaurada a licitação abaixo êspecificada:
'. LICITAÇÃO N°� 41/2008
• TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: BLOCOS DE CONCRETO TIPO PAVE�
'. RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 23/04/2008, das 8:00
às _12:00h e das 13:0cJàs 16:00h

-

• DATA DAABERTURA: 06/05/2008 às 10:00h_
O Edital encontra-se à disposição' dos interessados

no escritório do SAMAE, na Rua Erwino Menegotti, nO 478
- Jaraguá do Sui - SC- Site: www.samaejs.com.br

.

Esclqrecimentos adicionais poderão-ser obtidos
através do telefone 047- 2106-9100

,
<

Luis Fernando Marcolla.
Diretor Presidente

EDITAL.
Registro de Imóveis da Comàrca de Jaraguá do Sul / SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imo·
veis 'da Comarca de Jaraguá do Sul / SC', toma público pelo
J'res�nte edital. que ESPÓLIO .DE WALTE� BARTEL,CI n"
139.590"SC,CPF 292.262.959-72; represeutado pela inventa
ríante ALLRONA RATH BARTEL, CLn° 2R-486.247.SSI-SC,
CPF n" 850.972'.099-15. brasileira, viúva, aposentada, resi
dente e domiciliada na Rua rz-Aveaída Prefeito Waldemar

Grubba n01.028, nesta cidade. requer com base no art. 18

da Lei n" 6.766/79. o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO,
situado na Rua 672- Wigando Menslin, Bairro Bependí, pe·
rímetro urbano de Jaraguá do SuVSC, abaixo caracterizado,
aprovado pela Prefeitura Miinicípal de [araguá do SuVSC,
conforme certidão n" 397/2007, expedida em 19.11.200'7.
assinando como responsável técnico, a engenheira civil
Elisane Maria Bender de Freitas, CREA n" 3687'5-7, ART n"

. 3'203288-7. O desmembramento é de caráter résídencial pos
sui aárea total de 2.141,64m', sendo constituído de 3(três)
parcela e remanes.cente.·

.

.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias,
contados da data da última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante
a Oficíala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683:
centro, Jaraguá do SuVSC

'

JARAGUÁ DO SUI,., 11 DE ABRil. DE 2008,

AOFlCIALA

EDITAL
Registro de Imóveis da Cómarca de Jaraguá do Sul / SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro do Registro de

Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul / SC, torna público pelo pre-
sente edital, que VALDIR TECILLA, CI UO 3.441.431-SSP-SC, CPF n" <.

'351.615.829-87, vendedor, brasileiro: casado com ANAIR MAURIS-
.•" <, 'í fi

·SENS TECILlA, CI n" 2,763.134-6-SESP-sé; CPF n" 751.462.079- I -.,fJ'
6St pelo regime £lã comunhão universal de bens, na vigência da Lei r

..

t"" "I6.515/77, cujo pacto antenupcial acha-se registrado nesta Serventia. '

I ) �.�' \_,
d li d

'-.J

�,.'"
""

sob n" 6.162, fichg 01, Livro 3-RA, residentes e omicília os na Rua r":
.

...�,
Padre Aluisio Boeing, nesta cidade e SEGILFREDO TECILlA, CI n" 2R- if

.

155.696-SSI-SC, CPF n" 121.134.179·87, lavrador. brasileiro, solteiro, '\..p
maior, residente e domiciliado na Rua Padre Aluisio Boeing, nesta ci-
dade. requereram com base no art. 18 da Lei n" 6.766/79. o REGISTRO imóvel

, ,'.
DE DESMEMBRAMENTO. situado na Rua 505· Padre Aluisio Boeing,
Bairro Barra do Rio Cerro. perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC.
abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá
do SuVSC, conforme certidão n" 14/200'7, expedida em 08:02.2007, assinando como responsável téc
nico. a arquiteta e urbanista Rafaela Hass, CREA n" 638tj4-5, ART n" 2561627-8. O desmembramento
é'de caráter residenéial possui a áreatotal de 151.445.92m'. sendo constituído de l(uma) parcela e

remanescente.
J., •

O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da última publica
ção do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no
endereço da Serventia: (w. Marechal Deodato da Fonseca, 1.683- centro, Jaraguá do SuVSC

JARAGUÁ DO SUL, 11 DE ABRil. DE 2008,
.

AOFlCIALA
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Carlos Henrique Schroeder diz que- projetos de incentivo começam o dor resultados positivos
'. ," -

,

VOCÊ COSTUMA COMPRAR LIVRO-S?'
-� 1

.
.

NILBERTO BRUNS,
47 anos, autônomo

"Não,'porque não tenho dinhei
ro. M,as quando sobra eu éóm-

, '

pro livro infantil para'incentivar ,

o ,meu filho pequeno".
'

ESTEVÃO VICENTE,
18 anos, estudante

:'Não, não gosto de ler. Prefiro
praticar esporte ou ir ao ci
nema. Eu oté acho o preço ,do
livro barato".

MARINA DECKERT,
16 anos, vendedora
"Não, porque não gosto de ler.

'
'

Eu não tenho interesse pelei
leitura, prefiro ouvir músicô e

assistir TV"._

DAVID NASCIMENTO,
19 anos, estudante

"Eu compro livro, nias não
gosto de ler. Compro porque
sou obrigadó pelo colégio. Leio'
de vez em quando".

,

- ADEMIR PEREIRA,
26 anos, metalúrgico
"Sim. Eli acho acessível comprar
lívro: Geralmente compro lívros �

evangélicos e mais pessoas lêem
aquele lívro, é_importante".

-. ADRIANA PÉRICO, 40
anos, eux, administrativo

"Pouco, mos compro. É bom estar

, atualizada. Alguns I,ívros estão
acessíveis e outros coros. Presen
teio meus filhos com lívros".

LEITURA

Comemomção
do Dia Mundial
..

. .
.

do Uvro é hoje
Só o barateamento não é
suficiente para ineentivár

os livros, Marcílene se baseia nos
- Comemorado hoje, o Dia e-mails de editoras, nas revistas e

Mundial do livro cutuca uma
, jornais e tambémtrabalham com

grande preocupação brasileira: livros consignados. Ela diz que os

os leitores. Com o objetivo bara- livros mais 'procurados são "os da
tear o livro e incentivar a leitura, .

listagem,da Veja e sobre mercado
o Programa Nacional de livro de ações". '

'

_ e Leitura (pNLL) acompanhou, "O livro não é caro,-imagina ,

em 2004, a aprovação da Lei a cadeia produtiva: o escritor, o

11.083/04 que isenta as livrarias" papel, o setor gráfico, a editora,
editoras e distribuidoras, de pa- .a distribuidora, e a livraria", de

garem tributos como �IS/Pasep e fende o escritor Carlos Henrique
Confins. O Programa previa que 'SchrQeder e acrescenta que este é
em 2008 o repasse da desoneração um mercado que "gera muito em

aliviasse o bolso dos leitores, re-, prego". Carlos Henrique diz que
duzindo o preço das publicações

.

a questão cultural não faz parte
'

em até 10%. Como isso ainda não' do "pacote dos brasileiros", que o

aconteceu em termos práticos, livro é uma questão de prioridade
o projeto de íncentivo ampliou

'

e as pessoas não têm o hábito de
o foco. O atual coordenador do comprá-lo. Para ele o maior pro
PNLL, ]éferson Assunção, .afírma blema está na falta de cenas de

que os livros mais baratos só se- leitura; "Há vários séculos ill! pes
rão importantes quando houver a soas se reuniam na fogueira para

. cultura do livro no pais. Este ano a-contar história", explica, "e isso

, Intenção é anula; o númeromuni- se perdeu,' você 'não vê as pes,sci-
cípiossém bíblíoteca no Bras»; 'as carregando livros, o persona-

Agerente de compras da Graft- , gem da televisão lendo ou os pais
.

