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� Deliciosa massa

�. com almôndegas
Outra receita de dar água na boca é de
picadinho cam creme de leite na pressão.
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Juve conhece
os adversários
Diretoria tenta montar. elenco poro
voltar a fazer porte da elite do futebol
catarinense.
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Rodoviária vai
passar por obra
Reforma foi garantida através de con

vênio com o Deter. Serão investidos
cerco de R$ 384 mil.
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Abertura da
Boca da Barra
Empresa que fará a obro em Borro Ve
lha será conhecida hoje. Projeto tem
custo de R$ 4 milhões. •
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Uma pesquisa feito com 11 mil
adolescentes britânicos, entre 14 e

16 anos, revelou que mais de um

terço (27%) sentem-se deprimidos
com freqüência. Segundo o estudo,
70% dos entreyistados afirmaram

que se sentem inseguros sobre a

aparência e admitiram fazer die
tas regularmente. Segundo a ON6
Children's Society, que encomendou
a pesquisa, o objetivo é chamar a

atençóo do público e dos autorida
des sobre o importância da saúde

.

menta! dos jovens.

Fonte: BBC Brasii

Uma viagem
pelas alturas
Vôo de paraglider leva a adrenalino
paro inicionte e instrutor experiente.
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EMPATE SUADO NA ARENA
No clóssico contra o Joinville,. a Malwee teve de buscar o empate no último minuto de jogo

e c i i

-I
William, Humberto e lenísio comemoram ° primeiro gol do partido. Empate em 3x3 manteve â inve�cibilidode d� time jaroguaén�e, que
agora ,ocupo o quarto lugar no competição. Nesta quinto-feira, dia 1°, o Molwee estará em Umuoromo, onde enfrento o time do coso às 17h
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. Difícil marcha�(!ra
o capitalismo
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LEIA HOJE
Uma brigo
que mudou
orumo
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TRABALHADOR
Projeto d� lei

permite falto com

remunertlçóo
Páginrt'3

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



D O CORREIO DO POVO
TERÇA·FEI�A. 29 DE ABRIL DE 2008 OPINIÃO-----------,---

CHARGE

."

I CASO QUE CHOCOU O PAis.

PONTO DE VISTA·

Te pego na saída

DO LEITOR

E o general
esbravejou

Nos acostumamos a associar o general Augusto
Helena, chefe do Comando Militar da-Amazônia, às
reportagens sobre as tropas brasileiras do Esquadrão
da Selva, São aquelas tropas que tem uma onça como

mascote e vivem enfrentando treinamentos extenuan- .

. tes em que precisam sobreviver utilizando apenas os

recursos da floresta.
Vê-lo criticando a política indígena brasileira, ainda

que em seminário, do Clube Militar não deixa de ser

um choque. ,

Na verdade, o que o general está criticando é uma
coisa muito diferente pois o seu alvo é adefesa do terri
tório brasileiro e sua obrigação profissional é lutar para

.

que as nossas fronteiras :_ em especial na Amazônia
- sejamo mais preservadas possíveis ..

A Amazônia nunca deixou de levantar polêmicas, em
especial por causa das presumidas riquezas que ela abri
ga e também PQr ser considerada o pulmão do mundo.

Uma outra parte do quebra-cabeça é o conflito en

volvendo produtores rurais, índios e a polícia na região
da reserva Raposa Serra do Sol que é uma área contí
nua com J,7 milhão de hectares e está situada junto à
fronteira com a Venezuela e a Guiana.

Embora o exército brasileiro tenha 25 mil homens
na região amazônica, naquela polêmica área coni 2 mil
quilômetros de fronteira em floresta tropical conta com
apenas 240 homens e, sem dispor de helicópteros; avi
ões ou barcos.

A única forma de garantir algumaproteção para a

vasta área amazônica é através da ocupação humana"
ainda que rala e, quando se demarca uma área indígena
esta passa a ser totalmente isolada se tornando-na prá
tica UIQ território autônomo.

A revolta do general é contra a demarcação de tão
vasta área junto às fronteiras com outros países o que
na prática torna a fiscalização da mesma impossível e
portanto representando uma perda de domínio sobre

parte do território brasileiro.
Mesmo respeitando o direito dos índios, o general

luta contra urna verdadeira insanidade.

LOURIVAL KARSTEN, ADMINISTRADOR

,
Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 2.000 caracteres e podem ser
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PABLO VARELA

BRANCO,
PROFESSOR

encarar o desafio, mas normalmente
desistia. Alguns, mais desesperados,
não conseguiam sequer prestar aten
ção às .aulas.

No' outro lado do ringue, o va-
'

lentão imaginava a cena. O melhor
era parecer valente diante de todos,
descontar suas notas baixas no outro
(que normalmente as tinha em me-
lhor situação).

.

,

, Nesse dia que estou narrando, o

fortão esperou o outro. corno combi
nado. Esse vacilava, dava desculpas,
não queria ir embora. Impossível,
tinha que ir. Chegou ao .portão tre-.
mendo, vendo metade da escola com

um sorriso sádico típico' dos seres

humanos em sua fase mais sincera.

Olhou para o outro e, sem entender
de onde, sentiu uma raiva imensa.
Pediu que o amigo (o único) seguras
se seus óculos e partiu para o tudo
ou nada. O oponente desfez o sorriso

e, depois do primeiro golpe, desatou
a correr e chorar no rumo de casa.

À escola nunca mais foi a mesma.
No dia seguinte a direção chamou
os meninos e os pais. O antigo fra
cote, já transformado pelo seu feito,
encarou sem problemas. Já o outro,
constrangido, teve que pedir descul
pas por ter apanhado. São amigos
até hoje, um professor e outro enge
nheiro. Graças àquele dia (que pode
ter acontecido de fato com muitos
de nós).

- Te pego na saída!
Pronto. Estava armado o circo.

Era a deixa para 'a maior mobilização
de estudantes que um colégio pode
ria ter na minha infância. E na de
muitos de vocês, leitores. O que era

ameaçado, normalmente mais fraco
e tímido, passava em pânico o resto

da manhã (ou tarde, se você estudava
à tarde). Pensava em mil estratégias
de fuga, cogitava. a possibilidade de

" .
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FALA Aí!

"Minha meto é
emagrecer 15 quilos
e correr o Sõo Silvestre.,,

LAIRTO DE ANDRADE,
MORADOR DE JARAGUÁ, 44,

que já perdeu 35 quilos.

" Issó você tem
que perguntar
poro o reitor. "
IOELI SALVATI! (PT),

.

SENADORA, indagado sobre
a instalaçóo do pólo da
UFSC em Jaraguá do Sul.

"Existem forças
políticos que

,

. nõo querem o
o

o

pólo (do UFSC). ,o,
CLÁUDIO PIOTTO, PROFESSOR,

sobre impasse no processo de

interiorizaçóo da Universidade
emJaroguó do Sul.

Em discussão
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) discutirá hoje, em

audiência pública, proposta de 'emenda à Constituição do senador Almeida
Lima (PMDB-SE) que extingue os terrenos de marinha. São as áreas que
ficam a 33 metros da água do mar, o que obriga proprietários de casas ou

apartamentos a pagarem taxas anuais ao governo. Todo o litoral catarinen
se, por exemplo. Florianópolis e São Francisco do Sul são exemplos, porque
ruas inteiras e centenas de imóveis se encontram em áreas uterrndns e,
assim, consideradas áreas de marinha. O Congresso já tentou extinguir a prática
em várias oportunidades, mas sempre encontrou objeção da Marinha do Brasil e
do Mi�istério do Meio Ambiente, que alegam a necessidade de proteção, espe
cialmente das áreas de mangue. Durante a revisão constitucional de 1994, foram
apresentadas 19 propostas de mudança na legislação, todas rejeitadas. À época,
o governo argumentou,'inclusive, que perderia receitas patrimoniais.

SEM AVISO
Projeto

o

de lei do senador Paulo
Paim (PT-RS), que permite ao tra
balhador faltar ao serviço um dia
por ano, sem prejuízo da remune

�ação está em discussão no Sena
do. Para ele, o trabalhador "tem
fado o direito de tratar de .seus
assuntos mais íntimos sem a ne

cessidade de se justificar perante
seu chefe."

SUSPEITA
O juiz da 1 a Vara da Fazenda Pública da
Comarcá déJoinville concedeu liminar
impetrada pelo Ministério Público
suspendendo pagamentos aos ex-pro
prietários de terras desapropriadas
pelo município na chamada "Curva do
Arroz" para a construção do campus da
UFSC. Estado e prefeitura teriam pago
muito mais do que valem. Segundo o

Mp, o Incra (a área é rural) avaliou em

R$ 4,5 milhões, mas o negócio foi fe
chado em R$ 9, 5 milhões.

PROBLEMAS
Deputado Darci tie Mattos (OEM) teve
as contas do campanha rejeitadas
pela Justiça Eleitoral. AsSim, sendo {
mantido o entendimento do ministro
Marco Auréli.O Mello, presidente do
TSE, estaria impedidO de concorrer a

prefeito em Joinville e Marta Suplicy
(pT) em São Póulo. E prefeitos com

contas rejeitadas peras Tribunais de
Contas estaduais, podem?

O CORREIO DO POVODTERÇA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2008

CONTRADiÇÃO o

, "0

o

�nquanto o prefeito MO(lcrr Bertoldi participavII do ato
das obras do Cetet,

'

2 e outro I(ld
Claudio e Edso

#

o PT,Q
,

,p�la nõo impla n
.

(I UFS
+senadora Ideli Sa e que vent Os irmõos
confiança na prefeitur

Ouestionada sobre o anunciado e prometido pólo da UFSC poro Jaro
guá do Sul o senador .IeliSalvatti (PT) respondeu que isso aconlçcerá
"após serem atendidos alguns procedimentos buroçrátitos pelo Pre-
feitura de Jaraguó do Svl". E ão .�isse mais nada.�4,s�nad

•

ual
, candidata ao governo ç� 2010 e tem feito db en
e acadêmico umo pIa {pregaçõo eleitoral.

STAMMTICH 1
Pelo projeto aprovado em Guaramirim, a Stammtich de lá terá'de ser

feita em 'outro local que nõo no Rua 25 de Agosto. No Câmara de Ja
raguá projeto de mesmo teor da vereadora Maristela Menel (PCdoS)
está em tramitação, mas há quem defendo exceções, como a Stammti
ch daqui. Independentemente do que for aprovado, perguntar nãQ
ofende: se o cidadão comum:qlliser festejar seu aniversário no lIjeio

'

.

da rua, pode? WI

STAMMTICH 2
A pergunta é maisque pertinente porque a origem da Stammtich, que
muitos nem sabem o que significa, não é da via pública, cerceando o

direito de ir e vir da imensa maioria da população que não participo
e nem é convidada para emn festa particular A origem está nos so

ciedades de tiro, ém'enccntros às sextas-feiras à noite. fé lá que.o
costume de,veria ser resgàta�,o.

,.WOECIDlQO" <, o '"

Na Prefeitura de Jargguá do Sul, dias primeiro e 22 de maio serão a

pontos facultativos, por'
A
i�a da maioria dos sefVi4or�s-consulta-

dos. E que concordar
o

o desconto dos dfos nos f�r19S.

INTERESSES
PT, PP e PMDB de.cBl
o candidatura do
'4eclarações ��; pr
de que o partiao
(OEM). O PMOS, des assado, foz parte do go
Se eleito, Lima disputa indiçação a governador com Ideli
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MP se manifes a hoje sobre ação
Ministério Público se posiciona sobre direitos políticos de Ivo Konell

--f""-

JARAGUÁ DO SUL

O Ministério Público se ma

nifesta hoje sobre a ação em que
o ex-deputado Ivo Konell (DEM)
tenta reaver os clireitos políticos
que lhe foram cassados por oito
anos. No último dia Ü;, Konell
protocolou unia ação cautelar
com pedido liminar para tentar

agilizar o processo. Pré-candida
to a prefeito, ele depende de uma
decisão da Justiça antes de 5 de
julho, prazo limite para realiza
ção das convenções partidárias
que vão definir os candidatos'
nestas eleições municipais.

Por conta do pedido liminar,
protocolado no último dia 16, o
juiz da terceira vara cível, onde
tramita a ação, encaminhou'
o processo para apreciação
do MP, :ria última quinta-fei
ra. Como a manifestação deve
ocorrer dentro de cinco dias, o
prazo termina hoje. O parecer
do Ministério Público, que não
deve se tornar público, poderá
ou não ser acatado pelo juiz res
ponsável, neste caso Edenildo
da Silva; que é titular da terçei
ra vará cível.

O resultado do processo para

recuperação dos clireitos políti
cos de Ivo Konell poderá definir
os rumos da eleição deste ano

em Jaraguá do Sul. O DEM, que
jálançou a pré-candidatura do

ex-deputado, poderá recuar da
intenção de disputar à majoritá-.
ria com cabeça de chapa e vir a

apoiar, por exemplo, o prefeito
Moacir Bertoldi (PMDB), que vai
à reeleição, indicando o nome do
vice. Outro partido que está no

aguardo da decisão da Justiça é
o PTB, presidido por Ivo Petras
Konell, filho do ex-deputado. A
sigla só confirma I

aliança com

DEM caso Ivo Konell seja o can

didato a prefeito.
Ivo Konell está inelegível até

2010, depois de ter perdido os

clireitos políticos por oito anos:
em 15 de maio de 2002, quando
foi condenado por improbidade
administrativa. O ex-prefeito foi
processado pelo ex-presidente
da Câmara de Vereadores, Heinz
Haeder, por não ter depositado,
entre os meses de agosto e de
zembro de 1992, o dinheiro cor

respondents ao duodécimo.

CAROLINA TOMASELLI
'

Futuro político de ,Ivo Konell poderá definir o rumo dos eleições deste ano em Jaraguá do Sul
f;l. .

OeprJtàdo (dir.) quer fortalecer nome de Junckes no disputo pelo Prefeitura

Vignotti diz que alianças do PT
vão respeitar a realidade local
GUARAMIRIM

"A presença. política dos
nossos parlamentares sempre
ajuda a reforçar o nosso time
nesse processo eleitoral". As
palavras são do deputado fe
deral Cláudio Vignatti (PT), re
ferendando apoio à pré-candi
datura a prefeito do vereador e

presidente da Câmara Evaldo

João Junckes (PT). O deputa
do esteve em Guaramirim no
sábado, quando participou da
reunião mensal do diretório

municipal do PT, na localida
de de Serenata. Na companhia
dele, o deputado estadual pelo
PMDB, Edson PlJ.ilJ.�' __

.

Segundo Vignatti, neste mo-
mento em que se começa a de
senhar o cenário,eleitoral nos

municípios catarinenses, o PT

� busca um entendimento para
g garantir a construção das me
� lhores alianças possíveis e das
melhores candidaturas. "Em

Guaramirim, nós queremos ga
nhar a Prefeitura. Nossa idéia
é fortalecer o nome do partido
para de fato construir a oportu
nidade da vitória eleitoral em
SantaCatarina", declarou.

