
Suplementações
absorvem pauta
Um terço dos projetos enviados à Câ
mara pelo Executivo este ano remane

jam recursos. Foram 32, de um total
. de 93 votados e aprovados até abril.

Página 4

Crise na mesa

preocupa ONU
Forço-tarefa está sendo montado para
combater o que o entidade chamo de
"dramático alto de preços" des ali
mentes..

Página 20

As grávidas de hoje Sentem mais de
sejos' súbitos por comido durante o

gestação do que no passado, sugere
uma pesquiso britânico. Conduzido
pelo site gurgle.com, o estudo indico
que 75% dos 2,2 mil grávidas entre- .

vistadas sentem desejos alimenta
res. Segundo o site, há 50 anos, uma

pesquiso similar constatou que apenas
30010 dos mulheres grávidas confinna
rom ter vontades súbitos por comido.
De acordo com especialistas, o principal.
rozão prira esse aumento é o maior dis
ponibilidade dos alimentos.

.
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Móveis que criam I. ambiente especial 1
Projemóveis atuo há sete anos no mercado .,transformando cosas e escritórios.

Páginas 12 e 13

Ópera no palco do
Centro de Cultura
Apresentação de lo Traviata acontece
nos dias 16.e 17 de maio, no Scar..

Pá,gina 9

Dia das Mães e temperatura
,

-

em queda animam comércio
Alguns segmentos espernm faturar até 30% a mais em rel�ção às vendas do ano passado.
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Último dia para
declarar o IR

'

Fecarroz inicia
-na noite de je
Expectativa de negócios e de R$ 6 milhões,
segundo organizadores. Cerco de 40 mil
pessoas devem prestigiar a festa.

/

PóglnlJ 1

.LEIA HOJE
-

A músico de
• . Pitágoras-

Página.l0
Paciência será necessário poro quem dei
xou para acertar os contos com o'leão no

último hora. Sistema deve estarlento .

Página 6
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CHARGE

MAMÃE NEMABRIU
. O PRESENTE

.

"Ç) EJÁ TÁ
� EMOCIONADA!

.��.

PONTO DE VISTA

. DO LEITOR

O sentimento de culpa é um sentirnento que a crian

ça bem pequena já nutre. É um sentimento importante
porque ele permite uma reparaçãode seus erros ..Esse
sentimento de reparação no bebê já é o embrião da
consciência e noção mitre o que é bom e ruim. É O iní
cioda construção e manifestação de amor, quando ele
já começa a sair do egocentrismo. Os valores sociais
são introjetados na criança pela família. É assim que se

dá a formação do superego. Quando a criança é apro-
.

vada pelos pais nas suas atitudes, se alegra. Quando
recebe uma desaprovação ela registra como algo que
não deve ser repetido, porque não é bom. A transgres
são "dessas leis" gerará sentimento de culpa. Mas são
sentimentos temporários e logo repa:rados. Quando isso
não acontece, a pessoa passa a se autopunir, vivendo
amargurada e em sofrimento. A culpamal compreen
dida serve como instrumento de subjugação e tortura.
O complexo de culpa traz conseqüências desastrosas
para a saúde humana.

A mente culpada exige autopunição e essa punição
pode vir na forma de depressão, doenças auto-imunes e

acidentes repetitivos, chegando ao grau máximo de auto

punição que é o suicídio. Aceitarmos as próprias falhas,
planejando mudanças para não repetir o erro, significa
exercer o poder de nos perdoar. Deus não quer a morte
do pecador, mas a do pecado. O que é pecado? É simples
mente não se amar, se deixar levar pela autocensura ob
sessiva, pois somos juízes muito severos de nós mesmos.

.

Nós somos o arquiteto que constrói nosso estado de fe
licidade. Quando nos depreciamos, construímos ima

gens feias e destrutivas em relação a nós, realizando
uma construção mental a nosso respeito. Essa constru
ção sai do plano mental e se materializa. Mentalizamos
diversas vezes-que as pessoas não nos amam. Com isso,
Criamos uma aura ao nosso redor que repele as pessoas.
Liberando a culpa de nossa consciência, nossos erros e

doenças vão diminuindo. Por tabela:nós ficamos atraen
tes e esboçamos sorrisos.