,

pelMarcilene Guesser explica que dando exemplo aos filhos".
os livros são tabelados, "é política Sobre o,Círculo de Leitura,
da ANT (Associação Nacional que acontece,uma vez por mês
das, livrarias) que rege as leis da na Crafipel, o escritor afirma que
venda". Segundo ela a diferença' já houveprogresso: "os freqüen
no preço entre livrarias está na ' tadores conhecem diferentes-eu

promoção e no desconto adota- tores, lêem commais qualidade e '

'

do por cada uma. Para comprar' divulgam á leitura",

'JARAGUÁ DO SUL'
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BU.SINESS
Kaká vai seguir o caminho de Ronaldo, que abriu com seu fisioterapeuta
Bruno Mazziotti duas clí-nicas de fisioterapia no Rio de Janeiro. O craque
do Milan e da Seleçõo encomendou a Mazziotti um projeto para abrir.a sue

em Milõo. Aliás, sempre que pode, Kaká vai ails EUA com a mulher, Caroline,
visitar o casal Hernandez, da Igreja Renascer, da qual é fiel. A bispo Sônia e

seu marido, o apóstolo Estevarn, como se sabe, estõo presos em Miqmi desde
9 de jnneiro de 2007, quando tentaram entrar no país com US$ 56,4 mil
dentro de uma Bíblia.

.

STAMMllSCH
A comissõo organizadora da 6Q Stamm
tisch decidiu programar a festa para
dia 25 de julho, feriado de sexta
telra, e aniversário da cidade. Ou
tro motivo para antecipar a data foi
porque as lojas estarõo fechadas e

aquela minoria que nõo aprova a

confraternizaçõo nõo poderá recla
mar. Volto' ao assunto.

O empresário joinvilense
, Marconi Bartholi e sua

Mariana, no lançamento da
Festa do Champanhe

EllA MARIDÃO!
Dona Ruselina entrou em casa aos

prantos e dirigiu-se,à empregada:
.

- Acho que o meu marido está me

enganando com a secretária!
- Nõo acredito! Asenh'ora está me

dizendo isso só pra me deixar com
ciúmes!

" Nõo dever� gerar'
filhos quem nõo quer'

.

dor-se ao trehnlhn de
criá-los e educá-los" .

PLATÃO FERNANDO

FALTA?
Gente, por favor, nõo ousem' esque-

.

cer de ligar hoje para o meu amigo
e proprietário do Kanlan, Fernando
Raboch, pois nesta quarta-feira é
o dia dele comemorar idade nova.

Estõo esperando o quê? liguem já!
.

A apresentadora Glória Maria re-,

velou, esta semana, para Fernanda
Young, no programa "Irritando Fer
nanda Young" do canalGNT, que está
muito feliz com sua licença e que
nõo sente falta nenhuma do Fantás
tico. Sinceramente, ulndn nõo achei

. quem sentisse sua faltg, Glória! Eu
. mesmo sou muito mnis a Patrícia Po
eta! Ah se sou! .

LEITOR 0'0 DIA

HARMONIA
-Móveis-

O leitor do dia é o boa gente, pro-
,

fessar .universitário e empresário
Daniel Fonseca, que lê a coluna
para ficar antenado no acontece de
melhor na nossa sociedade e é um

dos nomes que deve disputar uma
vaga na Câmara de Vereadores nas

. próximas eleições.

3373-0490
FESTA
Por fox ficamos sabendo que. em
maio, aqui na cidade, acontecerá
uma teste com título Deplate. Pre
clsemos de mais detalhes.

w\'Vw.harmoniamovei"s.com.br

Jésslcn
Marcela
Bardin, a

bonitona do

pedaço,
estreou

idade nova

.

'ontem (22)

J.úlia
Ossowski
festejou
seus 15
aninhos
no dia 21

CENTRO: 3371-0800
BARRA: 331o..®12 '

�no.eom.w
"...�.br

TE CONTEI!
• Quem está prog(amando um'

,

festerê daqveles para comemorar
, a idade nova, dia 26 'de.abrir. é o

minha espirituosa amiga Giovana
Staudt. Cerca de 10Õ pessoas irõo
àbraçá-Ia.

'

• Quem recebe boje o carinho
des amigos e familiares pela
estréia de mcís.um aniversário é
Ana Melo. Mil vivas!

'

•• E o casal Erivelto Araujoi! (

Claudia Regina Vicentinfvive .

intensamente uma belo paixõo.
Estornos torcendo!

.

· .

• Nõo esqueçam, mulheres an- .

tenadas, os convites da 2° Festa do
Champanhe, que acontece dia 14
de maio, já estõo à vendo. A noite é
só para 200 mulheres. A promoçõo
é da Revisto Nossa - mais informa
ções pelo fone 3370-2.900.

'

• Mauro Bmmorski, Dulcidio
Bago e toda'a trupe manda:m
recado que o viagem de moto

por alguns países do América do
Sul está correndo bem -. eque já '

estõo curtindo a Argentlna.

!II Na quínte-teíre, o gourmet
Julmir Rozza promove importante .

curso de Carmarõo Pistola.
I

• Hoje à noite, no elegante
restaurante do Hotel Vale das
Pedras, o casal amigo Alaor e
Vanessa Garcia Palácio será anfi-

.

triõo da tródicional quarta-feira
de frutos do mor. Vale conferir! '

• Cacá Pavanello promove ama

nhõ churrasco para. os amigos do
futebol GT Society, para comemo
rar o seu niver ocorrido no dia 23
de março.

• .o meu abraço de hoje, cheio
de energias positivos, vai para
Adernar Possamai, que é gente do '

bem e também lê a coluna.

• Com essa, fui!
. ..
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Viagens internaçionais
o mês de julho promete superar os recordes de viagens lnternccloncls realizados por pessoas da região, O real fortalecido,

.

dólar baixo, pnrcelnmento de pagamento tem tornado muito atrativo as viagens a outros 'países, além é claro do perigo
da dengue, da violência e de preços praticados no mercado nacional serem mais caros do que no internacional. Praticar
outras línguas, aprendersobre outras culturas, realizar intercâmbios de estudos e também realizar estágios e trabalhos no
exterior, também tem elevado o número de procura por outros países,

PRINCIPAIS ROTEIROS
Nas ofertas de empresas da região temos notado a oferta de

pacotes para a Amédca latina, principalmente Argentina e

Uruguai. Isto por causa da facilidade de língua espnnholn,
Outros destinos muito procuradas são os EUA e Canadá. A

Europa tem-se se constituído na seguntla ou terceira viagem
internacional, por causa da valorização do Euro. Além destes,

.países da Ásia e do Oriente Médio também se tmnslcrmnrnm
. em objetivos de consumo dos viajantes..