O deputado também rati
ficou a orientação da direção
estadual e nacional da legen
da de priorizar alianças com

os partidos da: base aliada do
governo federal, respeitando a

realidade de cada município,
"onde muitas questões sâo
diferentes do entendimento
nacional e estadual". É o caso

do PMDB, .aliado do governo
federal, mas que dificilmente'
estará no mesmo palanque do
PT na disputa pela Prefeitura
em Guaramirim. "Dentro da
realidade municipal, muitas
vezes um partido da base alia
da do governo Lula não serve

para nós, e outro pode servir",
disse Vignatti.

Prioridade aos

deficientes
"

Projeto -de lei de autoria
do vereador Ronaldo Raulino
(pDT) garante a prioridade de

vagas em creches e escolas pú
blicas do município para filhos
de pessoas portadoras de defi
ciência, próximas de suas resi
dências. A proposta foi lida na
sessão de ontem e encaminha
da para análise das comissões

. permanentes da Câmara.
,

Segundo ele, é comum os

portadores de deficiência te"
,

rem que se locomover por lon

gos trajetos para deixarem os

filhos na creche ou escola. "É
uma.lei simples, mas que traz
grandes benefícios para estas

pessoas", comentou Raulino,
pedindo apoio dos vereado
res que, segundo ele, estão

sempre abertos a propostas de
cunho social. O projeto de lei
dá prazo de 90 dias ao Execu
tivo para a regulamentação da
lei, que entra em vigor na data
de publicação. '

'
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Ponte para
lig'ar bairros
JARAGUÁ DO SUL

A administração pública
municipal assina, na manhã
de hoje, mais uma ordem de

serviço. Dessa vez, ela serve

para dar largada à construção
da ponte de concreto armado
que ligará os bairros Vila Rau
e Amizade. A obra faz a co

nexão das ruas Prefeito José
Bauer e Roberto Ziemann.

O investimento, conforme
o secretário de Administração,
Celso Pirmann, chega a R$ 1

milhão e 655 mil. Parte do di
nheiro vem de financiamento
firmado com o Badesc (Agên
cia de Fomento do Estado de
Santa Catarina). O projeto tem
prazo de seis meses para war
realidade. A execução deve co
meçar em até duas semanas.

Além desta, de 80 metros de

comprimento, também será
aberta uma nova via para aju
dar a desafogar o trânsito no

local.
.

Segundo o secretário
de Obras e Habitação, Olde
mar Bonatti, uma outra pon
te deve ser construída ainda
neste ano para dar acesso ao

Bairro Ilha da Figueira a partir
dó Vieíras,Coni isso, aAvenida
PrefeitoWaIdemar Grubba terá
um viaduto na altura do cru

zamento com a Rua Francisco
Manoel da Costa. O custo é de
R$ 2 milhões e 300 niil.

.

Para completar, está em

andamento a ponte de .acesso
à Rodovia Wolfgang Weege,
no Rio Cerro, através da Rua
Linda Kreutzfeld, Barra do
Rio Cerro. Por enquanto, ape
nas um pontilhão foi colocado
sobre o rio. A obra tem gastos
estimados de R$ 600 mil.

TERMINAL RODOVIÁRIO

O CORREIO DO POVO IITERÇA-FEIRA. 29 DE ABRIL DE 2008

Governos assinam convênio
Refonna começa até o início de julho, afirma secretário

Ponte no Rio da Luz está esboçada, obra vai custar cerca de R$ 1, 6 milhõo

do. Atualmente a via conta CQm

pavimentação feita de lajotas.
Conforme o secretário de

Administraçâo, Celso Pir-

mann, o governo do Estado,
através do Deter; vai finan
ciar a maior parte da obra. O

orçamento prevê que são ne-

JARAGUÁ DO SUL

Um prédio sucateado. É este o

estado doTerminal Rodoviário de
Jaraguá do Sul, inaugurado há 16

anos e sem reparos significativos
por grande parte desse' período.
Pelo local, estima-se que transite
uma média de 50 mil pessoas a

.

cada mês. Todas elas encontram
uma lista imensa de problemas
estruturais.

. Logo na entrada, os passa
geiros se deparam com umacal

çada desnivelada pela falta de

pisos em determinados pontos.
Mais adiante, banheiros sem

, condições normais de uso. Ne

les, existem,portas sem trinco,
válvulas de descarga quebradas
e vasos sanitários deteriorados.
Além disso, os ambientes tam

bém costumam servir de depó
sito para produtos de limpeza.

•

O próprio prefeito, Moacir Durante a assinatura do convênio, autoridades políticas presentes prometerem urgência na obra de reforma
Bertoldi, confessa que o erne

preendimento "está bastante
prejudicado e já não é mais um

cartão-postal da cidade". Após
anos sem executar qualquer
projeto de reforma na' rodovi
ária, a administração pública
municipal assinou, ontem, um
convênio com o Deter (Depar
tamento de Transportes e Ter
minais de Santa Catarina). A
idéia é melhorar a cobertura
metálica, a'estrutura interna,
pintura e os sistemas de ilumi
nação e som. Para completar, a
lanchonete será reestruturada e

o acesso ao ponto de embarque
e desembarque deve ser asfalta-

,r
I I

Presidente tranca "Pauta da Sessão"

Na sessão desta quinta-feira dia 24.de Abril, às 18 horas, após a LEITURADO EXPEDIENTE, o Presidente Evaldo João Junckes "trancou a

pauta" quando estavam.programados a serem apreciados e votados, 8. Indicações e (1Projetos de Lei.
'

cessanos R$ 384 mil. Desse

montante, a prefeitura arcará
com uma contrapartida de R$
104 mil. A abertura-da licita
çãõ para escolha da empresa
responsável está programada
para ocorrer durante a primei
ra quinzena do próximo mês,
sem data marcada, por, en

quanto. O prazo para a finali
zação dos trabalhos expira em

seis meses, segundo Bertoldi.
Mesmo assim, a ordem é que
isso aconteça até setembro,
KELLY ERDMANN

Quanto aomotivo que o levou a trancar a pauta Pupa esclareceu;
"Recebi das mãos {lo Prefeito Municipal de Guaramirirn, um ofício solicitando lima sessão extraordinária para o Projeto de lei 02912008. que
entrou nesre Poder Legislative no dia 8 de Abril as 08h51m, e como "eu" não recebi nenhum parecei' favorável ou contrário da Comissão de

Constituição e Justiça, "eu" também não chamei a sessão extraordinária. Em não chamando a sessão extraordinária cabe a mim também, a
responsabilidade de trancar apauta, enquanto não resolver a problemado Projeto de lei 029!2008, e eu espero então, da comissão de constituição e

justiçaum parecernos próximos dias, desse projeto de lei029!2008, pra que a gente possa prosseguir os trabalhos do poder legislative",
Na seqüência oPresidente Evaldo João Junckes encerrou oGrande Expediente.

,O Projeto de Lei 02912008 "Autoriza o Poder Executivo a desenvolver ações e aporte de contrapartida municipal para implementar o Programa
Carta de Crédito .... Recursos FGTS na Modalidade Produção de Unidades Habitacionais, OperaçõesColetivas, regulamentado. pela resolução do
Conselho Curador do FGTS, número 291/98 com alterações da resolução n"460!20()4, de 14 de Dezembro de 2004, publicadanoD.O.U, em20 de
Dezembro de 2004 e instruções normativas doMinistério das Cidades e dá outras providências."

.

Apróxima Sessão Ordinária está marcada para o dia 28 deAbril (Segunda - Feira) con; inicio às 18hOOmin, com a participação de representantes
doCONSELHODETRÂNSiTO fazendo o uso daTribuna Livre.

.
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IMPRUDÊNCIA

POLíCIA�'-------��

Três motoristas bêbados são detidos
PM acredita que município pode voltar a ser líder em infrações por embriaguez

... '

.r;

JARAGUÁ DO SUL

Três motoristas foram deti
dos por dirigirem embriagados
no fim-de-semana. O primeiro
caso aconteceu às 5h de sábado,
na Rua Bertha Weege. O condu
tor do Palio placas :MBR-0769,
de Jaraguá do Sul, Jones Giova
nella, 22 anos, bateu na traseira
da viatura da Polícia Militar e em

sCollida colidiu contra o muro de
umacasa.

À tarde, o condutor do Fiat!
Stilo placa MDL-0705, de Na

vegantes, M.A.B.A., 29 anos (o ,

nome não foi divulgado pela:
polícia) foi detido na Avenida
Prefeito Waldemar Grubba. De
acordo com a PM, ele estaria
fazendo manobras perigosas.
M. desobedeceu a ordem de

,

parar o veículo e fugiu. Durante
a fuga, o veículo bateu contra
uma placa de trânsito, abando-

nau o automóvel e tentou se es

conder numa recreativa.
Na tarde de domingo, o con

dutor do Santana LZF-9788, de
Jaraguá do Sul; foi detido na

Rua Domingos Anacleto Gar
cia, no Três Rios do Norte, por
dirigir embriagado, além de de
sobediência, resistência e desa
cato. A PM localizou o veículo
caído num terreno às margens
da rodovia e o condutor tentou

fugir ao perceber a presença
dos policiais. Ele resistiu à de
tenção, desacatou os policiais e

negou-se a fazer o teste do bafô
metro, mas os policiais consta

ram sinais de embriaguez.
Os três motoristas foram

detidos e tiveram os veículos e

as CNHs (Carteira Nacional de

Habilitação) apreendidas.

DAIANE ZANGHIOLINI

Alunos do Marista visitam
laboratório de analises clínicas

Na últim-a quinta-feira, 24 de abril, as turmas dos
quintos anos do Colégio Marista São Luís visitaram
o Laboratório Jaraguaense deAnálises CI lnlcas.
A visita teve como objetivo principal comprovar que
a falta de higiene com os alimentos pode causar

muitas doenças. Estava relacionada com as

atividades de pesquisa da disciplina de Ciências que
estão sendo desenvolvidas e serão apresentadas
durante a. Feira Científico-Cultural no mês de
outubro.:

Nas observações-e explicações, os alunos puderam
descobrir, também que algumas doenças estão
associadas com "a carência de algumas vitaminas

presentes nos alimentos que nem sempre são

ingeridos pelas pessoas. Esta visita contribuirá muito
.para a continuidade das pesquisas e at'vidades
relacionadas ao tema.

'

Palio colidiu'contra uma viatura e um murQ no Ruo Bertha Weege

Polícia apreende 30 pedras de .

crack na cidade em dois dias
JARAGUÁ DO SUL

A PMapreendeu 32 pedras
de substância semelhante' ao
crack e deteve Cinco pessoas
no fim-de-semana. A primei
ra apreensão aconteceu na

madrugada de sábado para
domingo, num bar da Rua Al
vino Flor da Silva, no Bairro

Jaraguá 84. A PM pretendia.
revistar três suspeitos: V.C.,
27 anos, R.A.c., 27, 'e C.M.A.,
?6, mas eles desobedeceram
a determinação e resistiram
à prisão. Os políciais acaba
ram encontrando oito pedras
de substância parecida com

o crack escondidas no piso

do estabelecimento.. Segundo
testemunhas, a drogá perten
ceria a C.M.A., que pretendia
comercializar as pedras.

Por volta da lh30 de domin

go, as polícias Militar � Civil

flagraram uma venda de drogas
na ciclovia da Rua Friedrich
Wilhelm Sonnenhohl, na Vila
Lalau. W.C:G, 28, e J.J.B.S., 30, ,

portavani 24 pedras de substân
cia parecida com crack.

.

Além das pedras de era

'ck, as polícias Militar e Civil
. apreenderam quase três qui
los de maconha em Jaraguá do
Sul e Guaramirim has últimos
quatro dias.

Tentativa
de estupro
GUARAMIRIM

APolícia Civil de [ara
guá do Sul atendeu a uma

denúncia de tentativa de

estupro a uma menina de

quatro anos na madrugada
de sábado, no Bairro Avaí.

Segundo informações, a

mãe teria sido acorda
da pelos gritos da filha e

flagrado o pai e a menina
sem roupa; deitadôs· em
um colchão .. O suspeito
foi detido.

O Conselho. Tutelar de
Cuaramirim informou que
a menina e a mãe estão re

cebendo acompanhamen
-to psicológico. A criança
passou por exame de corpo
delito para saber se houve
abuso. O res' lo deve
ficar pronto até á. próxima
semana.

Todos os meses, os con

e selhos tutelares da região
atendem a centenas de casos

f:3
/ de conflito familiar, Só em

! Jaraguá do Sul, são cerca de

� 300 casos mensais, que en

'� volvem desde violência psi-.â:-
g cológica e física de crianças
� e adolescentes a delitos
O'

� praticados por menores de
Em quatro dias, foram quatro apreensões de maconha e crock no região idade,
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Boca do Borra aberto pO,m alto-mor
Empresa que fará obra será conhecida hoje; projeto custa R$ 4 milhões

INFRA-ESTRUTURA

BARRA VELHA

A Boca da Barra, em Bar
ra Velha, receberá uma aber
tura ligando a lagoa ao mar

aberto. A obra beneficiará a

pesca e o turismo local em

função das escunas e bar
cos que poderão sair direta
mente da região central do

município para alto-mar. A

empresa que-fará a obra será
conhecida hoje após a aber
tura das propostas.

O projeto, que é antigo,
,deverá sair do papel em fun

ção de ser custeado com re

cursos do governo federal.
Serão investidos em torno

de R$ 4 milhões com contra

partida de aproximadamente
R$ 400 mil do município.

Para Jony Borba, assessor
de turismo, após a abertura
da lagoa será construído no

-

local uma marina para bar-
cos de grande porte. "Depois
de construirmos a marina,
investiremos em infra-estru
tura. Apesar de Barra Velha
estar bem servida de pousa- ,

das e hotéis, ainda' há muito
espaço para que empresários
possam empreender no mu

nicípio", disse.
''A obra será literalmente

um divisor de águas na histó
ria do município, vai propor
cionar mais desenvolvimen
to", acredita' o prefeito Valter
Marino Zimmermann, A praia
de Barra Velha possui 30 mil
habitantes, cinco' entradas
principais paralelas à rodo
via BR-101 e recebe na alta

temporada de verão, algo ern
torno de 150 mil visitantes.

OSNIALVES

VALE DO ITAPOCU

No dia 1 de maio de 1886

aconteceu uma manífestação
de trabalhadores nas' ruas de

Chicago, nos Estados Unidos.
Essa manifestação tinha como

finalidade reivindicar a redu

ção da jornada de trabalho para
8 horas diárias e teve a partici
pação de milhares de pessoas.
Nesse dia teve início uma greve
geral nos EUA acompanhada
por manifestações em outros

países reivindicando os mes

mos direitos. Esta data então
tornou-se comemorativa.