OSCAR LUIZ MABA, VOUJNiÁR!O DO CW -

CENTRO DE VAlORIZAÇÃO DA VIDA

o complexo
de culpa

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

enviados poro o e-mail redacoo@ocorreiodopovo.com.br, ou por corto para a

Rua Procopio Gomes de Oliveira, 246, CEP 8925t ,200, Cx. Postal 18. É obrigatorio
informar nome completo, profissão, 'CPF e

' telefone (' não serão publicados),

Transporte interestadual de mercadoria 'ao exterior e ,ICMS
SIMONE C. PACHER TURRA,
INTEGRANTE DO DEPA.!UAMENTO DE

PLANEJAMENTO iR!BUTÁfl!O NA CASSIJl..l
ADVOGADOS ASSOC!ADOS

do assunto, uma vez que o legislador
complementar, visando dar maior com

petitividade aos produtos brasileiros
destinados ao mercado internacional
e atendendo aos objetivos da política
governamental de incentivo as expor
tações, através da Lei Complementar
87/96, concedeu a isenção tributária às

empresas que realizam operações de

transporte desses produtos do recolhi
menta de ICMS.

A questão discutida no Recurso Es

pecial apresentado por uma indústria
çontra o Estado da Rondônia, buscou a

definição sobre a incidência do ICMS
na operação de transporte interesta
dualquando a mercadoria se destina
ao exterior.·

A Relatora Min.'Eliana Calmon en-

tendeu que "a finalidade da exoneração
tributária é. tornar o produto brasileiro
mais competitive no mercado interna

cional", bem como esclareceu: "se o

transporte pago pelo exportador integra
o preço do bem exportado.' tributar o
transporte no território nacional equi-·
vale a tributar a própria operação de

exportação, o que contraria o espírito
da LC 87/96 e da própria Constituição
Federal".

Dessa forma, segundo a relatora a.

"Interpretação em sentido diverso im

plicaria em ofensa aos princípios da
isonomia e do pacto federative, na me
dida em que se privílegiaría empresas
que se situam em cidadesportuárias e

trataria de forma desigual os diversos
Estados que integram a Federação".

A la Seção do Superior Tribunal de
Justiça, uniformizou a discussão sobre
a isenção de' Imposto sobre operações
relativas à Circulação de Mercadorias e

Serviços sobre transporte interestadual
das mercadorias destinadas à exporta
ção. No julgamento entendeu-se que a

Lei Kandir (Lei Complementar 87, de
1996) determína a não-incidência do

. tributo sobre às operações e prestações
que destinem mercadorias ao exterior,
nas quais se ínclui.o transporte interes
tadual dessas mercadorias.

Inúmeras são as discussões acerca
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, FALAAí!

,

,'O que se discute
é a capacidade de
discernimenta."
EDINHO BEl (PMDS),
DEPUTADO FEDERAL

CATARINENSE,
- defendendo a redução da

.

maioridade penal para 16 anos.

" O nosso

compromisso vai
.. '

ser rigorosamente
,

honrado."
SÉRGIO HADAD, MINISTRO,

,

DA EDUCAÇÃO, garontindo-a parte
do governo na construção do campus

da UFSC em Joinville.

"Gostaria de cometer
só erros novos."

ANTÔNIO PALLOCCI (PT),
,EX-MINISTRO DA FAZENDA

de Lula e deputadõ federal

Quase lei
Em que pese toda a resistência de associações comercia-s e câmaras de diri
genteslojistas, o Projeto de lei 151/2007, do deputado estadual José Natal
(PSDB), foi aprovado pela Assembléia legislativa e, agora, depende do go
vernador luiz Henrique da Silveira (PMDB) para virar lei. A proposta obriga
-os bancos de dados de órgãos de cadastros negativos, como o SPC e o Serasa,
a comUnicar o consumidor sobre a inclusão de seu nome em listasde restri

ção ao crédito por meio de ccrtn registrada. Para o deputado; esta é a forma
mais eficiente para se evitar injustiças. Natal alega inúmeros C!lSOS em que
sequer havia dívidas, o, que poderia ter sido evitado caso houvesse 'a devida
comuniéação."Ouem se preocupa com o consumidor? O mau pagador vai
continuar sendo mau pagador, com ou sem aviso", arrematou o deputado.