CUSTOS E VIAGENS MARíTIMAS
A prática comum são os pacotes que custam (I partir de US$
550;00 para 4 dias na Argentina ou US$ 6.860 para 12 'dias
'peru China e podem serporceludes, Além destas viagens in- .

.ternacionais, outra modalidade que vem crescendo em oferta,
.

e procura, são es pacotes de -viagens marítimas pela costa ,brae
sileira e também a Sul-Americana: Os roteiros e pacotes mais

procurados são os com tudo incluído, onde toda a alimentação
e bebida, além dos atrativos internos do navio, estão inchisos
no pacote. Outra atração são os navios que possuem cassinos e

shows.temáticos com cantores nccloneis e internacionais.

_______----<1 íNDICE . VARIAÇ�O MOEDA COMPRA VENDA VARIAÇÃO
j IBOVESPA' 0,75%

.

Dólar comercial (R$)
.

1�659 1,661' -0,48%
Euro (em US$)' 1,599 .1,599 0,48%

Mercado prevêJnfloção de 4,71%
Segundo relatóriosemanal, projeçãodesse ano pelo IPCA continuaa subir

j''Pc-
f: ,:::,,""';';''''''''''''l�

PESQUISA FOCUS

BRASíLIA

Depois de superar na semana
passada o centro dameta defini
da pelo Conselho Monetário Na
cional (CMN), a projeção para a

infl:ação de 2008 pelo Índice de

Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) continuou a subir. No

relatório semanal Focus divul

gado ontem pelo Banco Central,
a previsão para o IPCA, que é o

índice oficial de inflação no País,
passou de 4,66% para 4,71%. O
centro da meta é de '4,50%.

A pesquisa Focus reúne as

projeções de cerca de 100 insti

tuições financeiras para os prin
cipais' indicadores econômicos.
Aprevisão para a taxa de câmbio;

/

no final deste ano, ficou em R$

INDICADORES CÂMBIO

ENERGIA ELÉTRICA
Como se já não bastasse os problemas com o gás boliviano, as
altas nos preços do barril de petróleo, e a expectativas de um

novo apagão, agora oParaguai que Impor uma revisão do con

trato da Itaipu. O contrato atual destina 50% para cada parte,
sendo que o Paraguai somente utiliza 5% de sua purte, e tam
bém esta no contrato a obrigatoriedade de vende do excedente

,

ao Brasil. E, quem pagou a

maior parte da obra foi o

Brasil. O presidente lula, já'
se posicionou contrário a

revlsüo, mais internamente,
o governo já desencadeia

,

uma forma de negociar este·
aumento sem grandes preju- .: .

ízos. Se for justo ou não esse
.

revisão é uma pergunta de
difícil resposta. Mas quem
possivelmente pagará o au

mento, se ele existir, é fácil.

i,75 por dólar, igual à d� semana expansão de 5,4% para 5,5% este

anterior. Para a taxa básica de ju- ano. Quanto à balança comercial
ros, a Selic, omercado financeiro brasileira, a previsão dos econo

não realizou ajuste nas projeções mistas dos bancos é de um supe
para o fim do ano, apesar da alta, rávítde US$ 25 bilhões em 2008,
de meio ponto porcentual de- urna queda em comparação ao

cidida pelo Comitê de Política saldo 'deUS$ 25,30 bilhões pro
Monetária (Capam) na semana jetado na semana passada.
passada. A estimativa da taxa' Pará a: conta corrente (saldode
para o finaJ. de 2008 continuou . todas as transações do País com o

.em'12,75% ao ano. A Selic está' exterior), apesquisa de mercado
atualmente em 11,75% ao ano. Focus mostrou novamente au-

Nos números referentes ao menta da projeção de déficit este
crescimento da economia bra- ano, de US$16 bilhões para US$
sileira, o mercado financeiro 16,5 bilhões. Na semana passa
red�iu 'a projeção de expansão da, a. projeção havia saltado de
do Produto Interno Bruto (PIB) uss 12,1 bilhões para US$ 16

em 2008 de 4,7% para 4,6%. Ení bilhões,
, . '

relação à produção 'industrial,' o . �._�_�� _

mercado elevou a previsão de AG.ENCtA ESTADO'

ARRECADAÇÃO
A Receita. Federal anuncia

que, mesmo sem CPMF, n

arrecadação federal de im

postos e contribuições fede
rais deverá crescer 7,2% em

2008, fora o INSS. Ou seja,
'R$ 31,8 bilhõessobre o va

lor de 2007 quando ainda existia,. a CPME Para que mesmo a

CPMF existia?
. .

e t a r r e k
ê

t e r r a r c o m v b r

Mercado financeiro diminuiu projeção do PIB. em 2008 de 4,7% para 4,6%
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DESTAQUE

SANTACATARINA�-�------

US$ .15 bide
Incentivo ao

voto jove'minvestimentos,
� ,', �

FLORIANÓPOLIS
A' União Brasileira dos

Estudantes Secundaristas

promove a partir dessa se

mana a' campanha Se liga' ;
16, com o objetivo de' in
centivar os jovens a votaram'
nas eleições desse ano. Em
Santa Catarina, a iniciativa
acontece' em parceria com

a União Nacional dos Estu

dantes (UNE), União Catari
nense dos Estudantes (UCE),
o Tribunal Regional Eleitoral

.

,

, (TRE-SC) e a Universidade '

Federal de Santa Catarina.
A campanha é-organizada '

'em duas etapas. A primeira
etapa prevê a discussão do

,

assunto nas principais esco

las, catarinenses. A segunda
etapa constitui-se da excur

ê::- _são pré-agendada dos alunos

g 'inscritos aos cartórios eleito

� rais locais para a confecção
� do título de eleitor nos dias "

letivos até o dia 5 de maio ..

PúI10S_ de Santa Catarina também são atrativos, diz associação
FLORIANÓPILIS num prazo de até 10 anos. E

Governo do Estado prevê que quem se beneficia do Pró-em- '

Santa Catarina receberá-investi- prego, terá tratamento tributária
mentos no 'valor de US$ 15 bi- diferenciado do ICMS em toda
lhões até 2010. Segundo o gover-. a cadeia produtiva o que inclui
nadar Luiz Henrique da Silveira desde diferimentos na importa
um dos .destaques são as empre-

'

ção dê máquirias, equipamentos,
sas que pretendem se instalar no matéria-prima e mercadorias.até
território catarinense.

,

a redução da alíquota na venda '

'1\s solicitações de, beneff- posterior.
"

, cios do programa de incentivos' O presidents da .Associação
fiscais Prodec e do Pró-emprego Comercial e Industrial de Join
superam .qualquer expectative", ville (ACij), Udo Dõhler estima
disse o governador ao jornal Ca- que cerca de R$ 2,bilhões estão,
zeta Mercantil. O Programa de sendo investidos na região norte,

Desenvolvimento da Empresa catarínense no curto prazo. "Em
, Catarinense, o Prodec, que vi- cinco anos este valor' pode tri
rou Superprodec, pode postergar, plicar", diz, citando também os

em até 90% do valor recolhido investimentos nos portos de São.
de Imposto sobre Circulação de Francisco do Sul, que dobrou de
Mercadoria 'e Serviços (ICMS) tamanho, de Itapoá.