Para' festejar o Dia do Tra
. balhador, alguns municípios

DEVEDOR DOCUMENTO
VENCIMENTO

936.218.689-68
02/04/2008

870.018.889-1S
12/04/2008

068.028.479-65
A VISTA

E;.SPECIE NUMERO
GIANE MESCHKE SABEL

I 1962473U
MARCOS ANTONIO NUNES

I 500510-002
VALMOR BERTO VOLTOUNI

CH 000024·8

do Vale resolveram antecipar a
festa para o dia 30 deste mês,
quarta-feira.Em Guaramirim a

festa será no Parque de Exposi
ções PerfeitoManoel de Aguiar,
a partir das 22 horas, com Mu
sical Paisagem e Grupo Caris
ma. A entrada é franca.

Em Barra Velha, a festa
inicia às 23 horas no salão de
eventos da Igreja do Bairro
São Cristóvão. A música fica
rá .por conta do Grupo Safira
e a entrada também é fran
ca. Em Massaranduba inicia
a 110 Fecarroz e nos demais

municípios não haverá pro
gramação.

EItITAl
MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN, Tabelia Designada
da Comarca de Jaragua do Sul, EStado de Santa Catarina,

.

na forma da Lei. ele.
Faz saber a todos quanto este edttal, virem que se

acham oeste Tabelionato para protesto de Titulos contra:

CREDOR
VALOR SACADOR'
OESA COMERCIO E REPRES.LTDA
771.50 O MESMO
BRD fOMENTO MERCANTIL LIDA
266.61 IIDUPAVA ALTA- GLOBALTEXTIL
COM DE SUCATAS MADER
171.93 O MESMO

E, como os ditos devedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimacao, faz por
Intennedio do presente Ednal, para Que os mesmos comparecam neste Tabelionato na Av. Mal. Deodoro da fonseca, nr.
1589, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu debno, ou entao, dar razao por que nao o taz, sob a pena de serem os referidos
protestados na íormatía Lei, etc.

.

Jaraquá do sul. 28 de Abril de 2008

�
o
o::
LU
ã:

Após o abertura do Boca do Borro, o município construirá uma marino poro borcos e lanchas de grande porte .

Dia do Trabalhador festejad� Programa de inclusão digital em Corupá
com baile em algumas cidades Município será contemplado com telecentro comunitário em escola

CORUPÁ
o Brasil é o segundo país

do continente americano a

utilizar-se dos meios tecno-,

lógicos como a internet com
mais freqüência. Para fomen
tar a inclusão digital da po
pulação, o governo federal
criou uma série de programas
que beneficiam municípios.
Dentre os programas disponí
veis, um dos mais utilizados
é- o "Inclusão Digital". Este

programa contempla cidades
com diversos equipamentos
a serem utilizados em escolas
da região .

Através deste programa,
Corupá vai receber diversos
equipamentos como:' compu-

.

tadores, projetor multimídia,
servidor, roteador wireless,
impressora a laser, câmara de
vídeo, estabilizadores, mesas
para computador, mesa para
impressora, mesa do assisten
te, armário cadeiras multiuso.·

Estes equipamentos serão
montados na Escola de 'Ensino
Fundamental Aluísio Carvalho
de Oliveira. A doação deve che
gar aomunicípio esta semana e

é efetuada pelo ministério das
Comunícações.

Os equipamentos poro CQrupá. devem chegar no final desta semana

',·Aberto para totfõ�'
Segundo a secretário de Educaçóo,

Dillna Seider, O telecentro será a�í�.

4"
qualquer pessqa da
com regras' de usó
Ito também que mu

era D tel�centro caril o comp

de disponibilizar o imóvel Rflro seu

funcionamento, franquear o ôêesso da
unidode à populaçóo e zelar Pela con
servação e manutenÇão'dos �quipil·

, mentos. "Com esta inicia�.iva, CoruQó
o entra na era inclusão digitol".
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JARAGUÁ DO SUL

Sem calçadas
A Prefeitura de Jaraguá do Sul emitiu
30 notificações a proprietários de ter
renos no Bairro Vila Amizade que não

possuem calçadas construídas. Mais

notificações serão emitidas nos próxi
mos dias em outros bairros do municí
pio. O prazo para adequação estipula
do pela prefeitura é de 60 dias.

MASSARANDUBA

Festa Catarinense.
do Arroz é amanhã
Inicia nesta qunrta-felro, dia 30 de
abril, a 11 o Fecarroz (Festa Catarinen
se do Arroz) que trará como ,atração
principal a dupla 'sertaneja Chitão
zinho e Xororó. Os visitantes também
vão poder participar de leilão de gado
e feiras de máquinas agrícolas.

VALE DO ITAPOCU---------

GUARAMIRIM BARRA VELHA

Ônibus escolar
, A Secretaria de Educação de Barra Velha comunica a alteração na linha do ônibus
da Viação Rainha, que fai a linha Rio Novo até Itajuba. As crianças de Rio Novo
e Medeiros vêm até a entrada de Medeiros, onde há uma parada, e seguem até

Itajuba. Já o trajeto de estudantes a partir dó Rua Cirino Cabral para Itajuba, será
feito pelo ônibus da prefeitura, para não superlotar os veículos da Rainha, que
neste trecho, só pegará passageiros não-estudantes.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA
ORIENTA POPULARES

A Vigilância Sanitária de Guaramirim está realizando visitas por
todo o município e distribuindo panfletos orientando a população
sobre a melhor forma de descartar o lixo. Estão sendo realizadas
também palestras em associações e escolas, pois de acordo com a

entidade, o manuseio deste tipo de material de forma errada con

tribui para a proliferação de insetos além de deixar a cidade feia.

VALE DO ITAPOCU

Bombeiros'
em curso

o Corpo de Bombeiros, de Barra Velha e

São João realizou no sábado mais uma

aula do módulo único do Curso de For

mação de 'Bombeiros Comunitários. As
aulas teóricas foram ministradas nas de-

,

pendências do Colégio David Espíndola e

as práticas realizadas no campo aos fun
dos da APAE. O curso encerra no dia 31 de
julho com 24 alunos matriculados.

o IlIA DAS MÃES, DÊ UM TIM LG PRÉ-PAGO.
"

E GANHE R$ 1Oft OU Mit
,Com a ••� 10X Mais, a cada recarga a partir de R$ 19, sua mãe
,__·�.para fazer ligações locais e DUO 41 pam qualquer TIM.

'LG KP106
-RãdiofM
- Viva�voz int�rá<.to

"

'1OX

$14,0
ou R$ 119,00 ,

à,vista no plane�go .

Total a prazo:.AS 140,.00 ,

Taxa de juros: 43,74�JI) a.a.

, -Câmera
-MP3play .

,

- Cartão de memória
de 512MP

10x

R$111,50
Total a prazo: R$ '1.115,00 '

TaXa de jUros: 43.30% 8.S.
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Atriz
•

IZ

Nas novelas desde os 11 anos, Sthefany
Brito era uma veterana em beijos técnicos

quando: aos 14 anos, no escurinho do cinema,
beijou um namorado de escola. "Todo mundo
sabia que eu nunca tinha beijado de verdade;
só na novela, que não conta", lembra Sthe

fany, ainda hoje uma garota muito tímida. É
verdade que ela deve muito a esse seu jei-

.

tinha doce, de fala baixa. Entenda-se:
foi por causa de seu acanhamento

que a mãe a matriculou num curso
de teatro, aos 7. "Era.muito'tímida
na rua. Não era uma criança- ex
trovertida, que conversava com

as pessoas."
Logo a menina bonitavirou

. protagonista de comerciais
de TV. E aos 11 anos estreou

nas novelas: viveu à persona
gem Hannelore, em Chiquititas, a

trama infantil gravada na Argenti,
.

na e exibida pelo SBT. Nunca mais

parou ..
· Dessa maneira, o público viu

Sthefany Fernandes de Brito crescer na

televisão. Personagem após pers�Jnagem,
ela deixou de ser menina e virou mulher.

"Meu primeiro namorado era um

garoto da escola. EU. tinha 14 anos. Foi

ótimo, foi meu primeiro amor. Eu acha
va que ele era o homem da minha vida,
sabe? Terminamos depois ele am ano e

ficamos amigos. Foi' com ele que dei o

primeiro beijo, no cinema, Todo mundo
sabia que eu nunca tinha beijado de ver
dade, só na novela, que não conta. Ele
foi muito legal."

NA VIDA E NA ARTE

••

queVlve um

Ela cresceu naTV e confessa que
seu primeiro beijo real aconteceu
muito depois, de vários beijos técnicos.
Agora ela sonha em casar com jogador
Pato,�de (JU:em já está noiva

CONSORCIO'
FIAT

, Hoje noiva do jogador Pato do Milan, a atriz
diz qu� vive um conto de fadas. "Estamos namo
rando só há três meses e a sensação quetenho é
de que Pato e eu já estamos juntos a vida toda.
Vivo um sonho desde que tudo começou. Encon
trei o homem da minha vida", afirma.

Sthefany, que vive com a família no Rio de Ja
neiro, ainda não tem planos para casar. "Morar
lá fora? Ainda não sei dizer o que vai acontecer.
Nossas vidas são muito instáveis. Sonhamosmui-

.

to como qualquer casal. Desde pequena falo que

quero casar e ser mãe. É claro que é o próximo'
passo a ser tomado, mas não sabemos quando
vai acontecer", conta ela. Agora, é' oficializar o

noivado para a família, que pode acontecer em

maio, quando o jogador vem ao Brasil. Sthefany
acha essencial. "Quando vir para cá, vamos dar
um jeito", avisa a atriz. "Minha família é a coisa
mais importante do mundo e ele agora faz parte
dela. Até os cachorros gostam dele. Não precisa
de mais nada. Está tudo perfeito", conclui, abrin-
do um sorriso.

.
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CRÔNICA

ELIJ!,NE; JUNG, COLUNISTA

Ex futuro genro-
Divagando, ele contemplava sua princesi

nha. Sim bebezinho tão lindo! Aqueles olhi
nhosmeigos e límpidos. As bôchechas rosadas
e tão cheinhas que dava vontade de apertar.
a contorno do rosto suave e as sobrancelhas
bem desenhadas. A covinha no queixo. a ca

belo macio, dava vontade de passar a mão.
Seu olhar desceu para o pescoço onde tantas
vezes dera um cheirinho. Ah que bebê lindo
ele fizera. A. blusinha cor de rosa combinava

. com a pele clarinha. Arregalou os olhos e saiu
do transe. Analisou mais friamente. Aqueles
seios formados e aquela curva da cintura para
o quadril. Aquele tal de "piercing" grudado
no seu umbigo delicado. As pernás longas e

bronzeadas no shortinho azul. As unhas.dos
pés pintadas em tom escuro. As mãos gracio
sas e em especial a direita que segurava cari
nhosamente uma mão peluda:. Subiu o olhar

pelos braços do "macaco" e deparou-se com

um rosto "metalizado", Uma argola brilhava
na sua sobrancelha e outra no seu nariz. Nas
orelhas, um furo gigantesco adornado por um'
círculo de prata. Aquele cabelo, denso e es-

.

petado, era a própria visão do inferno. E ao

procurar pelos olhos, encontrou um olhar vi
drado no seu bebê. Não conseguia acreditar
no que seus olhos viam. Após 16 anos de de
dicação total, conselhos, compreensãoe amor
supremo seu bebê aparecia diante dos seus

olhos, pendurada num tipo daquele. Primeiro
pensou em correr com o sujeítodali. Depois
pensou em trancar a filha no quarto e encher.

. o fulano de tabefes. Pensou também em dar
uma lição de moral nos dois, juntinhas. E en
tão pensou em esperar e ver a reação do in

- díviduo quando confrontado com a pergunta
prêmio.

Levantou da poltrona, pigarreou e fez a

pergunta:
- Então meu rapaz, quais são suas verda

deiras intenções com a: minha filha?
- Seguinte meu véio. Se pá de cá, pá de

lá, nóis namora. Se depois pá de cima, pá de
baixo, nóis casa. Agora, se num pá, a gente só
se embala. Tá ligado?

E foi assim que o "bebê" chorou rios de
lágrimas por muitos e muitos meses, até se

enca;ntar por um futuro advogado .

. • elijanej@yahoo.com.br

VARIEDADES---------

Cuidado cem os

gêmeos em ação
. Ouando sua mõe consegue um emprego
de cantora no lounge do hotel, os gêmeos
mudam-se para o Tipton e tomam conta
do pedaço. Você vai se divertir enquanto
lack e Cody ficam no hotel aprontando
com os hóspedes. E quando suas vizinhas
Maddie e London surgem na trama ...

o Turno da Noite
Rau ancorou-se perto do réptil, anfíbio
e; inebriado, ficou a absorver aquela
sensação. A morte deveria estar ali, bem
.DO lado da criatura, descendo seus dedos
esqueléticos. Ela, com o rosto de caveira,
desprovida de carne, parecendo sempre
a rir e zombar dos viventes tocaria no

animal moribundo e engoliria sua olmo,
paro cuspi-Ia no Aqueronte.

-DESEJO PROIBIDO
Roquel volto o Possaperto acompanhado do sar

gento Albucacys. Trojano aviso Raquel que mano
dou chamá-Ia poro prestar depoimento e suge
re que elo fique no pensão até que terminem
os investigações. Gaspar explico o Guilhermina

que nunca pensou em abandonó-Ia. Guilhermi
no se desculpo por ter sido precipitado. Miguel
teme que Raquel o culpe pelo morte de Hen

rique. Cidinha fico encantado com Albucacys,
deixando Brasil com ciúmes. Ano diz o Escobar
que suas contrações pararam depois que pediu
ajudo à Virgem.

BELEZA PURA
Guilherme repreende Joana por transformar o

ruo do clínico em um canteiro de obras. Robson
decide ajudar nos obras do Flor do Pele. Débora
e Eduardo tiram os alianças dos casamentos
anteriores e decidem pendurar em um colar.
Anderson fica aflito ao ver Betão no reunião do

colégio. Dominique se essusta 00 ver os óculos
de Sonia em suo mochila. Betão mente sobre
suo profissão poro não constranger Anderson.
Joana desconfia que Dominique esteja pegando
os coisas de Sonia para chamar o atenção.

DUAS CARAS
Sílvio ameaça processar Mario Paulo. Bronca
tem certeza que a filho estó completamente
louco. Macieira sugere que elo seja internada.
Ferraço 'insiste que jantem juntos, mas Mario
Paula diz que não quer proximidade com ele.
Dólia, Heraldo e Bernardo descobrem que o res

taurante estó no vermelho. Zidane pede Gislai-
.

ne em casamento. Juvenal consola Guigui pelo
perda do filho. Waterloo amedronta Petrus; mos
o liberta. Bijouzinha estranha porque Petrus
é frio com ela. Alzira abre o porto e encontra
Juvenal.

AMOR E INTRIGAS
Felipe diz que quer saber por que o pai dele se

suicidóu -. Dorotéia dii que Eduardo tinha bebi
do muito quando se matou. Felipe diz que sobe
que seu pai não bebia. Dorotéia grito que Feli

pe não deve insistir nessa história. Silvio tento
tirar Mario, que estó bêbedo, do restaurante
.de Camilo. João aviso poro Adelaide que cha
mou Eugênio poro o casamento de Alexandra.:
Elo ffca furiosa. Sergio interrompe o beijo de
Débora e Luciano. Doro!éia diz poro Felipe que
ele deveria ir com Valq�íria ao casamento de
Aiexandra.· .