ASSINADO
Prefeitura e Viação Canarinho as
sinaram ontem o termo aditivo
153/2008 ao contrato que prevê
obras do Trimsjaraguá a ser exe

cutadas até dia 10de setembro. O
prazo anterior, 31 de dezembro de
2007, não foi à votação por decisão
do ex-presidente do legislativo, ale
gandõ outras datas'aprovadas e não

cumpridas, Rudolfo Gesser (PP). E a

quem o procurador geral do muni
cípio, Edurirdo Marquardt, imputa
responsabilidade pelo atraso.

DIFíCIl1
Prometido pelo governador luiz Henri
que da Silveira em 2006, o alargamen
to da pista da SC-416, no Rio Cerro,
entre as melherins necessárias para
a rodovia não saiu em 2007. E corre

risco iminente de não ser feito agora,
em 2008. À época, lHS afirmou que o '

projeto estava pronto, bastando assi
nar convênio de financiamento com o

Banco Interamericlino de Desenvolvi
mento, um dos principóis financiado
res de obras do gênero.

DlFíCIl2
Na contramão do governador, o secre

, tário rle Infra-estrutura Mauro Mariani
(PMDB),. candidato à prefeitura de Join-

- ville com apoio de lHS, disse na semana

passada que é preciso, primeiro, se ter
um projeto pronto, definindo o que será
feito, e, depois, tentar recursos junto ao

BID, no oitavo convênio a ser assinado
pelo Estado desde o -governo de Paulo
Afonso Vieira (PMDB).

,CORREÇÃO, _
.

Ao contrário do publicado nesta coluna no último dia 25, o concurso público
, re.alizado' pela empresa lutz em Corupá não foi cancelado, O problem� aconteceu
apenas no município de Barra Velha

,.
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ORÇAMENTO

,

POLITICA-----�---�

Câmara aprova -32 suplementações
Um terço dos projetos enviados pelo Executivo'este anoremanejamrecursos

,.
• .

• -

I
_

•

JARAGUÁ DO SUL

A começar pelo de número

1, mais de um terço dos projetos
enviados pelo Executivo e vota
dos pelos vereadores este ano,

suplementam e anulam dotação
ou abrem crédito especial no or

çamento domunicípio. Foram 32

projetos votados e aprovados pela
Câmara relacionados ao tema,
de urn total de 93 enviados pelo
prefeito Moacir .Bertoldi (PMDB)
neste último ano de governo e da
atual legislatura.

Os projetos, que de modo
geral transferem recursos entre
secretarias e autarquias da admi

nistração municipal, estiveram
na pauta de i4 das 22 sessões
ordinárias da Câmara realizadas
até agora. Só na última segunda
feira, dos 11 projetos votados,
oito são do gênero, absorvendo,
portanto, mais de 70% da pauta,
acrescida também de indicações
e pedidos de informação.

O número elevado' chamou
a atenção do vereador Tenys da
Silva-(PTB), que na tribuna inda
gou o por que da necessidade das
suplementações e que, segundo
ele, têm sido questionadas pela

população, especialmente pelos
que acompanham as' sessões.
Para Tenys, o fato reflete a super
ficialidade do orçamento quando
de sua elaboração. "Isso é grave",
afirmou.

Na avaliação do vereador
Adernar Possamai (DEM), o orça

,

menta, ao invés de ser executado,
"é feito para cumprir as formali
dades". "Isto demonstra él' falta de
planejamento e de Visão de longo
prazo", làrgou Possamai, questio
nando, ainda, a mensagem que
acompanha os projetos, segundo
ele em linguagem técnica. "Falta
um pouco de clareza quando a

informação vem para cá. A ex

plicação está muito superficial",
disse, reportando-se ao líder de'
governo, Pedro Garcia (PMDB).