-

I

"

Luiz Henrique garante que várias empresas procuram o território de se

" ,', �'Co'ndenacão'" , ':
,

Eurides Mescololto, que'deixou o Besc e certQmente'vai presidir a Eletrosul10i cond�nado por improbidade administràtiva. A ação
I

popular partiu do ex-deputado Antonio CorlosVieira tontestende a contratação de três pessoas nas funções de confiónça do banco.
,

O juiz Helio do Valle Pereira julgou parcialmente procedente o pedido para anular a contratação dos réus e condenou cada qúal ao
pagamento dosvalores recebidos pelo Besc, incluindo aí o réu Eurídes Mescolotto ao pagamento solidário dos valores estipulados.
A cópió integral dó processo foi encaminhada, no dia oito de abril. ao Curador da Moralidade Pública .

.·INELEGíVEL
,
.Há comentários de que o ex-governador Amin está
fora do páreo para a prefeitura de Florianópolis
porque aguarda o resultado do TSE, que julga a,

cassação de lHS:Jv1as sé assumir o governo do Es- .

tado a deputada Angela Amin fica impossibilitada
de disputar a sucessão de Dário Berger...é n lel.:

BATE-PAPO
Na manhã de ontem 'o deputado Sargento Soares
esteve reunido com o seçretário Antonio ·Gavazzoni.
Tenta restabelecer o diálogo com o governador luiz
Henrique visando o repasse sahirial aos policiais,
estabelecido pela lei 254.-"Jodos afirmam que de
penderá do governador a.vólta do diálogo...

"

,

ESCLARECENDO
Um encontro com o presidente do PMDB, Pinho
Moreira, também foi provocado pelo deputado
Sargento Soares, que perguntou se continuaria
sendo tratado como' inimigo do governo. Se as

sim for terá urn comportamento. compatível com
ri tratamento que' recebe -. Segundo o parlamentar,
Pinho Moreira negou qualquer diferença ou dls
tnnctementc, '

REBULIÇO NA FOLHA' .' ,

.,.

Na semana pcssnde o secretário Ronaldo Benedet. 'da Se
gurança Pública, recebeu do secretário da Administração,
Antonio Gavozzoni" o relatório detalhando

,.
a repercussão

na folha de'paganiento dos servidores coin !IS novas con

tratações. O impacto na folhG com a chegada'de mais 600
. policiais militares, 360 policiais civis e 100 bombeiros ml- ,

lltares será de R$ 30 milhões/ano, totalizando 1060 novos
profissionais do sistema de Segurança Pública.

, EXPLO,RAÇÃO INFANTIL ...

,

_

A Associaçíjo Brasileira de Bares e Restaurantes (AbraseI) produziu
certezes e placas de combate à exploração infantil para'serem dis
tribuídos 'nós estabelecimentos associados, A atitude atende a lei nO
'14.365/2008, de autoria da deputada petista Ana Paula lima.O ma- ,

terial de divulgação deve ser impresso em três idiomas e o número
do disque-denúncia para esses casos será lançado nos próximos dias na
Assembléia legislativa. Os restaumntes estão engajados na campanha. .

ACIDENTE.
Um corte na pernu, onde levou quinze pontos, e uma fissura no

osso foram o resultado de uma queda do presidente da Cason, Wal-.
mor dé lucca,.durante uma solenidade em Nova Vene�a. Apesar da
dor e dosusto, possa bem.
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NACIONAL

CARTÕÉS CORPORATIVOS,

CPI analisa gostos do Presidência
Oposição espera detectar desvio no uso de cartões e recursos de contas tipo B
BRASíLIA de inquérito. 'Aoposição vai fa-
A 45 dias do fim da CPI zer provavelmente um relatório

dos Cartões mista, os deputa- paralelo", afirmou a senadora
des de oposição começaram à Marisa Serrano (PSDB-MS),
vasculhar ontem documentos presídente da CPI mista.

�

sigilosos que estão no Tribu- O acesso ao conteúdo dos
nal de Contas da Uníão (TCU) documentos em poder do TCU
com gastos da Presidência da foi feito por uma comissão in

República. A expectativa dos tegrada por oito parlamentares ,

oposicionistas é detectar desvio' - quatro de oposição e quatro
no uso dos cartões de crédito e governistas.
de recursos das contastipo B (o Preocupados com o vaza

servidorrecebe dinheiro em es- menta do conteúdo, os parla
pécie e presta contas com notas mentares da base aliada'que
fiscais) usados pelo Palácio do' rem reduzir o prazo, que vai
Planalto e, dessa forma, ter mu-

,

até 2.2 de maio, para acessar

nição para apresentar relatório os documentos em poder do
alternative ao dó governo.' TCU. "Queremos reduzir para

Na semana passada, o Tela- um período mais curto o aces
tor da CPI, deputado Luiz Sér- so aos. documentos" t disse o

gio (PT-RJ), anunciou que 'vai' deputado da base aliada Paulo
acabar seu relatório até o dia Teixeira (PT-SP).·
27 de maio, dez dias antes do
fim dos trabalhos da comissão Preside�te do CPI misto, Marisa Serrano, e relator, Luiz Sérgio prevêem o entrego de dois relatóriosAGÊNCIA ESTADO .

Sobe poro 90 o nO de vitimas do dengue
Vítima tinha 46 anos-e morreu no subúrbio da capital fluminense

, Receita Federal ainda aguarda
metade das declarações de IR
SÃO PAULO para fazer a declaração na últi- !JIO ,DE JANEIRO

A uma semana para o térmi- ma hora, pois poderá encontrar A Secretaria Municipal de
no do prazo, a Receita Federal dificuldades decorrentes' da

,

Saúde do Rio de [aneiro' confír
do Brasil recebeu até ontem de quantidade de pessoas tentan- mau ontem mais UI)1a morte por
manhã 12,2 milhões declara- do acessar o mesmo endereço. dengue.·A vítima tinha 46 anos

-

ções do Imposto de Renda da O prazo de entrega termina e morava em Piedade, na zona

Pessoa Física 2008 (ano-base no próximo dia 30 de abril. A norte, porém.não teve o nome

2007).' O número representa
.

Receita lembra que a entre- divulgado. Com isso, sobe para
apenas metade do tdtal de contri-

.

ga pela Internet, no'endereço 55 o número de mortes causadas
buintes que a Receita espera que www.receitaJazenda.gov.br. pela doença este anona capital
prestem contas neste ano, cerca poderá ser feita até as 20 horas fluminense, e para 90 no Estado.
de 24,5·milhões de pessoas. do último dia. Os contribuíntes Foram registrados quase 57

, Apesar dó fluxo da entrega' que optarem pela entrega em mil casos em toda a cidade desde
estar na mesma proporção do disquete e formulário devem es- o iníoio de 2008. No Estado, fo
ano passado, o supervisor na- tar atentos ao horário de funcio- ram confirmados mais de 93 mil
cional do.Imposto de Renda, [o- namento das agências do Banco ocorrências pela Secretaria Esta-

aquim Adir, volta a alertar aos do Brasil, da Caixa Econômica dual de Saúde.
'

contribuintes que não deixem Federai e dos Correios. ,

Namanhã de ontem, 20 agen-
,
tes de saúde fizeram uma inspe
ção no prédio da antiga revista
Manchete, na zona norte da ca

pital. Segundo o coordenador de
Controle de Vetores da prefeitu
ra, Mauro Blanco, muitos focos Tendas de hidratação ainda atendem paçientes com suspeito duo doença
do mosquito foram encontrados
no edifício, que está abandonado

� há sete anos.