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Perpétua encontra Demétrio e Isis 'com Vovó e

Pachola. Ela fico aliviada, mos se assusta -ao'

�aber que Pachola também é um homem-lobo.
Amólia ligo poro Gór e conto que Cassandra
marcou uma reunião poro desmascarar seu pla
nO.GÓr se irrito e armo um plano çontra Cassan
dra. Eric, Fernando, Taveira e Dino caminham
pelo moto, quando vêem uma cobro congelado.
Eric sente o cheiro e aviso que é Juanita. Ele e

_Fernando jogam águo no cobro, que .começa a

se mexer e se transformo em Juanita.
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Globais fazem festa
e falam da estréia
A novelo "Ciranda de Pedro" estréio
dia 5, mos o elenco já está em clima
de festa. A equipe do novo tramo dos
seis se reuniu no domingo, 27, num
restaurante em São Paulo poro contar

porque elo será um sucesso, foto
explicado pelo história envolvente e

elenco de peso A tramo, de Alcides
Nogueira, se posso em São Paulo
antigo, em 1958. O livro de lygia
Fagundes Telles inspirou o novelo.

AmyWinehouse
entre os mais ricos
Em meio à maré de novos escândalos,
uma boa notícia poro Amy Winehouse.
O respeitado "Sunday Times" incluiu
o cantora inglesa no listo dos mais
ricos. Elo vale US$ 20 milhões. Filho
de um motorista de táxi, Amy está em

10° lugar no listo dos cantores mais
rlccs do mundo abaixo dos 30 anos. O
primeiro colocado é Dhani Harrison,
cujo patrimônio é avaliado em US$

, 320 milhões.'
.

Supla e João em
Brothers of Brazil
Os irmãos Supla e João Suplicy
uniram forças poro formar um novo

grupo musical, o Brothers of Brazil. O
nome do projeto não poderio ser mais
indicado e diz muito sobre o som que
abuso do rock, sem deixar de lodo
o suingue brasileiro. Uma surpreso
poro quem não conseguia desvincular
Supla do punk rock. Com Supla no

bateria e João no violão, o idéio é
tocar nos lugares mais variados.

---------VARIEDADES
MUNDO ARTISTICO .

.

.

SUDOKU'

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

repetir números em cada linho e' cada coluna. Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3.

SOLUÇÃO

DIVIRTA-SE

Lógica
o garoto apanhou do vizinho, e o mãe
furioso foi tomar satisfação:
- Por que o senhora bateu no meu filho?
- Ele foi mal-educado, e me chamou de
gordo.
- E li senhora acha que vai emagrecer'
batendo nele?

Divisão de Bens
Dois amigos seencontram depois de'
muitos anos.
- Casei, separei e já fizemos o partilho
dos bens.
- E as crianças?
- O juiz decidiu que ficariam com aquele

. que mais bens recebeu.
- Então ficaram com o mãe?
- Não, ficaram com nosso advogado.

PREVISÃO DO TEMPO

Tempo instável com céu encoberto e chuva intenso
por alguns momentos. Chuva mais volumoso no

madrugada e manhã, ainda com risco de temporal
isolado com rajadas fortes de vento.

• Fases da Ilia

CRESCENTENOVA

.6/4 �12/4
CHEIA MINGUANTE

O 20/4 �28/4� Jaraguá do Sul e Região

HOJE"

()MiN: 19° C
MÁX: 24° C "II I I

.

Chuvoso

ÁRIES
(20/3 o 20/4)
O dia hoje, com
Mercúrio em mall

aspecto com o

Lua, não está muito bom poro
confrontos, especialmente com

amigos. É bem possível que se

sinto induzido a se evolver num
projeto que não lhe agrado.

. 'Montenho a colm�.

)(
GÊMEOS

.

(21/5 o 20/6)
Mercúrio não faci
lito as coisas para
você, e Netuno

ainda o deixo sonhador demais
paro seu estilo de ser. O.melhor

.

é sair um pouco sozinho, nóvos
ores II" movimentação diferente
vão fazer muito bem poro um

geminiono que adoro agitação.

lOURO
(21/4 o 20/5)

.

A posição do Lua
em seu mapa o

. aconselho o anali-
sar bastante os compromissos
que surgirem. Você pode ser

uma boa companhia onde quer
que você vá mos nem sempre
se sentirá bem com isso. Evite
fazer julgamentos equivocados.

CÂNCER .

�.� (21/6 o 21/1)
;�;..- •.;�� Com o intensidade
: 'emocional que você

coloca em tudo que
foz. há hoje o chance de se Iludir
com alguma coisa em relação
00 amor. lenho cuidado poro
não se enganar. Você pode
hoje viver uma experiência
amorosa bastante original.

QUARTA .

MíN:11°C r">.
MÁX:20°C�
Chuvoso

QUINTA
.

Mí�:12°C�MAX:19°C�
Nublado

.

!\... LEÃO

�,.J (22/7 o 22/8)
::. '} A Lua em Aquário

� � junto com Netuno
traz ao leonino um

dia confuso em relação à vida
afetivo. Esforce-se poro ver com
clareza até onde vai o liberdàde
de cada um nesta relação. Vejo
o que pode ser feito paro viver
um... relação amoroso •

#
LIBRA
(23/9 o 22/10)
Sair hoje poro
namorar pode ser
bom, mos sem

carregar com vocês o preo
cupação com o que pode se

torpor essa relação. A energia
do dia, com Netuno em cena,
é boa poro curtir um romance
com prazer.

I1f
VIRGEM
(23/8 o 22/9)
Seu regente está
tensionodo pelo
Lua hoje e o dia

traz P9Ssibilidodes de algum
mal-entendido no trabalho.
Poro viv�r bem seus çompro
missos e suo rotiná, procure
aceitar a realidade do'contexto
no qual está inserido.

ESCORPIÃO
(23/10 o 21/11)
A Lua ainda indica
que está no hora de
modificanlgumas
'coisos em caso, ou

algumas regras familiares, que o

têm mantido preso, e o impedido
de fazer as coisas como você de
seja. Liberte-se destas amarras
se quiser ser feliz de verdade.

SEXTA

MíN:14°C�
MÁX:19°C�
Chuvoso

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12'
A tensão de
Mer�úrío pede que
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ANIVERSÁRIOS .

28/4
Alexllpd(e de Souz
AnílíafS. Gracioli
Bianca Steinert
Carla Gonçalves Silvo
Carlos Eduardo de Freitas
Charle Odeli Vargas

.

Do ávio Montei
Edile Picolli
Erica Bianca Lescowicz
Gabriela Hruschka
Helder Ronaldo Linzmeyer
Hellen Crisliny Manoel
Jair Arves Leal
Johny: Becker
Juarez Iongheline
ketlyn gutchert
Luco� .�iYno Serpa
Mar .... Corre0
Ma r Deus' d
M�. ,raça Mac
Matheus Alves de Oliveira
Naside1lo 1. Azevedo
NQrmli Engel
O de Souza

dre
r

Rolf Borchardt
Rosané Ripplinger
latiqne Cristina Brandt "

.( yalmiri,a �elcher.

'Vonesso Pradi

.�
AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
A Lua ainda se

.

,lI encontro em seu

signo, e junto côm
Netuno o deixo mais criativo
e sensível do que já é. Mesmo
assim, cuidado com esse excesso

de ansiedade. Vejo que existem
pessoas ao seu lodo que contam
com seu amor e podem apoiá-lo.

você use mais suo
agilidade mental, e tente con.

vencer; pelo lógico, os pessoas
que o cercam. Você vive um dia,
ilpstrodo com muitos "insights".

.

trazidos por Netuno. Não dá paro
desperdiçar este momento.

CAPRICÓRNIO

(22/1.
2 o 20/1)

.

",.(. Bom dia paro o

copricomiono des
cobrir que é unia

pessoa inteligente e criativa.
É necessário você se dor mais
valor; para poder ser admirado
do jeito que merece. Acredite
no seu potencial e vá fundo no

busco do que quer encontrar.

PEIXES
.

... (19/2 a 19/3)
•• Dia mai� tr�nquilo.,.,� paro o plsclano.

Aproveite que seu
regente se encontro junto à Lua
e tente ficar mais recolhido,
bem no seu estilo. Que tal fazer
um pequeno retiro.? Procure
meditar poro conseguir se
equilibrar à sua manf'i ...
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Qual'é O seu tipo?
Você sabia que cada tipo de corpo tem um nome vertido. Poro equilibrar o silhueta o interessante

correspondente? Aquele corpo cheio de curvos, oque- é vestir peças cloros e volumosos no porte de bel-
le corpo sem curvo nenhuma e todos os outros corpos xo, e em cimo, roupas secos e escuros. Um corpo
com formo meio indefinido. quase reto, onde o quadril, o cintura e os ombros

Olho só: Sobe aquela mulher com ombros e têm quase os mesmos medidos recebe o nome de
,quadris no mesmo largura? E entre eles uma cintu- Retângulo. Nesse coso, roupas levemente ocintu-
rinho bem delineado? Esse tipo de corpo chamo-se rodos são bem vindos, mos golas altos- devem ser

Ampulheta (aquele antigo relógio de areia). Se- esquecidos e substituídos pelos decotes em "F e

gundo os consultores de modo, mulheres com esse' "U", E por último, temos o corpo em formo de Pêra. -

biotipo devem abusar dos roupas bem ocinturodos, Aquele com ombros e cinturas mais estreitos que o
dos cintos e faixas. Poro os mulheres com o corpo quadril. Poro esse, corpo o indicação é de peças es-
Oval (aquele com uma cintura mais largo do que curas e discretos no porte de baixo. E no tronco, mo-
os ombros e o quadril) o dica é abusar dos decotes delogens volumosos em cores cloros. As dicas são boas
em "V" e "U" e também dos saias pouco acima do e como eternos lasntisteitcs que somos, vêm o calhar
joel ho. Já poro usmulheres que praticam notação no hora de disfarçar ou amenizar nossos "imperfeições".
por muitos anos e geralmente têm os ombros mais Mos lembrem-se meninos: São apenas algumas dicas. O
largos que o cintura o nome dado é Triângulo In- que vale no verdade é sentir-se bem.

Camisa Ellus

Calça Zinco

(47) 3373-5334
Rua 28 de Agosto, 1370 6uaramirim,

DIA DASOGRA
Ontem comemoramos (!!!) o Dia
do Sogra. E se moror com o sogro
é ruim, ficar muito longe também
não é uma boa idéio. Como dizem:
Existe uma distância certo poro fi
car do sogro: não tão longe poro
gue elo venho com os molas, mos
também não tão perto poro que
elo venho de chinelo.

SORTEIO
O setor de televendos deste jornal
sorteou no último sexto-feira, en
tre seus assinantes, camisetas do
Loja Urban Mon. Os assinantes
André Alves e Leila Beatriz Pirtz
podem passar lá no loja do Sho
pping e falaf com o Gelson. Para
béns aos dois.

,
"�, 'SU�ESTOES DE PRESENTES PARA O DIA DAS MAES

Um dia de madame no salão de beleza,
com tudo o que elo 'tem direito: Cabelo,
mãos, pés, rosto ... A Zoom Cabeleireiros
vai deixar o mamãe prontinho poro aque
le jantar chique que elo merece e que
você, com certeza, providenciou.

'

Ahhhh! E o jantar do mamãe, hein? O Ho
tel Vale dos Pedras, capricho no cardápio
e satisfaz plenamente o mamãe que após
degustar tão delicioso comido não pre
ciso lavor o louça. Presentão! ligue poro
informações 47 3273�4084.

E se você está sem um tostão furado no

bolso? Mais quebrado que arroz de 50?
Fique ligado. Coração de mãe quer no

'verdade, muito antes de qualquer pre
sente material. o seu reconhecimento.
Um abraço apertado e sincero e um dia
inteirinho no companhia dela, são pre
sentes que não têm preço!

'

BISCOITO DA SORTE

• Vamos colocar os pernas de
foro nesse inverno. É isso mesmo.

As meios-calços não soem de
modo e nos dão infinitos opções
permitindo looks despojados ou

elegantes. Meios com dedinhos
(poro os sandálias). pretos" co

loridos, opacos, rendados, arras
tão... Ufa! Vale tudo, sem pecar
pelo exagero.

• O hábito de colorir os lábios
, remonto aos tempos de Cleópo
.tre. �os 2008 é o OJlO em que o

batom, no formo como conhe
cemos, completo 125 anos de
existência. E o vermelho é, sem
dúvida, um clássico do moquia
gem. Vamos comemorar!

• 508 anos atrás, no dia 22 de
,

abril de 1500, andaram cá uns por
tugueses que dizem ter oescoberto
o Brasil. Tudo bem, é a noSso histó
ria e não um conto do carrochinha.
Mas figuradamente falando, somos
nós que descobrimos o Brasil. To
dos os dias e nem sempre de formo
muito bonita. Estou errado?

.'Nosso pols é uma réplica qua
se perfeita da Torre de Babel.
Não que estejamos todos "uni-.
des" na construção de uma torre

para ,chegar 00 céu. Mas os diale
tos que encontramos pelos IIuatro
contos do país, são realmente de
confundir a cuco. Só um exemplo:
Xereba. Na Bahia significo mão.
Agora imagine' um Bahiano che
gando por estas bandos e pedindo
um aperto de xereba:Credo!

• Protefor solar no inverno? Sim"
senhoro! Talvez você não saiba, ,

mas o protetor solar deve ser

usado sempre que houver expo
sição aos raios selares, ou seja,
desde quando ele nasce, até o

pôr-do-sol. Escolha um protetor
adequado à suo pele e não ig
nore as instruções de uso. NOo
pense que aquela gotinha que
você espalho pelo colo, pescoço
e rosto vai dor 'conta do recado�
Nada de economizat
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---------VARIEDADES

GASTRONOMIA

MACARRÃO
COM AlMÔNDEGAS

PIEROGI
• 1 quilo de farinha de trigo;
• 3 ovos;
• 3 colheres (sapo) de azeite;
• 1 colher (sobremesa) de sol.

RECHEIO:
• 1 quilo de ricota ou requeijão;
• 1 quilo de batotas;
• sol e cheiro verde o gosto.

\
\
I

INGREDIENTES

en · 2 litros de águo;
� • 500 g.romos de macarrão

Z
. tipo Spoguetti; .

� .• 1 colher (chá) de azeite. .

-

ffi ALMÔNDEGAS:
o:::: • 500 gramas de carne moído;
(,!) • 1 oV9;
Z • solo gosto;

• llitro de óleo poro fritar
os almôndegas.

O CORREIO DO POVO IETERÇA·FEIRA. 29 DE ABRIL DE 2008

MOLHO DE TOMATE:
• 1 colher (sapo) de óleo;
• 1 cebola picadinho;
• 1 loto de extrato de tomate
concentrado;

.

• 3 tomates bem maduros
picados;

• 2 xícaras (chá) de águo;
• cheiro verde o gosto;
• solo gosto.

.

,
MODO DE PREPARO

MACARRÃO:
1- Em uma espogueteiro fervo

2 litros de águo junto
com o azeite.

2- Ouondo o águo entrar em

ebulição acrescente o macar

rão e cozinhe por aproximada
mente 6 minutos. Reserve.

ALMÔNDEGAS:
1- Em uma tigela misture o

\� carne com o ovo e o sol.
,'g
5 2- Modele pequenos bolinhos e

� frite em óleo quente sem deixar
� dourar. Reserve.

MOLHO DE TOMATE:
1- Em uma panela aqueço o

óleo e doure o cebola.
2- Acrescente o extroto de tomate, os

tomates, o águo, o cheiro verde,
tempere com sol e cozinhe por
aproximadamente 10 minutos.

3- Acrescente os almôndegas fritos
e cozinhe por mais 5 minutos.

MONTAGEM:
'.

Em um refratário coloque o

macarrão e distribuo o molho com

os almôndegas por cimo. Dica: Sirvo
. acompanhado de queijo rolado.

MODO DE PREPARO
RECHEIO; .'

.

1- Cozinhe os batotas, ornasse bem com garfo ou posse no espreme
dor. Misture o ricota ou requeijão muito bem até fleernum ponto
de creme. Acerte o sol, coloque o cheiro verde. Misture mais um

pouco. Reserve.
.

MASSA: ...

l-Coloque numa oocia grande os ovos, o farinha e o azeite. Amasse
muito bem até obter uma mossa liso. Abro como mossa de pastel,
usando o rolo ou uma garrafa limpo..

2- Corte em círculos usando o bordo de um copo. Coloque um pouco
de recheio em cada circulo e dobre o mossa. feche os bordos aper
tando com um garfo e cozinhe, em 2 litros de águo fervente com
sol, por aproximadamente 5 minutos.

3- Retireos pierogi do águo com uma escumadeira e ccleque-os numa
. superfície aquecida. No hora de servir, acrescente o molho de suo

preferência ou, se quiser, sirvo-os apenas cozidos.

MODO DE PREPARO

Picadinho na pressão
_11.-
Saint Sebastian

• Meio quilo de olcatro em cubos; .

• 1 pacote de sopa de cebola;
• 1 xícara (chá) de purê de tomate;
• 2 colheres (sopa) de conhaque;
• 3 colheres (sopa) de ketchup;
• 1 colher (sopa) de mostarda;
• 3 xícaras (chá) de águo;
• 1/210to de creme de lena-

1- Coloque tedesos ingredientes, menos
o creme de leite, no panela depressão,
tampe e leve 00 fogo até iniciar o
fervuro.

2-Então, deixe cozinh,or por mais 10 minu
tos. Retire totalmente o pressão antes de
obrit misture o creme de leite e sirvoe
Séguido acompanhado de arroz bronco.

RESTAURANTE

Rua Jorge Czernfewicz, 99 .

4732is-7500
www.saintsebastian.com.br
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Para a Duas Rodas,
dá gosto fazer parte

da sua vida.

"

'" " ;C

, Rec_eitas da Lingua "rtuguesa, com o ProfessorMarinelli.
.

A partir da próxima terça-feira, dia 06 de maio.

uni oferecimento:

.

. ,

DuasRodas
Industrial

._ .. -._-._.-_ .. �-_. __ ._. __ ._-�-----. __ ._--------_._-

PODER JUDICIÁRIO
. TRIBUNAL DE JUSTIÇADO ESTADODE SANTA CATARINA

Comarca de Jaraguá do Sul-Setor da Distribuição

CERTIDÃO
AÇOES CÍVEIS EM GERAL

CERTIDÃO N° 15647 FOLHA: 1/1
A Distribuidora Judicial da Comarca de Jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições

legais, Certifica que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis da Co
marca de Jaraguá do Sul, verificou CONSTAR a seguinte distribuição em nome de:
VITOR FRANZO!, brasileiro (a); casado; aux. es produção, portador do RG: 2/R-

649.402, CPF: 399.607.659-20, residente na Rua:Waldemar Grubba 211, Baipendi,
CEP: 89256-500, Jaraguá do Sul-SC.
la Vara Cível. Proceso: 036.05.002175-9. Ação: Reivindicatória. Data: 04/04/2005.
Autor: Dilma Jasper Júmes.

Certifica ainda que a presente certidão foi extraída dos foi extraída dos Registros
Cív:eis, feitos da Fazenda, Acidentes do Trabalho, Vara da Familia, Órfãos, Sucessões,
Infância e Juventude, envolvendo todos os tipos de ações e respectivos procedimentos.

'

Certifica finalmente que o valor de R$ 5,55, foi pago através de GRJR.
Esta certidão terá validade por 60 dias, emitida em única via, sem rasuras e medi

ante'a assinatura do Distribuidor Judicial.

Jaraguá do Sul, quinta-feira, 24 de abril de 2008.

Marlene Maxímínían« Félix
Distribuidora Judicial

EDITAL "'

Registro de Imóveis da Comarca de t\Jaraguá do Sul / SC
.

_j_,
'ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Ofi

ciala do Registro do -Regístro de Imóveis
'da Comarca de [araguâ do Sul / SC, torna
público pelo presente edital, que HEINZ
BORCHARDT, CI n" 4.767.064-9-SESP-SC,
CPF n° 310.531.069-Ó4 e sua esposa EDITE srrusçao
FINTA BORCHARDT, CI RG n" 386.884-2- rse. " ,.,,, _

SESP-SC, CPF n" 950.691.009-04, pedreiro
,e do lar, brasileiros, casados pelo regime da
comunhão universal de Bens, na vigência
da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua Onélia Horst, Bairro Vila Lenzi, nesta cidade;
e WALDm QUOST, CI RG n" 15/R-765.885-SESP-SC, CPF n° 382.145.809-78, ferroviário e sua

esposa EDLA QUaST, CI RG n" 688.996-SSP-SC, CPF n" 023.487.319-16, vendedora, brasileiros,
casados pelo regime da comurihão parcial de bens, na vígêncíada lei 6.515/77, residentes .e

. domiciliados na Rua Augusto Borchardt, em Corupá-SC, requereram com base no art. 18 da Lei
n" 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na Rua 44- Luiz Bosse, perímetro
urbano de Jaraguá do sul/SC, abaixa; caracterízadoraprovado pela prefeitura Municipal d,l! Co
rupá/SC, conforme certidão n° 017/2007, expedida em 08.03.2007 e revalidada em 09.01.2008,
assinando como responsável técnico, o técnico em agrimensura Franklin de Oliveira,' CREA n"
24869-3, ART n" 3234381-9. O desmembramento é de caráter residencial possui a área total de
49.525,00m', sendo constituído de 5(cinco) parcela e sistema viário.
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 Oficiala que subscreve este, no

endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683- centro, [araguá do Sul/SC
JARAGUÁ DO SUL, 11 DE ABRIL DE 2008.
'AOFICIALA

VITRINE--�----------=-

Prorrogado prazo para Contadores
-Projetos agora podem ser entregues até o dia 15 de maio. Os contadores de
histórias catarinenses terão um prazo maior para o envio de projetos que serão
analisados e selecionados para a 2° Maratona de Contos do Sesc, em Jaraguá
do Sul. Podem concorrer projetos de todo o Estado, para todas as faixas etárias.
A maratona vai integrar a programação da 2° Feira de Livros de Jaraguá do .'
Sul, que acontece entre 8 e 16 de julho. Os interessados devem encaminhar um
projeto com nome do espetáculo, �inopse, duração, currículo resumido dos con
tadores, ride técnico, contato dos integrantes e uma agenda com data, horário e

local de apresentações do espetáculo inscrito. As propostas devem ser entregues
no Setor de Cultura do Sesc Jaraguá do Sul ou encaminhadas por e-mail para
sergiopedroHi@sesc-sc.com.br. OutrQs informações pelo. telefone 3371-8930.

sesepromove
evento de saúde

Turma promove
'Adote um Feijão'

Com a propaganda "Adote um Feijão",
a turma de marketing da Unerj pro
move Feijoada na Comunidade Nossa
Senhora Rainha da Paz, no Bairro Vila
Nova. O cozinheiro Sérgio lazzaris em
presta o seu .tempero para o sucesso do
evento, que será realizado neste sába
do, dia 3, das 11 h30 às 14h. O valor da
feijoada é RS 10 e o contato pode ser

feito com Charles, 9121-5231, au Joe
pelo telefone 9975-6551.

O projeto Sesc "Saúde ao seu alcance"
acontece amanhã, dia 30, no Shop
ping Breuthaupt, das 8h às 12h30.
D!lrante o encontro é realizado exame

de colesterol e glicemia, verificado a

pressão arterial e o teste de acuidade
visual. No evento terá orientações so

bre prevenção de promoção de saúde
à comunidade. Em maio, este encon

tro mensal acontece no dia 28. Outr.os
informações pelo telefone 3371-8930.

ADH e Escola promovem curso'
Na segunda-feil'O, dia 28, a Assessoria de Desenvolvimento Humano da Prefeitu
ra de Jaraguá do Sul e a Escola de Governo da Microrregião da Amvali oferecem
Curso de Orçamento, com a ministrante Claudia Muller. O curso acontece na sede

'.

da Amvali dos 13h30 às 17h. Outras informações pelo telefone 2106-8213.

FALECIMENTOS

Faleceu às 8h30 do dia 28/4, o

Sr. Ralf Ehl'fried, com idade de 71
anos; o sepultamento será reali
zado dia 29/4,as 9h, com saída do
féretro da Capela MOl1uária Maria
Leier, seguindo para o cemitério
Municipal do Vila,Lenzi.

Faleceu às 16h40 do dia 27/4, o SI". .

leonir�Jose Gonçalves Moraes, com
idade de 36 anos,.o sepultamento

. foi realizado dia 28/4, com saída
do féretro da Igreja Nossa Senhora
Aparecida, seguindo para o cemi-

.

tério Municipal de Guaramirim. _

Faleceu às 10h do dia 26/4, o Sr.
Siegrid Helfrich Neitzel, com ida
de de 50 anos, o sepultamento foi
realizado dia 27/4, com saílla do
féretro da Capela Mortuária Maria
Leier, seguindo para o cemitério
Municipal do Centro.

LOTERIA

CONCURSO N° 9
05-24-31-56-58-69-18

con�çüo: P�dm�£rrO

CONCURSO N° 822

'04 - 11 - 19 - 25 - 21.
-31- -41

55 - - 62-
16 =: 86 "'i 88 - 92 - 98

CONCURSO N° 651

Primeim Sorteio
18 - 23 - 30 - 32 -

Festa' marca o

dia do Padroeiro
Nos dias 3 e 4 de maio acontece a Fes
ta do Padroeiro da' Comunidad'e Santa
Cruz, em Jaraguazinho, Garibaldi. O
início das festividades está marcado
paro às 17 horas, com serviço de bar
e cozinha e às 20 horas terá o apre
sentação de Viola e Gaitaço, da Rádio
Jaraguá. Já no dia 4, às 1 il horas terá

.

a Santa Missa e depois jogos com sai
rée para a comunidade, com a Banda
Vibrantes - PRo

'
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, Peritos trabalharam no reconstituição do coso duronté o domingo, imagens foram mostradas o dia inteiro

COMO VOCÊ AVALIA A COBERTURA
DA MíDIA NO CASO ISABELLA?

ADRIANA MOTTA SILVA,
30 anos, cabeleireira

"Meio exagerado. Todos os fo
tos estão exagerados. Apesar
de achar que os pois são es

culpados, o mídia confunde o

povo".

RENI MACEMI,
36 anos, pintor
"E problemático. Tem tantos
outros coisas no'mundo que
ficam esquecidos, mas nesse
caso eles são ricos. É fora dó
comum".

FRANCIELI WEILER,
1.9 anos, manicure
"Está demais em cima.

, Ninguém mais tem sossego.
Ontem mesmo o 'Fantástico( ,

mostrou o abuso, todo mundo
acompanha".

CLAUDIR FRITSCH,
33 anos, autônomo

"Estão dando muita cobertura
porá um caso só, isso acon

tece quase todo dia, mos só
porque o família tem dinheiro
a cobertura é grande".

MIRIAM KOCH,
50 anos, vendedora

"Todo dia morre criança
violentado pelos pais no nosso

país. Mas essa família é rico.
Não tem dúvida quees pois
são culpados".

ABIGAIR DA SILVA,
53 anos, comerciante
"Exagerado, mórbida, aprovei
tadora. Falta respeito.'Como
se fosse um cinema. Eles estão

esquecendo do foco principal,
da menino".

VISÃO éRíTICA

O CORREIO DO POVO IE]TERÇA-FEIRA. 29 DE ABRIL DE 2008

lente de
aumento na

morte trágica
o caso Isabella se espalha
e vira espetáculo namídia-
JARAGUÁ D,O SUL,

De jejum desde a morte do
menino João Hélio, que foi arras
tado pelas ruas do Rio de Janei
ro, a mídia retoma faminta para'
se servir de um só banquete: a

criança IsabellaNardoni é jogada
do sexto andar e morre logo de

pois de ser socorrida, o fenôme
no "Caso Isabella". Há exatamen- .

te um mês, que no' rodízio dos
jornalistas, de plantão constante,
são oferecidos reconstituição,
mesa-redonda com especialistas,
entrevista com parentes, ima

gens da menina com a fanúlia
'no supermercado, imagem do

portão do avô, do prédio do pai ...
Ingredientes se misturam para
dar sabor ao grande, espetáculo
midiático. Resultado disso pode
ser comprovado com os núme
ros: a audiência dos telejornais
do Brasil cresceu em até 46%
com a cobertura do caso.

Enquanto não assumirem o

crime ou não ser finalizado o in-
,

quérito, a dúvida oficial perma
nece tão sufocante quanto a cer

teza dos autores da tragédia. A
morte damenina se popularizou
e ganhou pressão social. Até que
ponto isso prejudica ou apressa
o julgamento? Neste domingo,

o "Fantástico" além de atualizar
o passo a passo do crime, mos
trou uma reportagem especial
do jornalista Ernesto Paglia sobre
'1\ multidão que segue o caso

Isabella". Na matéria, Paglia dis
corre sobre o reflexo da mídia no

povo e nela mesma. Ele mostrou
o. ambiente cinematográfico for
mado na vizinhança .dos Nardo
ni e que atrai "gente movida pela
curiosidade, pela compaixão e,
em alguns casos, pelo oportunis
mo", diz Paglia na reportagem,
"mas o coro parece movido mais

pela presença da câmera do que
pela sede de Justiça".

Vendedor de algodão doce,
artistas de rua, curiosos e religio
sos. Paglia grava a-variedade que
se reúne ria frente ao prédio para
lastimar e dramatizar a tragédia
alheia. Está também na internet:
são '422 mil itens achados para
"caso Isabella" no Google, maior
endereço de busca eletrônica. No

código de ética, o Art. 7° prevê "o

compromisso fundamental do jor
nalista é com a verdade dos fatos, e
seu trabalho se pauta pela precisa
apuração dos acontecimentos e

sua correta divulgação".