� "Nós estamos tentando en

� contrar o responsável por essa

� massa falida.Encontramos vários
g. críadouros em caneletas e ralos,
� que estavam acumulando água,

'

� além de uma quantidade muito
Prazo paro declarar rendo de 2007 acabo no próximo quarto-feira, 30

'

grande de mosquitos adultos".
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TRATADO DE ITAIPU

'INTERNACIONAL---�-----

Revisão de acordo elevará tarifas
Novos preços, como quer o governo paraguaio, vai atingir bolso brasileiro
ASSUNÇÃO preço de custo" e não "a preço
'A revisão do' Tratado de de mercado".

Itaipu poderá representar um O ministro das Relações Exte
custo a rnaís para o consumidor -

riores, Celso Amorim, confirmou
brasileiro na conta de luz. Hoje

'

que o Brasil vai mesmo abrir ne-
.

a hidrelétrica é responsável por gocíações formais para reajustar
19% da energia consumida em o preço da energia elétrica de
todo o país (e 91% da energia Itaipu comprada do Paraguai.
consumida no Paraguai). Ou Amorim afirmou que ó ob
seja, qualquer renegociação no, jetivo das negociações é saber

preço da eletricidade gerada, como o Paraguai "pode obter
conforme pleito do governo pa- uma remuneração adequada
raguaío, vai direto para 'o bolso para a sua energia." O Brasil
dos consumidores brasileiros. quer fazer isso, como disseram
O tamanho desse impacto de- Amorim e o presidente Lula,
penderia da forma como 'ocor- sem reescrever o Tratado de
reria uma possível negociação Itaipu: "Não muda o contrato",
entre Brasil e Paraguai. disse Lula. "Em Itaipu, temos

O presidente eleito do Para- urrr tratado e ele vai se manter."

guai, Fernando Lugo, pretende O Tratado de Itaipu forma- .

realizar uma revisão antecipada lizou a sociedade entre Brasil e
dó Tratadó de Itaipu (marcada

.

Paraguai, com a inauguração da

originalmente para 2023). Lugo . usina, em novembro tie 1982.

deseja conseguir o que deno- Ano passado, o Brasil pagou
mina de "preço justo" para as US$ 307 milhões pela ener

tarifas que o Brasil paga ao Pa: gia paraguaia de Itaipu, mas

raguai pela energiaelétrica que Fernando Lugo chegou a falar,
o país não consome e repassa durante a campanha eleitoral,
como' excedente ao . mercado em 11m valor anual "justo" em
brasileiro. Durante a campanha, tomo de US$ 2 bilhões.

.

Lugo havia dito que o Paraguai
reenviava a energia ao Brasil "a AGÊNCIA ESTAÓO

. presidente do Paraguai eleito, Fernando Lugo, quer revisor taxo de energia elétrico pago pelo Brasil

EDITALDE PRIMEIRO P O LEIL,\O E
, DE NOTIFICA O

Ereqüente e Credora Hipotecária: Empresa Gestora de Ativos - Enrgea

DATA: 07 de maio de 200S
tQCAL: Em frente.ao Fórum da Cidade de Jarasuá do Sul /SC.

. ..

.

CEL!O DII SOUZA· Leiloeiro Oficial, estabelecido à Rua 130caiúva, 11. ·,2245 - CClltro -

Florianópolis/SC - tEll &80!5 530 - Fone (48) 3224152.1 - Celular (48) 9l357414. Paz saber
que, de.vldamcnte autorizado pelo agente fiduciário designado.na forma da Lei (Decreto-Lei
n.' 70 de 21111(66 c Rcgulamentação Complemcntar - RC-58, de J %7 c RC·24, de 1968
� 1.W.iI, de 19�0 do.·g1'Jl:I), �enderá ,em Primeiro Público Leilão, pé!o� lanços ,mínimos
iníormados, sujeitos a atualização pela Emgea ·24 horas antes de sua realízação , no dia e local
e hora descritos, o(s) imóvel (eis), adiante descrito para pagamento de dívida hipotecária
em �a:or da Emp'resa Gestora de Ativos - EIJlgea

-

Horano: 121100nlln
.

A lleia .lara lia do Sul - Processo n" 4062
E . �URJO OS'fENGER,brasileiro,casa
04 e sua esposa ANAMARIA nECASTRO :NGER, brasileira, do lar, inscrita no CPF sob
n". 891923!n9-Tl; ele residente c domiciliado em Jaraguá do Sul, ela encontra-se em local
incerto e não sahido..

.

11\10VEI.: Apartamento n". 204, localizado no 2" andar. ou )0 pavimento do Bloco "8", do
Condomínio Residencial da Amizade, com área .87,36502m2, mais a vaga de garagem n", 11,
localizada no pavimento térreo do referido ediflcio, com área real total dê 14,SJ98m2, situado
fi Rua �83 - Arthl!r G.lInlher, 11",220; Jaragua.' ,dá Su!!�C•.

OS in.16vel �stá Jll�ltl'iculad� 110 Oficio
de Registro �e Imóveis da Comarca ue Jarag�ad() SuliSC, sob o n", 2J,459.(apto) e 2J,460 (vaga
de garagcm)l o lanço mlnimo para venda e de R$ 107,147,33. ,

.

A vendá sent mediante pagamento' à vista, podendo o arrematante pagar IlO ato, como sinal,

20%.dl) valor da. aJT.eu!utaçào, e sa.ldo rCI!lan£scentc no pI.·a.zoo im�rc}erível de OS. (oito) di�s,
sob pena de perda do sinal dado, ou a uttllzaçao de recursos do FGTS (medlanto apresentação
da Carta de Habflitaçâo), Carta de crédito oriunda de instituição financelra. Caso o imóvel
esteja ot.ue.ado., 0. arrema.(ante fica cien�� que ser.á o respo.n.Silve! P?Jas providências de
desocupaçãc do mesmo: havendo tereetrcts) arrcmutante(s) caberá ao(s) mesmots) os

encargos decorrentes de tributos incidestes sobre o (s) imóvel (eis) .'e o pagamento da
remuneração do aaente fiduciário e comissão do leiloeiro.
Fica(m) desde já notifieado(s) do presente leilãois) ois) rnutuái'io(s) acima índícado(s) caso

'. não seja(11j) loéaHzado(s). Demais mlonuações sobre o lemo �OIl1 à(s) Al!encia(s) da CEF, 110
endereço(s) : Av. Rio Branco, n." 936 - FloriaT1úpolíslSC - Fone (48) 3224 8004,

Florianópolis, 22 de abríl de 2008,

CÉLIO OE SOUZA
Leiloeiro Público -Oficial/Se

Matrícula AARC!02
.

'j

Lula é o 6° líder
mais ·P9Pular

,o .presldeníe lula é o sexto presi
dente mais popular da América latina,
segundo o instituto de pesquisas me

xicano Consulta Mitofsky. De acordo
com a sondagem; o chefe de Estado
mais popular da regiõo'é, disparado, o
colombiano Álvaro Uribe. Em segundo
está o presidente d9 Equador, Rafael

. Correa.

AI-Qaeda mantêm
alvo no Ocidente
o número 2 da rede AI-Ooedo, Ay�

man ol-Zawtihri, afirmou ontem que o

grupo terrorista ainda tem planos de
atacar países .ocidentais envolvidos no

guerra do lmqué. A mensagem de áudio
lei divulgado no internet e é o segundo
no quulele responde perguntas de se

guid.ores,' críticos e jornalistas envio

d,os em dezembro. A autenticidade do
material nõo pôde ser comprovado., '
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SANGUE NOVO?
-

Cacá Pavanello diz que parceria está praticamente pronta para iniciar os trabalhos no Joõo Marcatto

. .

Cacá· Pavanello quer
assumir o Juventus

, ,

-Parcerias estáriam bem encaminhadas
JARAGUÁ DO SUL

Enquanto a atual diretoria
vem acertando as rescisões com
os jogadores e a comissão técnica,
já existe ummovimento nos bas
tidores para assumir o [uventus.
Encabeçado pelo diretor de futsal
dá Malwee, Cacá Pavanello, um

.

grupo de pessoas está interesse
do em dar uma nova cara aoMo-

.

leque Travesso. Para isso, busca
parcerias com pessoas já bem co
nhecidas no futebol brasileiro - o

diretor de futebol do São Paulo,
Marco Aurélio Cunha, o jogador
de futsal Falcão e o ex-jogador da
Seleção Brasileira, Valda.

"Não queremos fazer nome
no Juventus. Queremos é dar
uma nova cara ao .clube", deixa
claro Pavanello. "Vamos usar o

know-how (ou saber como fa
zer) que cada um tem para tra

balhar a partir da base e que ela
dê retorno ao clube". O dirigen
te usa o 'exemplo do Figueiren
se.' "Podemos até mudar a razão
social, fazer a Juventus Parti

cípações, para que possamos
conseguir verbas do governo
estadual e até federal".

Pavanello quer acertar a de
cisão o quanto antes,mas afirma
que ainda não procurou á atual
diretoria tricolor. "Não conver-

,

sei com eles ainda. Mas sei que
alguns têm condições de ficar,

. não todos. Queremos resolver
isso o quanto antes porque em

maio o Valda já pode estar aí e

quer iniciar a carteira de treina
dor aqui", adiantou.

O dirigente disse ,também
que -fará uma auditoria interna
no clube para também acertar
as questões trabalhistas-do clu
be. "E não queremos mais qUI;)
a cada campeonato se monte
ou desmonte um time. VaIhOS

manter uma base e investir de
30 a 35% nas categorias inferio
res, pois elas que dão retorno ao,

,

clube", prometeu Pavanello.
Em entrevista à Rádio [ara

guá, o craque Falcão. também
falou 'sobre a parceria. "Um

projeto a médio prazo é o que o

clube precisa. Isso vai ser bom
para a cidade é, para dar certo,
é preciso o apoio de grandes in
vestidores", disse o jogador.

JULIMAR PIVATTO
r
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Reforce a imagem da su

Visto seils colaboradores com uniformes'
produzidos (om tetidos da ' "

mais alta qualidade.

(47) 3371-5558 e,mail kaíapos@kaiapos,com.br,www.kaiapos.cóm.br '

CulpJl'dos
Agora é a hora que todo mundo procura um bode expiatório para
justificar a má campanha do Juventus no catarinense. Uns culpem
a diretoria, outros a falta de qualidade do grupo ou a falta de

.

empenho de todos. O que é correto é dizer que o que.começa er

rado, termina errado. Até problemas com salários atrasados, que
o clube nunca teve, aconteceu este ono.EngJaçado que nos outros
anos a justiça �o trabalho não confiscou dinheiro do patrocinador,
apenas da rendo, Por que neste one aconteceu .isso?

. As meninos do OI�mpya/:Juventus vencemm mais uma pelo Copa 6�rcia de
futebol Feminino e estão �em perto da semifinal da competição. No f!m- .

de-semana, elassobraram em cimo da Ponte Preta de Blumenatí, golean-
.. �

do pôr 1hl ..0 time tem três jogadoras brigando pela artilharia - J�liaQa
com sete'gols, Marise com cillco.e Kqmi!a com trê�. ,

'

.�

, , "
c c

"§

C'E�TRO DE TREINAMENTO,
�4oraguái\io Sul está nnüstn da Federação Aquá'tica ile Santa Catarina,
'para �ue'sêja construído no cidade uma piséina para a equipe de

'

rendimento. A previsão é que,até julho saio a �efiniç9g Jinol sobre 11 i"

prôjeto e que até o ano que vem já esJeja pron·ta. O .objetivo é, tlim-"
�' b�m, fazer t(�bal�o s�çrõl; Se der ceito, será;.um passP.'de, qualidade
�;' '. groQde'p': 9:equipe qu� hoje ..rão tem!çondiçõe� de atender q
id ndá de" o�.iQteressado� e!11 praticaní'esporte.

rsen
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'Malwee faz clássico estadual na Liga
Time de laraguá está em Tubarão onde enfrenta hoje às 20hlS-a Unisul
JARAGUÁ DO SUL

A Malwee erribarcou ontem
no início da tarde paramais um

'

desafio pela Liga Fut�al. O time'
jaraguaense está em, Tubarão
para enfrentar a Unisul, hoje às
ZOh15,-com transmissão da Rá
dio "Amizade. O jogo é consid
erado um .clássico catarinense
do futsal, já que o time do Sul
também tem tradição no' es

porte.
Mais descansados e prepara

dos, fisicamente os jogadores da
Malwee estão otimistas. "Que
remos fazer prevalecer a força
do grupo", disse o fixo Leco,
emendando que o time de
Tubarão vein de um bom retro

specto é joga de maneira dife
rente das outras equipes.

. É o que também explica o

ala Xande.. "Os jogadores da
Unisul atuam no coletivo, mas

também podem desequilibrar
individualmente, como o ala #'

Cabreúva", informou. Para o

ala, à. partída é decisiva, pois
uma vitória garante um melhor
posicionamento na tabela e a

invencibilidade. Caso aMalwee

ganhe o time pode ficar na vice
colocação. Apesar do Unisul
estar na 12a posição, caso vença
as duas equipes ficarão empata
das em número de pontos.

O 'goleiro reserva Diogo, o

ala Falcão e o pivô Lenísio não

embarcaram com o time. Diego
vai defender a Malwee pelo
Jabs Gagos Abertos Brasileiros),

, o ala Falcão e o pivô Lenísio ai
nda se recuperam das lesões. Os
dois devem entrar em quadra
nopróximo sábado, dia Z6,·em
casa contra o Horizontina.

GENIELLI RODRIGUES

Futsal Sub-17 participa da

Taça Brasil da cat�,goria
JARAGUÁ DO SUL
. A equipe Malwee/CEJ/FME
já está' em Aracaju (SE) onde
a partir de hoje participa da

Taça Brasil de Futsal Sub-17.
O objetivo é se classífícar an
tes da última rodada, quando
o time enfrenta os donos da
casa Sol Nascente (SE). Os
dois melhores de" cada chave
passam para a segunda fase
e disputam a. final em cruza
mento olímpico.