LUCIANA DE AGUIAR
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-MEMORAVEL
Uma noite em grande estilo embolado pelo criatividade e gente bonito. Assim o Tat
ticas Publicidade comemorou, no último dia 23, seus sete anos de mercado. Clientes,
amigos, personalidades do político, do mercado e o imprensa prestigiaram o festa,
num evento que marcou o noite de Balneário Comboriú. Franciele Chiapetti e suo

equipe criaram um clima perfeito poro receber os convidados, deixando mais uma vez

o marco Tatticas em evidência no mercado publicitário de Santo Catarina.

NATUREZA
Á onda verde, que assola o planeta
checou aos estúdios Disney. Neste ano,
serão lançados sete documentários por
meio de uma novidade, a Disneynature
- um novo conceito de olhar e compre-

,

ender a beleza e o fragilidade do nosso

mundo natural. Mais ecologicamente
correto, impossível!

NANINHA
Como estamos às vésperas do Dia das
Mães, uma dos dicas para um bom
presente às mamães de todos os ida-

, des é o livro "Ser mãe é tudo de bom".
,Mães bem diferentes falam sobre suas

impressões a respeito do maternidade.
Dá poro comprar pelo internet www.

submarino.com.br

FITA
Essa é boa, gente! Está cada vez mais
comum no cidade os madrinhos de
casamento prepararem um chá de
cozinho regado a muitos drinques e

brincadeirinhas. Além do surpreso
preparada para u noiva - quanto mais

apimentado, melhor -, está ficando
bem mais alegre do que o chá dos me
ninos. Quem diria!

AS SUICIDAS
Dois bêbados conversavam num bar:
- Tu é casado, meu?
- Viúvo! Viúvo três vezes, por sinal.
- Do que morreu tua primeira
mulher?
- Tomou üm copo de formicida.
- Que tragédia, meu! E a segunda?
- Tomou um copo de formicida.

'

- Puxo! E a terceiro? Do que ela
morreu?
- Caiu do quinto andar. Não quis
tomar o copo de formicida.

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é minha querido Ma
ria Scopell!, esposa do meu amigo
Edinei Scopelli, do Mundo dos Brin
quedos, que sempre lê esta coluna
poro ficar ligado nos novidades de
nosso mundo maravilhoso. Valeu!

'

Franciele Chiapetti foi a anfitriã na elegante festa de sete anos

da Tatticas Publicidade, em Balneário Camboriú

A SAGA
Os plantonistas e comediantes da
vida alheia já colocaram um pho
toshop paro funcionar com o podre'
Adelir de Carli, que levantou võo nos

balões coloridos e nunca mais foi
visto. Na foto, o católico nas nuvens,

logo atrás dos personagens de lost.
A tradução literal: "perdidos". Que

, maldade!

GENTE FINA,
• O empresário lio Tironi, 00 lado
do suo simpático esposo Ivone, foi
perfeito anfitrião dos 40 pessoas
que saborearam um delicioso lei
tão no rolete, no sábado, em suo

belo residência.

• O, boa praça üsmuri, a esposo
Anegret Gaulke e o filho Bruno
Bertoldi estão curtindo os delícias
do Itália., JAIME

Olho só, o dia de hoje, 29 de abril,
não tem poro ninguém, é todinho do
amigo e vereador Jaime Negherbon,
querldu por gregos e troianos, que
vai receber a cada minuto um para
béns. Mil vivas, garoto!

• No sexto-feira passado, o amigo
Silvio Mondonese, do Mr. Beef, pro
porcionou um delicioso happy hour

"

no suo coso de comes. Beleza! -

!

Eliani Esser, Janete Cisconeto e Esli Odorizzi, no lançamento
do 2° Festa do Champanhe, na Coso Geraldo

�p�pBf'iilia
Disque-entreg3

3275·1689

TE CONTEI!
, • O meu abraço de hoje, cheio
de energias positivos, vai poro
Shirle Juntes, que também é
leítom assíduo do coluna. Valeu!

.

• Hoje tem inauguração do novo

sede do Episteme Eventos e do
Instituto Ação Brasil, do minha
querido amigo Márcia Alberton.
Será anexo 00 Noviciado Nosso
Senhora de Fátima, no Borro do
Rio Cerro.

'. Dia 17 de maio, tem o 2°
Bingo dos Tortas, será no-Igreja ,

Motriz São Sebastião. A organiza
ção está por conto CW, Grupo de
Apoio à Vida.

'. Agendem! Dia 7 e 8-de maio,
no CTE Oásis, em Jaraguá, acon
tece uma importante provo dé
Balizo e Tambor. Vale conferir!

• Amigo é aquele que suporta o

sucesso do outro e sente alegria
quando o vê no lugar que almejou.

• Com essa;,fui!

,, O heroísmo
consiste em persistir
no momento que tudo

parece perdido"GRENFELL

DICA DE. TERÇA
levar os amigos no

Don Gennaro e saborear
a pizza do coso.
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"Ao Estado cabe executar políticas sociais
,

para- reduzir a desigualdade e a pobreza,
e oferecer educação de qualidade

aos menos favorecidos."Mailson da Nóbrega'
. A difícil marcha para o capitalismo

Depois do fracasso do socialismo real e do esgotamento
de modelos de desenvolvimento sob liderança do Estado, o
sistema capitalista se impôs como melhor saída para gerar
riquezas e bem-estar, Todos os países emergentes estão em

penhados em chegar lá. O êxito dependerá da capacidade
de cada um em construir as instituições típicas do capitalis
mo e de evoluir nas crenças que dão suporte social e politico
ao sistema.

A tarefa é complexa e lenta: A China precisa abolir o re
gime de partido único e caminhar para a democracia. ARús
sia parece regredir ao autoritarismo. O Brasil convive com

visões anticapitalistas, cuja influência cresceu no governo
Lula. E assim por diante. Sistema capitalista não é apenas
'livre mercado. Depende de um Estado capaz de prover bens
públicos (como a estabilidade damoeda e a segurança públi
ca), suprir falhas de mercado (como na ausência de crédito
de longo prazo) e reduzir assimetrias de informação (como
as do mercado de crédito).

O Estado é essencial para regular o sistema financeiro e

0$ serviços de infra-estrutura (como energia e telecomunica
ções), inibir externalidades negativas (como as da poluição),
controlar o trânsito nas cidades e por aí afora.

Ao Estado cabe executar políticas sociais para reduzir a .

desigualdade e a pobreza, e oferecer educação de qualidade
aos menos favorecidos.

O sistema depende de instituições para alinhar incenti
vos; particularmente aoinvestimento. Como os seres hu
manos reag�m a incentívos, sua adequada estruturação

pode promover. o desenvolvimento (não confundir com
incentivos fiscais). Os dois principais incentivos ao in
vestimento são os direitos de propriedade e o respeito aos

contratos, Foi sua presença na Inglaterra dos séculos 17 e

18, na esteira de profundasmudanças institucionais, que
a fez potência mundial.

Sem esses pré-requisitos, Portugal. e Espanha ficaram
para trás - e com eles a América Latina - no ritmo de pros
peridade ocorrida nos países anglo-saxônicos e nos que
criaram instituições semelhantes. O Estado pode criar di
retamente condições para o desenvolvimento, mas depois
deve ceder a liderança ao setor privado. É o que ocorreu em

países da Europa e da Ásia e será provavelmente o caso da
China. O Brasil está no caminho, mas a jornada é difícil.
Pela Constituição e pelo Código Civil, a propriedade e os

contratos devem cumprir uma "função social". A regra ine
xiste nos países anglo-saxônicos.

Ora, a propriedade e os contratos cumprem sua função
social quando contribuem para o investimento, o desenvol
vimento e o bem-estar. Com tal qualificação, a propriedade
e os contratos se sujeitam a ações judiciais oportunistas e a

interpretações equivocadas.
Fruto da desinformação de nossos legisladores, a norma

incentiva grupos como o MST a se arvorarem o poder de
definir se uma propriedade cumpre sua "função social", se é

"improdutiva" e se deve ser invadida.
Pior é a leniência do governo com as invasões e o blo

queio de estradas e ferrovias. Ministros e altos funcionários

do governo Lula apóiam tais atos e os consideram legítimos,
desprezando o Estado de Direito. O despreparo deles para
entender o papel da propriedade no desenvolvimento é ses

quipedal.
Para o ex-superintendente do Incra em.Goiás, Aldo Aze-

- vedo Soares, a estratégia de invasões adotada pelo MST "é

legal (sic) e legítima" e protegida pela Constituição. 'Apro
priedade rural tem de cumprir a sua função social". Por aí,
o MST estaria investido do arbítrio típico dos monarcas

medievais. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Gui
lherme Cassel, apóia a limitação do tamanho das proprie
dades rurais. "O agronegócio deu uma inquestionável con
tribuição para a recuperação da balança comercial: com as

expoitações crescentes, estamos com o mercado interno em
franca expansão".

Agora, caberia discutir o tema para evitar que se repita o

padrão de migração campo-cidade do passado, As grandes
propriedades seriam boas 'para amonocultura de grãos, mas
não para a diversidade alimentar. Para completar,'oministro .

questiona o investimento de grandes empresas naagrícultu
ra de alimentos. Inacreditável. Felizmente, ao lado do retró
grado MST e dessas visÕes anticapitalistas, há-muita gente
professando boas idéias. As crenças capitalístas tendem a

prevalecer. Não desanimemos.

* Mailson da Nóbrega é ex-ministro da Fazenda e sócio
da Tendências Consultoria Integrada [e-mail: mnobrega@
tendencias com.br)

.

"
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IDOSOS

COMPARAÇÃO .'

-ÓÓ,

rl1Q.os Três Poderes apenas o Executivo õpresenta essa diferença eritre.'ino,

!';fiJos e otivos. Ó Legislativo.e o Judiciário possuem umo relação inverso.
'w O pessool ativo do Justiça cóst os, cofres públicos R$.l 0.81�,5 bi�
Ihões e os inativos, R$ 3.527,'3 es. O Legislotivo pdgo com pessoôl�
R$ 5.621,1 bilhões, dõs qu

.

�.355,7 bilhões com os da ativa, R$
.

1.812,5 bilhões com os apose dos e pensionistas.

SANTACATARINA�----'----------'---

Mais de 1 00 mil vacinados em se
FLORIANÓPOLIS

A procura pela vacina con

tra a gripe nos postos de saúde
de Santa Catarina" durante o

lançamento da Campanha de
Vacinação do Idoso nesse fi
nal de semana, foi o dobro do
número registrado no mesmo

período do ano passado.
O balanço parcial da Dire

toria de Vigilância Sanitária
da Secretaria de Estado da
Saúde indica que 22% dos das
pessoas com mais de 60 anos

que vivem no Estado; o que
representa 108 mil pessoas, já
tomaram a vacina, que conti
nua à disposição gratuitamen
te, nos 990 postos de Saúde do

.

Estado, até o dia 9 de maio.
No Brasil, dados prelimina-

Número.de imunizados no 10 dia da campanha é o dóbro do registrado em 2007
res divulgados pelo Ministério
da Saúde indicam que mais de
3 milhões de idosos compare
ceram aos postos de saúde no

sábado,26.
Este ano, a meta é vacinar 13

milhões de idosos no Brasil. No
ano passado, só em Santa Ca
tarina foram aplicadas 420 mil
vacinas contra a Influenza. Esta
é a lOa edição da campanha.
Durante os nove anos anteriores
houve um aumento 'Contínuo na
adesão de idosos à vacinação. De .

acordo com os técnicos da Dive

(Diretoria de Vigilância Epíde
miológica), responsável pela
coordenação estadual da 'cam
panha, a vacina contra a gripe \
é a principal medida disponível
para a prevenção da doença. Pessoas com 60 anos ou mais tem até 9 de maio poro se vacinar contra a gripe em postos de Santa Catarina

A Frase
"Não é possível pam um govemante fazer tudo o que preciso em oito, ou nove, ou dez unes," Palavras do presidente Lula em Guaru
lhos durante lançamento de obras do .PAC. Amenizando pediu que seu sucessor seja melhor que ele e olhe mais para os pobres...

lULA, !Á...

Por enquanto o presidente Lula está dizendo que
não quer o terceiro mandato e até reage contra

qualquer movimento nesse sentido. A último pes
quiso CNT/Sensus, divulgada nesta segundo-feira,
diz que 50,4% dos entrevistados são favoráveis a

mudanças na' Constituição que permitam a reelei
ção de Lula em 2010, enquanto 45,4% são contra
essa possibilidade. O Brasil está dividido quanto
a essa questão. Colocar o tema em debate poderá
provocar fissuras irreversíveis. Mas se a próxima
pesquisa aumentar o número de adeptos ao. ter
ceiro mandato, coisa de 60% a 65%, daí não será
mais uma divisão. A partir desse momento poderão
ocorrer mudanç.as de pensamento no Planalto, tipo
já que o povo quer que eu fique ... até porque o

governo do presidente Lula registrou nesta mes

mo amostragem a melhor popularidade desde que
a.ssumiu o governo em 2003. Entre os entrevista
dos, 57,5% avaliaram o governo como positivo,
apenas 11,3% consideraram o gove"rno negativo. E
Lula ostenta 69,3% de aprovação pessoal. Quais as

razões para tantos números em ascensão? A eco

nomia anda bem, nnda de atropelos ou surpresos
.

desagradáveis. Tem emprego no mercado e o bol
sa família coloco comida no mesa dos brasileiros
menos' afortunados. Não vai demorar paro dizerem
que o Congres$o é que atrapalha o presidente,
sendo eficiente apenas quando se trota de assun

tos internos como aumento de verba de gabinete.

DEC'IDIDO
Durante almoço o..deputado Gervásio Silvo disse ao tucano
José Natal que não tinha interesse em disputar o prefeitura
de São José. Argumentou que é o único deputado federal do .

PSDB e trabalho pela reeleição em 2010. Sendo assim, Natal
oficializou que vai 'apresentar seu nome como pré-candidato
do partido à sucessão de Fernando Elias.

ESTíMULO
As últimas pesquisas tntemes do PSDB estimularam o deputado
José Natal. Até porque' aparece entre os três primeiros coloca
dos. Mos o principal foi terseu nome distante dos índices de re
jeição que atingem os demais. A partir daí sentiu-se estimulado
de encarar uma componho para a prefeitura de São José.

.

APROVADO
Apesar de todo o pressão foi aprovado o projeto do Wcano José Nó
tal que determina que inadimplentes antes de inseridos no Serasa
ou qualquer banco de dívidas seja 'comunicado através de carta

registrado. Falta agora o governador sancionat mos as entidades
comerciais continuam dedicando-se contra o proje�o.

PROBLEMAS
Em tempos de audiências públicos sobre o Iprev - hoje é em

BI,umenau e Rio do Sul- o custo dos aposentados e pensionistas
do Governo Federol, atualmente, está superando o dn pessoal da
ativa. Chega a R$ 44,842,7 bilhões.