Para o técnico Augustinho
Ferrari, os favoritos para o tí
tulo são Santa Cruz, que é a

base da seleção brasileira da '

'

categoria, e o Fluminense, que
tirou o São Paulo da disputa.
Mesmo assim a, equipe está
confiante e pretende trazer o,
título inédito para Santa Cata- ,

. rina eIaraguá do Sul.
Quanto à preparação, Ferra-

ri destaca o bom desempenho
como o diferencial. "Dos 13 jo
gos que disputamos vencemos
todos e tomamos apenas sete

gols. Isso serviu para se pre
parar para a Taça Brasil", re

latou o treinador. Caso o time
se classifique para as, finais o

grupo deve voltar apenas na

segunda-feira.

Os garotos da Malwee/CEJ/
FME, antes de' embarcarem

para Aracaju, disputaram no

fim-de-semana a za fase do

Campeonato Catarinense ,de
Futsal Sub-17, .em Içara. O
time é o líder na classificação
por grupo e geral, já que não

perderam nenhuma partida. Õ
returno da segunda fase acon
tece no Parque Malwee nos

dias 9 e 10 dé maio.
. ,

Jogos da Taça Brasil,

17h30

HOJE - 23/4
,

Malwee/CEJ/FME x CFC (GO)
AMANHÃ - 24/4

17h30 - Malwee/CEJ/FME x Recanto
, da Criança (AM)

SEXTA·FEIRA - 25/4
20h30 - Malwee/CEJ/FME x Sol
Nascente (SE)

Malwée emborcou ontem no início do tarde. Poro Xande, vitória g�rante melhor posicionamento no tabelo

Varzeano: ,quarta rodada cheia de gols
Apenas o Grupo E tem definidos os classificados para a'segunda fase
JARAGUÁ DO SUL

,A quarta rodada do 26°

CampeonatoVarzeano de Futebol
- TroféuRaulValdirRodrigues, foi
recheada de gols. No entanto, os
,bons resultados não definiram a

classificação das Chaves. Apenas
oGrupoE, que jáestava definido,
tem o primeiro e segundo colo
cados: Estofados Confort Fine e

Strip Night Show/Magic World,
,

respectivamente .

,

As partidas aconteceram no

sábado em quatro campos dife
rentes. No Rio Molha o Barra
baxo empatou com o Operário
e o Rio Molha venceu por 3xl
o Água Verde/Consistem. Já no

Garibaldi o time da casa goleou
ri Borracharia Senem por 5xl'
e Estofados Confort Fine cum

prindo tabela com o Strip Night
'

Rio Molho venceu Águo Verde/C1)nsi�em por 3xl, com dois gols de Jackson
Show/Magic World , ganhou' do
adversário por 3xO .:

No Caxias" em Santa Luzia,
"

o Amaury Motos venceu com
,

placar apertado o Estrada Nova,
Já os donos da casa, o Caxias, de
fendeu a liderança da Chave B ao

.vencer os Galácticos por 3x1. Os

jogos da Vila Lalau tetminaram
em Supermercado Brandenburg
2xl Bazar do Rau e Mega Tranze
o Pé l:'xZ Iaraguá.Esquerdo/Pradi.
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COMEÇOU

Abertura dá lnícle aos,Jabs
BASQUETE
Ginásio Arthur Müller

9h - Ponta Grossa (PR) x Campo
Grande (MS) (F)

.

I 101\30';- Ibiraçú (ES) x Santa Luzia

Disputas começam hoie e seguem-até domingo em [araguá -��:���!SÓPOIiS(RJ)XCarilicica(ES)(F)
J

. . 14h30- Santos (SP) x Sinop (MY) (F)
16h - São Gonçalo (fU) x Corumbá �

(MS) (M)
17h30 - Cuiabá (MY) x Santa Cruz do
Sul (RS) (M)
19h - FlorianópOlis x Uberaba (MG) (F)

Foi dado ontem à noite, na
Arena Jaraguá, o pontapé ini-

_
cial dos 17° Jabs Gagos Abertos

. Brasileiros), que acontecem até
no próximo domingo, em [ara
guá do Sul. São cerca de 1,8 mil
atletas de nove estados brasi- '

leiros. Além de Santa Catarina,
participam também Rio Gran
de do Sul, Paraná, São Paulo,
Rio de Janeiro, Espírito Santo,
Minas Gerais, Mato Grosso do
Sul e MatoGrosso.

Além das modalidades de

quadra (basquete, handebol,'
futsal e vôlei) no masculine e

feminino, também serão rea

lízadas disputas no atletismo,
natação e judô, tanto no mas

culino como no fe:rniIiliJ.o. oil
tem à tarde aconteceu o con-'

gresso técnico da competição,
que definiu a tabela de jogos Delegação catarinense vem completa para disputar o título gerol dos 17°)og05 Abertos Brasileiros
(ver coluna ao lado).

As competições' dos' Jabs
começam no dia 23 com as dis-

putas em quadra e também do. Títulos no ano passado· atletismo, judô e natação. Corno
a pista sintética não ficou pron
ta, as provas do atletismo aeon-

.

tecerão na cidade de Timbó, no
·

Complexo Esportivo Municipal
da cidade, que fica a aproxima
damente 40 quilômetros de Já- ,

raguá do Sul. A natação será dis-
· putada na piscina do Sociedade
Acaraí. Já o judô será no Ginásio
de Esportes daAABB. ,

Os demais locais de compe
tição .serão os seguintes: Basque-

· te (G.E. ArturMuller) com jogos

Com força maxnna em

2008, . Santa Catarina entra

na briga pelo título geral. Nas.
modalidades de quadra vale o

destaque aos' times de futsal
masculino e feminino repre
séntados pelo Kindermann de
Caçador e a Malwee, de Iara
guá do Sul. Blumenau cede f .

delegação catarinense os times
de handebol feminino" vôlei
masculino, natação -femínina
e o atletismo. No basquete, as

a partir das 9h do dia 23; Futsal Empresa Duas Rodas) também meninas de Florianópolis e os

(Arena Jaraguá) a partir das 14h
-

a partir das 9h; e Vôlei (Ginásio 'meninos de Joinville são os re-

do dia 23; Handebol (G.E. da do Sesi), a partir das 9h. . presentantes.

JARAGUÁ DO SUL

,

Em 2Q07, nos jogcisdisputados quete masculino e no handebol
no ci�ade de ,Praia Grand_e (SP) feminino. Nos' destaques indivi-
Santo Catarina foi camp.eõ em . duais mias. atletas Katiusca
quadra� n asculino e no Ve'nthl

N

menau, medalha
'

futsal fem ocasiõo repre: de,du cdm �arreira, e
I $�nta�a' dli' Ch,àpeoó). s urno: vez estará
IambéQl foi vice-campeã no bas- C no disputo.

. Ferrari descarta
colocar Alonso
Contratar o espanhol Fernando

Alonso nõo seria algo agradável para
o Ferrari. Nõo, pelo' menos, enquanto

.

o finlandês Kimi Riiikkõnen estiver no

escuderiq. É o que penso o proprietá
rio luca di Montezemolo. "Montar urilo
duplo Riiikkõhen�Alonso seria querer se

autoprejudicar"; afirmou. Alonso ne

gou neste mês que'tenha uma cláusula
contratual com o Renault que poderio
líbem-to poro o Ferrari 00 final do tem-

, porada. A especulaçõo' em torno dá Ido
do espanhol para o Ferrari cresceu neste
início de temporada após o frac-o desem-
penho do br-asileiro Felipe Mossa.