Pelo visto a culpa é do primeira-damo. Foi ela que pediu para,levar ó
,

a do governador do ;Çid Gomes, numa' viagem
>

01
o vôo fretndo custo jJ'aos cofres do Estado lr

�s1�riI uQla relação ir;" gar(l�Jiu o ,over

. GRANDE IRMÃO .

Ao se defender do viagem Cid'60mes aplicou mais uma desculpJl es
, fnrrapada. Disse que nos últimos vinte anos os governadores do Estndo
controtaram vôos executivos poro viagens de trabalho. Acabou atingindo
o irmão dele, Ciro Gomes, que ambiciono a Presidência do �epública. -

Neste período Ciro foi governador do Ceará.

CESSO J

,

.

atado o pàrcerio entre o Tn
��Iico certamente será focit

.,...
'
oombote o irregularidades.

promotore} estarão sintonizOdôscom o Sistema de Ascoliza¢o In 'o'ite
Gestão que serviní de fonte de infoflÚação para os investigações. Esse sistema
é usado pelo TCE para fiscolizof a�.contas dos poderes Executivo e ·sra.ti�

"
vo - Governo do Estado, AssempJtiql�s1ativa, prefeituras e

• k de
Vereadores - jUdiciário: Ministéíio Público e do ,próprio Tribunal. Façllitô�t
o trabalho e reforça a investigação. Resta apostar contra a impunidbdéie (r
morosidade que acabam beneficigQdo maus gestores do dinheiro público.....:

.

• <_c ",":.��..
. :�.
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Estado deve aos jovens, afirma Lula
Presidente anuncia criação de 400 mil vagas em universidades públicas
SÃO PAULO fica a mercê do narcotráfico e

Ampliar o acesso à educa-. do crime organizado.
ção e permanência do jovem' A ampliação da faixa etária
na escola, gerar possibilidade dos beneficiários de programas
de trabalho e de renda e demo- para a juventude - que passou
cratizar o acessoao esporte, ao de 15 a 24 anos para 15 a 29

lazer, cultura e tecnologia de anos - foi pontuada pelo presi
informação. As ações foram. dente comb destaque nas po
apontadas ontem pelo presi- líticas públicas voltadas para
dente Luiz Inácio Lula da Silva os jovens. Os programas, que
como desafios a serem enfren- antes atendiam 467 mil jovens
tados pelo governo federal no . no país devem atender, até

que diz respeito aos jovens bra-. �010, aproximadamente 3,5
.; sileiros. Segundo ele, o Estado milhões - um investimento de
brasileiro tem uma dívida com R$ 5,4 bilhões. O presidente
a juventude do país. salientou ainda a extensão do

"Eu diria que o Estado bra- programa Bolsa Família, para
sileiro tem uma dívida com- a ,as famílias que tenham filhos
nossa juventude. Ela precisa ser de 16 e 17 anos.

motivada a esperanças e a opor- Lula garantiu que, com a

tunidades", afirmou o presiden- implantação do Programa de
-te, ao dar ênfase à Conferência Apoio a Planos de Reestrutu
Nacional da Juventude, que ração e Expansão das Univer
começou no domingo, '27, em sidades Federais (Reuni), o

Brasília e segue até amanhã. número de alunos. atendidos
Lula ressaltou a necessidade por professor nas universida

de criar oportunidades para os des federais deve passar de 12

jovens tanto no campo educa-' para 18. A promessa é acres

cional quanto no mercado de centar 400 mil novas vagas
trabalho, Segundo ele, quando nos quatros próximos anos.

não há escola, formação profis
sional ou emprego, a juventude AGÊNCIA ESTADO Poro Lula, possi"bilitar o acesso à educação, trabalho e lazer é compromisso do governo com os jovens

Brasil é' 'solução óbvia" para·
crise de al�mentos, diz jornal
LONDRES

O Brasil é uma "solução .

.

.

. óbvia" para o problema da
•
.' alta do preço dos alimentos

. que ameaça o mundo, avalia o

Financial Times. Conforme o

jornal inglês, no entanto, o po
tencial do país nessa área tem
sido largamente ignorado. "O
mundo desenvolvido parece
propositadamente míope em

relação às oportunidades que
o Brasil apresenta".

O FT afirma que o país
tem grandes reservas de ter
ras cultiváveis desocupadas,
a maioria delas hoje servindo
como pasto, e que podem fa
cilmente se transformar em

áreas de produção de grãos
e outros alimentos, "O pro-

, blema é que a maior parte da

produção agrícola brasileira
continua. enfrentando tarifas

proibitivas e outras barreiras
colocadas pelos mercàdos de-

senvolvidos na Europa e nos

Estados Unidos."
Segundo o jornal, se a pro

dutividade da pecuária for ele
vada de Q,8 gado por hectare

para 1,2, cerca de 80 milhões
de hectares de terras seriam
liberados para o plantio de ali
mentos. "Mas isso irritaria os

fazendeiros norte-americanos
e europeus."

Em entrevista ao jornal, o

ministro das Relações Exte
riores, Celso Amorim, afirmou
que a resposta correta à crise
dos alimentos, além de dar

prioridade ao combate à fome,
é atacar a raiz do problema: os
subsídios dos países ricos, que
enfraquecem a produção das
nações em desenvolvimento.
''A fome mundial não é resul
tado de falta de oferta, mas

principalmente do baixo nível
de renda dos países pobres",
afirmou o ministro.

Estados alteram
o fuso horário
BRASíLIA

O presidente Lula saneio- .

nau, sem vetos, o projeto. de
lei que reduz o fuso horário'

.

do Acre e de parte dos esta
dos do Amazonas e do Pará.
Com a sanção a diferença do
horário do Acre em relação
ao horário de' Brasília cairá
de duas para apenas' uma
hora. O estado do Amazonas,
que tinha seis municípios
com duas horas de diferen
ça para Brasília, ficará todo
com uma hora a menos em

relação à capital. Já o Pará fi-
.

cará todo com o mesmo fuso
horário de Brasília. Antes da
mudança, parte do. estado
tinha uma hora a menos em

relação à capital.
.

O projeto objetiva permi
tir maior. integração com o

sistema financeiro do país, .

facilitar as comunicações e o

transporte aéreo. A lei entra
rá em vigor em dois meses.
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Itajaí - (47) 3344-7000
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Lenísio foi o destaque da partida, marcando inclusive o gol do empate no último minuto de jogo

CLÁSSICO EMOCIONANTE

Malwee sofre e busca
empate, no fim do jogo

.
-

Time jaraguaense enfrenta agora o Umuarama
JARAGUÁ DO S,UL os lados. Aos seis minutos, a

fui urn clássico emocionante primeira chance real de gol, que
na Arena [araguá, Sem Falcão, ' foi dos visitantes. Tiago perdeu
suspenso por levar o terceiro arn- a bola no ataque e Fernando
arelo na vitória por 5xl no Hori- partiu sozinho, mas Leco im
zontina no sábado, a Malwee ar- pediu o gol. Aos 12, Ari chegou
rancou urn empate em 3x3 com

'

na cara de Rogério, que fechou
o [oinvilleno último minuto. O o ângulo e defendeu. Mas a

resultado deixa os jaraguaenses
'

primeira comemoração foi do
na quarta colocação. O próximo JEt. Aos 16'57" Serjão é lança
compromísso do time do técnico do e, de primeira, toca na saída
FernanaoFerrettiseránestaquin- ,

de Tiago. Um minuto depois,
ta-feira, dia 1°, às 17h, contra o William acerta um lindo chute
Umuarama, fora de casa. A par-

.

e empata o jogo, fechando o

tida. terá transmissão da Spor'I'V' placar da primeira etapa.
e da Rádio Amizade. Depois do intervalo, com

O primeiro tempo foi igual, a quadra escorregadia, o JEG
com boas chances de ambos

'

voltou melhor e levava mais'

.ltijiiJ;1ij_
COl. TIMES PG D GP 6C 'S6 GA

I' CorlianajUCS 29 14 2 3 51 42. 15 1,351 .

'1:' C. Barbosa 26 13 8 34 , 25 9 1,360
3' Minas 25 12 42 32 10 . 1,313
4' Malwee 25 13 6 7 O 44 29 15 1,511
5' Teresópolis 23 14 ,5 4l 32 1,281
6' Alliinlico 22 11 31 30 1,233
r Intelli 22 14 4 54 43 11 1,256
8' Ulbra 21

'

13 '6 3 4' 44 30 14
, 1;461

9' Petrcl'polis 20 10 2, 30 23 1,304
10' Uni�ul 19 9 1 28 17 11 1,641
11' RCG/BOnespa 19 10 1 21 18 9 1,500
1'1:' Jolnville 18 14 28 33 ·5 0,848
1�' Sôo Caetano, 16 12 1 25 30

'

·5 0,833
14' Cabo Frio 16 13 4 30 40 ·10 0,150
15' Horizontina 13 13 4 1 -8 21 . 32 ·11

. 0,656
16' Á1varllS 12 1.2 4 8 31 31 ·6 0,838
11' Praia Clube 10 14 10 21 53 ·26 0,509
18' Uniuarama' 7 15 1.2 43 51 ·8 0,843
19' Colegial 11 19 38 ·19 0,500
20' Vasco 13. 11 26 53 ·21 0,491

Legenda: P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; 6P - 6015 Pró; 6e - 6015 Contra; S6 - Saldo de Gols;
GA - Gols Average.

perigo ao gol dos donos da casa.
E. de-tanto insistir, acabou fa
zendo 2xl aos 8'26, com Júnior
aproveitando passe deMithyuê.
Logo na seqüência, Ari recebeu
na área e foi derrubado por Fer
nando. Na cobrança do pênalti,
Lenísio deixou tudo igual nova
mente. Mas-o Joinville voltou a

ficar na frente aos 15 minutos,
com James. A Malwee foi para
cima com o goleiro linha e o

jovem Pica-Pau. Em urna bela
jogada, empatou no último
minuto. Lenísio, com categoria,
deixou o placar em 3�3.

JULIMAR PIVATTO

Resu Itados de ontem

Teresópolis 2x4 Ulbra
Intelli 7x2 Praia Clu be
Unisul2xl RCG/Banespo
Malwee 3x3'Joinville
Umuarama 4x5 Cortiana/UCS
São Caetano 2x3 Minas '

, Colegial x Álvares*

Próximos Jogos
Amanhã
20h15 -lnteUi x São Caetano
20h 15 - Petrópolis x Ulbi'a
20h 15 - Colegial x RCG/Banespa
20h 15 -!inisu I x Álvares,
Qu inta-feira
11 h .; Praia Clube x Carlos Barbosa
17h - Umuarama x Malwee (SporTY)
20h - Joinville x Teresópolis
201115 - Cabo Frio x Horizontina
20h 15 - Unisu I x Vasco

* Jogo não encerrado até o fechamento

O CORREIO DO POVO fIITERÇA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2008
,

Visto seus colaboradores com uniformes

produzidos (om tecidos do
mllis alta qualidade.

Reforce a imagem da sua empresa!

I
(47) 3371-5558 e-maü: kaiapoS@kaiapos.c�m.br - www.kaiapos.com.br

Convocação
Cinco jogadores do Mal
wee foram chamados paro
o Seleç�o Brasileiro, que
disputará o Grand Prix em

Fortaleza (31 de maio o 8
de junho) e o Sul-Ameri
cano (de 16 o 22 de junho)

, em Montevidéu. O goleiro
Tiago, os alas Falcão e Ari
(foto) e 'os pivôs William'
e Lenísio estão no listo. É
bom lembrar que a primei
ra fase do Ligo acabo dia
31 de maio. No total,
foram 20 atletas. Oitá são
do Brasil. .Os outros três
são Rogério (JEC)" Valdin
(UCS) e Jonas (Ulbra).

DESTAQUE
A paratletu de Guaramiri,m, Mario Helena Eggert, participou, no sába
do, do Circuito Paracatarinense de Natação, realizado em Blumenau.
Esta foi o primeiro etapa da competição e elo ficou com e-curo nos

50m livre e com o prato nos 50m costas. Eggert foi destaque no Para
jasc do ano passado e terá mai� duas etapas do circuito pelo frente'
- dia 20 de setembro em Joinville e 18 de outubro em Florianópolis.

ATLETISMO' .

Mirielly Cristin9 dos Santosmais uma vez foi destaque no Estadual Adulto.
Pelo terceiró vez consecutiva, elo levou o ouro nos 100m com barreiros.
Simone Ferraz tamh�m foi bem no competição que aconteceu em TImbó.
Foi ouro nos 1.500m e 5 mil metros rasos, sendo que aeste último, fez sua
melhor marca. Ao lodo de'Diego Peiter, SiÔlone aguarda convocação para
disputar os Jogos Universitários Brasileiros.

, FUTSAL DE BASE
A equipe M�'wee/CEJ/FME não conseguiu buscar o título inédito da
TaçO Brasil Sub-17 de Futsal Masculino. Parou no sem ifinal diante do
Fluminense, quando perdeu por 6x2. Não foi o resultado esperado,
mos o time tem todas us condições de buscar mais uma vez o título
estadual e tentar nQvamente no ano que vem.

SÓCIO-TORCEDOR
O presidente do Juventus, lido Vargas, quer lançar em programo de sócio
torcedor para o Divisão Especial. A idéio pode ser boa, desde que funcione
e trago ben.efícios também poro o torcedor. Não é apenas o foto de não
precisar mais comprar ingressos antedpados que vai chamar o associado.
É preciso que eles tenham um beneficio. Seria muito bom se funcionasse.'

'>,
" e s p o r t e @ o c o r r e i o d o P o v o . c om. b r

-�, -
. ,' ..
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Barrabaxo conseguiu a vaga

Varzeano: 5 se

, classificaram
JARAGUÁ DO SUL

A. penúltima rodada do
26° Campeonato Varzeano de
Futebol - Troféu Raul Valdir
Rodrigues, promovido pela
Fundação Municipal de Es

portes, definiu os classificado
da Chave F. No total cinco ti
mes já garantiram a vaga para
a próxima fase: JJ Bordados e

Atlético, pela Chave F, Estofa
,
dos Confort Fine e Strip Night
Show/Magic World, pela E, e

Barrabaxo, primeiro colocado
do Crupo A.

O JJ Bordados confirmou
o primeiro lugar ao vencer o

_

Unidos do Vila Rau por 2xO e

o atual campeão Atlético go
leou o RubroNegro por 4x2,
tambéni se garantindo. Nos
outros jogos, quem passou
para a segunda fase foi o Bar

rabaxo, que venceu o Rio Mo
lha por 2x1 no Grupo A. Ope
rário, Rio Molha e Vidraçaria
Barão brigam pela outra vaga.

Na Chave B, a Galvaniza
. ção Batisti entrou na- briga,
junto com Garibaldi e Caxias.

.

Na C, apenas a Kiferro está

garantida e o Brandenburg
está a um empate da vaga. O

[araguá Esquerdo/Pradi, que
encerrou' sua partícipação,
torce contra o Brandenburg.
na última rodada.