.

'--__�'--

Djo'kovic elimina
•. algoz de Guga
Durou pouco ,a cam,inhada de Ivan

'

ljubicii: no Masters Series de Monte
Corio.,Depois de encurtar o turnê de des
pedido de Gustavo Kuerten, o tenista cro

ata nõo foi páreo pam Novak Djokovic.
i

Número três do ranking mundial, o sérvio
venceu por 2 sets o O, parciais 6/5 e 6/5,

c' em partido qúe marcou suo estréio no atual
temporada de saibro. ESpecialista em qua
dros,rápidas; ljubicic cumpre até aqui uma
temporada irregular - o vitóri� sobre Guga
foi apenas o suo nono no ano. Ocupando

. atúalmente o 29° posição do listo de entra-
'

das,-O croata conheceu,diante de Djo�ovic o
,
sétimo derroto apenas em 2008.

O CORREIO DO POVO rnQUARTA-FEIRA. 23 DE ABRIL DE 2008 ,

'JABS

FUTSAl -

Arena Jaraguá
.

, 13h - Castelo (ES) x Estância Velha
(RS) (F) .

14h15 - Nova Mutum (MY) x Teresópolis
(RJ) (F)
15h30 ;-Gravataí (RS) x Mal. Candido
Rondon (PR) (M),
16h45 - São José dos Campos (SP) x
Nova Mutum (MY) (M)

.

18h - Contagem (MG) x Rio B'rilhan'tê .

(Msí (F)
19h15 � Cachoeiro Itapemirim (ES) x
Cab� Frio (RJ) (M)

IIANDEBOl

Ginásio da Duas Rodas

9h - Betim (MG) x Sinop (MY) (F)
1Oh30 - Maringá (PR) x Cáceres (MY) (M)
14h _; Duque de Caxias (RJ) xVitória (ES) (F)
15h30 - Vitória (ES) x São Gabriel do

, Oeste (MS) (M)
17h - G.ravataí (RS) x Ipatinga (MG) (M)
18h30 - Blumenau (SC) x Cascavel
(PR) (F)

vOLEIBOL

Ginásio ,do Sesi

9h - Vitória (ES) x Campo Novo
do Parecis (MS) (F)

, 11 h - Bento Gonçalves (RS) x
Quissamã (RJ) (F)
13h - Araucária (PR) x Campo
Grande (MS) (F)
15h ,- Maringá (PR) x Betim (MG) (M)

. 17h -Itaguaí (RJ) x Campo'
-

Grande (MS) (M)
. 19h - Cuiabá (MY) x Carillcica (ES) (M)
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CONTRA-CAPA-'���������

AMIGO FIEL
. -

Em busca de proteção e carinho
.

Cães abandonados nas ruas aguardam adoção .

JARAGUÁ DO SUL ou agredirem pessoas.
,

Pit em nada lembra a idéia, ,Ele comenta que ainda sâo mui-
muitas vezes equivocada, que as tos os cachorros abandonados nas

pessoas têm de que o cão da raça ruas do município sem destino cer

pit bull é perigoso ou agressivo.Ela to. Para ele, o que ocorre é que a pes
terri olhar doce e apesar de estar soa compra um cachorro esperando
bem abaixo do peso e de ter sido ,um tipo de comportamento do ani
abandonada pelas ruas de .Iaraguá mal. Mas quando ele cresce, come-'
do Sul, está pronta para oférecer ça a revelar características próprias
companhia, atenção e proteção' a da raça e muitas vezes, a: família
Uma nova família. "Ela f?i encon- se decepciona. "Muitos vão até um
trada em um loteamento, magra,

. loteamento afastado e largam o ca

passando fome e 'sede"; comenta chorro lá. Issei é irresponsabilidade
o veterinário Valdemar, Shweit- do dono e um crime contra o bem

"

zero Além' de Pit, outros três cães estar do anima!", arguments.
-aguardam adoção. Todos foram Para evitar o problema, o vete-
encontrados em vias públicas do rinário sugere que antes de optar'
município, em situações de risco. por uma raça, a pessoa busque o

Segundo o veterinário, a cidade máximo de informações sobre o

não conta com um local para re- animal e escolha o mais adequado
-ceberesses animais. A clínica dele para a necessidade da família. Ele
possui um convênio corn a prefei- '

sugere ainda 'que os cães abando
tura, mas só consegue recolher os nados, por passarem por situações
cachorros que estão, provocando .de risco e rejeição, podem retribuir
algum tipo de distúrbio, como por o carinho 'de forma incondicional.
exemplo, sujeitos á proliferação de

doenças, de causarem acidentes DEBORA VOLPI

:::r�:����ém �
Seis-gatos, de pouco mais de 15
dias, forqm abandonados nn clí-
nico �e ária com um cartão

que stes gatinhos são ór- 1
fãos de mãe. Não sei como cui- ,
dar deles. Obrigado. Eles tam- ,

bêm aguardam adóção ou uma.
II

gata que posse doar leite pjno
os filhotes. Quem quiser algum -

unimal, ou ojudo� com doação
.

, de leite.põ 'em contato,

'pêlo téler 68.

.»

...- �"'�� .

O veterinário Valdemar Shweitzer alerta para resp�nsabilidade dos donos que abandonam os cões

V(jnf�.s d�, .

_Cômp�·um.�/"
�

c vetc c pcrtir de

25 390
R$ •

• 60 meses para pagar*-· Antes cie comprar, compare ,. Ven'ha fnzer um BestDrive ÍÍIiIIif
www.vw.com.br.Financiamentoestasujeitoàaprovaçãode cadastro pela financeíra. Os veiculas Volkswagen estão em conformidade com o PROCONVE (Programa de Controle de Potutçãc-de Ar por Velculos Automotores). Ofertas vâlldas até 24/0412008 ou enquanto durarem os estoques. o que ocorrer

®--
�

.

.

primeiro. Gol City '.0 2 portas Total Flex, ano modelo 200812008 (cod. 5w1U4}com preço á vista de R$ 25 ..390;00 [Preços anunciados de veiculas com vende direta (Internet), sem troca] ou flnanclado com entrada de 60% (R$ 15.234,00)

+.12
parcelas de R$ 934,91. Taxa de juros 0,20% e.m., 2.43% a.a. Total da

".
.'

' .•.••.

'

operação: R$ 26.560,92. GET !l1âxirno para esta operação de 22,58% à.a. IOF eTe inclusos na operaçâo e no GET. Taxa de juros 1,23 am. Garantia de 3 anos para a linha VW 06108, sem limite de quilometragem, para defeitos defebrícação e montagem em componentes internos demotor e transmissâo (exceto
'

(\_Vã,
.

,

�;�;�_a����
E

��;;'
para sua utilização, ocumprimento do plano de manutenção: Imagemmeramenteilustrativa, nãocondizente necessariamente cornosmodelos ofertados. Em caso de dúvida, consulte sua

c�n�SSionaria Volkswagen, Caraguá Auto Elite �Á '

.
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�....
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