CATARINENSE 20 DIVISÃO

ESPPlUE--------�
1':'

-

� •

Juve conhece adversários
Primeiro jogoda Divisa() Especial acontece no dia13 de julho.
JARAQUÁ DO SUL

A luta do Grêmio Esporti
vo Juventus em busca da vaga
na Divisão Principal tem data,
local e hora para começar: O
Conselho Técnico da Divísão.. ,

Especial do Campeonato Cata
rinense já decidiu as chaves e

.

o regulamento para o disputa,
que começa no dia 13 de ju-:
lho. O primeiro confronto do

Moleque Travesso será contra
o Concórdia, às 16 horas, na
casa do adversário.

O time será montado assim
que a comissão técnica for de
finida. É o que informa o pre
sidente do Juventus, Ildo Var

gas. O nome mais cotado é de
Abel Ribeiro, mas a vaga ainda
está aberta. "Depois da defini

ção do novo técnico, ó plantel
deve ser montado e isso acon

tecerá ainda no mês de maio",
confirmou o presidente.

O Campeonato Especial é
dividido em duas chaves (veja
quadro), com um total de, � 2

equipes. A disputa acontece
em três fases: turno, returno
e finais. Os times jogam en

tre si. no primeir-o e segundo
turno. Cada turno terá uma

qu�rta-de-final, semifinal e

final, em jogos de ida e volta.
O campeão do turno e o do
returno decidirão o título do
campeonato, também em duas

partidas: Caso a mesma equi
pe vença as duas fases, será
declarada campéã e terá vaga
assegurada na Divisão Princi-

Moleque Travesso foi rebaixado da Divisão Principal no jogo contra o Joinville na Arena

times. De acordo com Vargas,
o pensamento é de preparar
bem o elenco para subir e para
isso o "time terá que estar bem
estruturado". Vale lembrar que
três equipes da Divisão Espe
cial serão rebaixadas à Divisão
de Acesso em 2009, as últimas
colocadas de cada grupo e o

perdedor do confronto elimi
natório disputado pelos dois

quintos colbcados.
. pal de 2009,

.

Quanto ao nível da Chave
A,'Vargas disse que será dis
putado, já que "todos estão na

expectativa de subir". 'A defi-
\

nição dos grupos foi feita con-

forme a região. Característica
que facilita a locomoção. dos GENIELLI RODRIQUES

Notação fico em terceiro no estadual
Revezamento 4x200m livre feminino bateu o recorde da competição em Palhoça

JARAGUÁ DO SUL

A equipe Urbano/FME
.

conquistou um grande re

sultado no fim-de-semana,
em Palhoça, no Campeonato
Estadual Absoluto de. Na

tação. Os jaraguaense ter

en minaram em terceiro lugar,
-� atrás apenas de Blumenau e

i da Unisul/Flerianópol is. No
'�total, foram 21 medalhas
li:- .

g conquistadas, sendo nove
� de, ouro, cinco 'de prata e

� sete de bronze.
.

Henrique trou)Se quatro medalhas. Os destaques individuais

da equipe foram os irmãos Bozza, Paola Mattos e Tali-
. Henrique e Marina Fruc- .ta Hermann bateu o novo

tuozo. Ele ficou com três recorde da competição com
medalhas de ouro e unia de 9min21seg73.
bronze e ela com duas' de. "Foi um grande resultado,
ouro, uma de prata e uma já que. fomos' apenas com 18

de bronze: Otávio de Azeve- atletas. Só perdemos para
dovcom duas de ouro e uma as equipes que mais têm re

de bronze; e Jan Doubrawa, cursos
I
no -Estado"; disse o

com uma de ouro e .uma de' técnico Ronaldo Fructuozo,
bronze, também fizeram bo- o Kika. O próximo compro
nita. misso da equipe será o Tor-

Por equipe, o revezamen- neio-Regronalde Federados,
to 4x200m livre feminino, dia 2 de maio em Blume
formado por Marina, Soelen .

nau.
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Conf são a pri ira fin
Com trio de arbitragem improvisado, Tupy saiu na frente

COPA NORTE'

JARAGUÁ DO SUL

Em
.

um jogo tumultuado,
o Vitória de Jaraguá do Sul foi
derrotado pela Tupy de Joinville
por lxO, na primeira partida da
final da Copa Norte de Futebol
Amador, que aconteceu domin
go, no campo do Rio da Luz. O

jogo iniciou com 40 minutos de
atraso, pois o trio de arbitragem
de São Bento do Sul, comanda
do' por Deoclécio da Silva, não
compareceu a final.

Deoclécio alegou que não foi
comunicado pela organização
do campeonato, que este ano é
realizada pela Liga Mafrense de
Futebol. Já o organizador, Nil
son Mendes Matloso, disse que
a comunicação da arbitragem
é feita por meio do site da Liga
[oinvílense.: Neste caso o regu
lamento determina que a Liga
local providencie lim outro trio.
E foi o que aconteceu, o jogo foi
conduzido pelo trio de Iaraguá
do Sul, comandado por Vander
lei Machado.

Depois da confusão inicial,
a partida começou com o au

riverde atacando várias vezes,
mas sem sucesso. Por outro

lado, o Tupi contra-atacava e,
se defendia das investidas de

Magrão. "Tivemos chances de
sair na frente, mas erramos nas

finalizações", relata o diretor de .

futebol do Vitória e jogador Car
los Ricardo.

Aos 30 minutos o jogo voltou
a ficar tumultuado. O capitão
Gomes denunciou que o time

,

adversário estava sem as canelei- .

ras (equipamento obrigatório),
houve urn princípio de confusão,
mas o jogo prosseguiu. Omesmo

Gomes, minutos depois protago
nizou-outro lance polêmico, im
pediu com a mão o gol da Tupy,
ele foiexpulso e não jogará a final
em Joinville.

Os visitantes marcaram aos

48 minutos do segundo tempo
em um contra-ataque com Toró.
Para Ricardo, a Copa Norte não
está perdida. 'Assim como fiz
eram um gol aqui, podemos

.

marcar lá", comentou Ricardo,
acrescentando que a partida
terá campo neutro (Arena Join
ville) o que pode facilitar para o

auriverde.

GENIELLI RODRIGUES Vitória terá de buscar o resultado no jogo de volta, no próximo domingo,

Basquete catarinense (branco) ficou com a medalha de prata nos JABs

,

'

'

EDITAL DE CONVOCAÇÃO.

CONVOCAMOS TODOS OS SÓCIOS CONTRIBUINTES E SÓCIÓS
COLABORADORES PARA PARTICIPAREM DAASSEMBLÉIAGERAL ORDI
NÁRIA, A REALIzAR-SE NO DIA 06 DE MAIO(TERÇA-FEIRA), COM INICIO
EM PRIMEIRACONVOCAÇAo ÁS 9:00 HORAS E EM SEGUNDA E ÚLTIMA

, CONVOCAÇAO ÁS 9:30 HORAS,' NA SEDE DA AçAo SOCIAL, DE JA�
GuÁ DO SUL" SITO A'RUA: EXPEDICIONÁRIO GUMERCINDO DA SILVA,

,

N° 430, COM A SEGUINTE ORDEM DO DIA:
'.

1. ANÁLISE E APROVAÇAo OU NAo DAS CONTAS E BALANÇO GERAL
ENCÉRRADO EM 31.12.2007.
2. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE SOCIAL.

JARAGuA DO SUL, 29 DE ABRIL DE 2008.
MARITA MAHFUD DA SILVA· PRESIDENTE

Santa Catarina fica com o

vice pela sexta vez seguida
JARAGUÁ DO SUL grupo ser campeão. Desta vez foi

Com 106 pontos contra 101 de no vôlei feminino contra a equi
Santa Catarina, QS paulistas mais pe de Osasco (SP). A equipe da
urna vez foram campeões gerais FMD;Furb de Blumenau perdeu
dos Jogos Abertos Brasileiros. por 3 a 1. Nomasculino, também
Este foi o sexto título consecutivó representando por Blurnenau,
de São Paulo sendo que os catari- perdeu por 3 a 2 para o time de
nenses repetem pela sexta vez o Maringá.
vice-campeonato. Em terceiro, No handebol feminino contra '

lugar ficou o Paraná com 71. A São Bernardo do Campo, as blu
competição. encerrou domingo, menauenses não deram chance
depois de seis dias de disputas. de reação às paulistas e vence-

Já no início da manhã do ram por 27x22. No masculino,
domingo as coisas começaram Joaçaba garantiu mais um troféu
a dar errada para a delegação para o Estado ao vencer osminei
catarinense com a derrota .de ros de Ipatinga por 30x24.
Florianópolis, no basquete femi- Amodalidade de futsal encer-
hino, para a equipe de Santos rou oficialmente as competições '

por 76x79 na prorrogação. O ' dos JABs. Na decisão feminina,
time paulista era favorito. No o Kindermann de Caçador -deu
masculino, no entanto, Joinville 'mais urna goleada, desta vez poi'
deu o troco e derrotou a equipe 8x2 sobre Ponta Grossa (PR). No
santista por 90x42, nurn jogo masculino, a-Malwee perdeu nos '

'bastante fácil. Mas, mais urna, pênaltis para Marechal Cândido
'

derrota catarinense no vôlei, ,es- .
Rondon (PR), depois de empatar

,

mau de vez as expectativas de o em 3x3 no tempo normal.
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,

CAMPEONATO PAULISTA
Final- Jogo de Ida
Ponte Preta Oil Palmeiras

Final- Jogo de Ida
Flamen90 1 xO Botafogo

CAMPEONATO GAÚCHO
Final- Jogo de Ida
Jwentude 1xO Internacional

'Final- Jogo de Ida
Coritiba 2xO Atlético

CAMPEONATO CATARINE�SE
Final- Jogo de Ida

Figueirense 1xO Criciúma

Resultado Final- Coroa Bom de Bola
1 ° lugar: Calhas Brayer
2° Lugar: Poço D'Anta
3° Lugar: Amigos da Garrafa
4° Lugar: Mecânica Oldiges
Disciplina: Mecânica OIdiges
Artilheiro: Laercio sChalinski (oito
gols) Calhas Brayer
Defesa menos vazada: Calhas Brayer
(seis gols) ,

FUlSAL INTERBAIRROS,
1 ° lugar: Cohab
2° lugar: Centro 1
3° lugar: 1 ° de Maio
4° lugar: Ca�eira
Troféu Disciplina: Carroeira
Artilheiro: Daniel Martins
(14 gols) Cohab
Defesa menos vaiada:

, Cohab (18 gols)

ABERTO DE FUTEBOL suíço
Última Rodada da 1 a Fase
XV de Novembro 1x2 Cali'Oeira
Bella Vista 3x2 Itapocu
Giardi,ne 2x2 Faixa Azul

Flamenguinho 1xO Fundifer
Bar do Ivo 1 xt Ribeirão Grande

Independente 4xO IDM Pisos
,

Classificados: Bar do Ivo, XV de
Novembro, Ribeirão Grande e Faixa
Azul; IDM Pisos, Itapocu, Bella Vista e

Flamen9uinho.

Aberto de Futebol Suíço
2a Rodada

Imigrantes 4xO Juventude,
MM Sucatas 1x1 Diana

OS,Jagunços 6x1 Expresso Caixa
d'Agua

, Serenata 1xO Altitude
Cruzeiro/Audicont 4x2 Real Player
Sênior .

,

Valcanaia 2x2 Real Player

MUNICIPAL DE FUISAL SÊNIOR
3aRodada

,

Bem Bolado/Rió Branco 2x5 Avaí
Vila Amizade'5ic3lmigrantes
Esquadra Azurra 4x4 Reba's

JARAGUÁ DO SUL
AMISTOSO '

InterMaster 5x4 Botafogo PomerOde
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PELOS ARES E NA DIREÇAO AO CEO
.

Vôo de paraglider leva a adrenalinaao limite máximo
JARAGUÁ DO SUL

São nove horas da manhã de um sá
bado quente e ensolarado. A. aventura
começa no chão, enquanto o carro en

frenta o caminho tortuoso que leva até o

topo do Morro das Antenas, em Jaraguá
. do Sul. Ao chegar lá em cima, a altitu
de beira os 870 metros: A adrenalina se

mistura ao medo e à admiração. O cená
rio é de tirar o fôlego, assim como a pro
posta de saltar.

Acompanhada do instrutor Rodrigo
Machado, 25, Geciane Roden,' 32,. não
tem coragem de desistir. Ela sempre quis
voar. Para garantir uma' viagem segura
pelo ar, os dois precisam dar atenção ir
restrita a alguns detalhes. Os materiais

exigidos são: pára-quedas de emergên
cia, um par de mosquetão (engate de me
tal) e o capacete. Sem isso, a brincadeira
fica perigosa demais.

. Depois disso tudo pronto e do para
.glíder 'estar disposto no chão, é hora de
esperar pelo vento certeiro. A primeira
tentativa fracassa 'porque o sopro de ar

não foi forte o bastante. a's aventureiros
voltam ao ponto de partida e aguardam

mais alguns minutos. Quase que de sur

presa, Rodrigo manda Ceciane- correr. O
momento certo chegou e os dois, pouco
a pouco, se distanciam no ar.

Cerca de 20 minutos mais tarde, eles
pousam. O vôo número um dela acabou,
mas a felicidade está evidente. "Não deu

. tanto medo quanto pensei que daria. O
equipamento oferece toda a segurança",
explica. O instrutor concorda,' afinal já
nem lembra quantas vezes repetiu a fa
çanha nos últimos oito anos.

Durante este período, Rodrigo se es

pecializou em acrobacias aéreas e já
disputou campeonatos brasileiros e in
ternacionais na modalidade. "A emoção
é sempre igual. A tensão fica' na deco
lagem por causa da importância do pro
cedimento, 99% dos acidentes ocorrem

pelo desrespeito às regras", 'afirma. O

piloto deve conhecer, além do funciona
mento do paraglider, o máximo possível
de meteorologia. Assim, evita voar em

condiçõesdesfavoráveís, como quando
o céu está nublado e os ventos fortes.

KELLY ERDMANN

.vôo DUPLO
QUANTO CUSTA: RS 100

LOCAL: Morro das Antenas

.. DURAÇÃO: 1'5 minutos,
nomínimQ
QUEM FAZ: Rodrigo Machado

.e equipe,(AcrociberdeUa)
CONTATO: 9953-9496

Para Geciane, voar com um paraglider significou estar em sintonia c�m a natureza
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FinanciQmenfo até 72x • Troco na troca • Garantia de procedência • Você confia, nós garantimos
'TAC não inclusa para todas as modalidades de financiamento, que estão sujeitas à aprovação de cadastro pelo Banco Volkswagen. Todos os vefculos deste anúncio
com 60% de entrada, Consulte sua concessionária Volkswagen ou-a Ouvidoria Banco Volkswagen: 0800 701 2834. ·Ofertas válidas até 29/04/08.

GRUPO AUTO ELITE
A MAIOR E MAIS MODERNA REDE DE CONCESSIONÁRIAS DE SANTA CATARINA
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Caraguó Auto Elite
Uma relação de conflonço.CopmzoJ I COfOdot I Ctlrl1ibanos-! Rio do Sul I Lase"$ I sáo Jooqutm ! Jaraguõ do Sul
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