Na sessãó, o democrata havia
solicitado a retirada de quatro
projetos que tratam da abertura
de créditó especial relacionados
ao Issem (Instituto de Segurida
de dos Servidores Municipais).
Entretanto, solicitou a reinclusão
dos mesmos na pauta após expli
cação do líderde governo.

CAROLINA TOMASELLI
f:\-

Com oito projetos do gênero na pauta da última sessõo, Terrys da Silva taxou o orçamento de superficial

EDITAL
MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN. TabeliaDeslgnada 'Revl·so-O solarl·"1 f·lxada em' 10 de marçoda
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acham neste Tabelionato para protesto de Titulos contra:
. Projeto que atende a pedido dos servidores foi aprovado pela Câmara

DEVEDOR DOCUMENTO CREDOR
ESPECIE NUMERO VENCIMENTO 'VALOR SACADOR

ALEXSANORO MADRUGA SILVA 032,554.589-86 POSTO MIME LTDA, .)
I 487571/0 13103/2008 235,54 O-MESr�O

ANATHEMA CONFECCOES LTDAME 00575.271/0001-75 FRAMEX QUIMICA LTDA EPP
I 00100071, Gl!03/2008 799,56 O MESMO

COM E TRANSP KAWAK LTDA 03.674.908/0001·79 INTERNATIONAL S C P R M LTDA
I 554.139A 08/04/2008 1.084,95 O MESMO

CONFECCOES VIEIRA E HOHMANN 07.844.923/0001-79 MIRKUS CONFECCOES LTDA ME
I 462' 08/0212008 471,52 O MESMO

.

EDINEIA DOS SANTOS· 850.190.119-91 MULTITELAS IND.E COM.TELAS E ARA
I 16313/1 14/04/2008 875,00 O MESMO

ISMAEL LAUBE 59.979.549-27 SILMAQ S/A
I 99688.7 18/04/2008 108,80 O MESMO

JOAO VOLNEI EURICO JUReK 771,202.729-34 AUTO MECANICA NICOLUZZI LTDA
I . 2267/2 10/04/2008 903,22' O MESMO

JORGE LUll CARDOSO E CIA LTDA 05.164.492!0001-74 ALDANO PRoe DE DADOS LTDA
I 173 11/04/2008 550,00 O MESMO

KARIN. BOGER 062.066.839-31 JAVEL JARAGUA VEICULOS PECAS E S LTDA
I 109060/A 06/04/2008 170,00 O MESMO

KATH PIZZAS LTDA 03972.975/0001-70 OESA COMERCIO E REPRES.LTDA
_

I 19624908 02/04/2008 395,54 O MESMO
NAIRMARTINS ME . 08.843,788/0001-00 POSTO MIME FILIAL 3

CH 773343-7 A VISTA 850,00 O MESMO
NILVA JOANA RIBEIRO PERETO 844398.079-68 THAISA SPEZIA MOVEIS E COLCHOES

. I 2255005 10/04/2008 63,00 O MESMO
ODAIR JOEL MACHADO 006.492.169-70 BANCO PAULISTA S.A

�' CCB 13-92139/07 A'VISTA 8.064,89 O MESMO
. RODRIGO HERMANN 811.975:199-04 MARANGONI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CH 900058-5 ' AVISTA 105,00 O MESMO
.

ROGERIO VALDIR KRIGER 653.419.889-49 EQUIMOV EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS.E REPRESENTACOE
, I 3190/2 15/04/2008 576,29 O MESMO

.

SUZETESCHUG' 018.535.679-65 PAN DISTRIBUIDORA LTDA
I 000475'-02 .14/0412008 373,95 O MESMO

SUZETE SCHUG 018.535.679-65 . F.IGUEIRA MAT DE CONSTRUCAO
,

. I 1145.002 10/0412008 189,OO
.

O MESMO
SUZETE SCHUG 018.535.679-65 PAN DISTRIBUIDORA LTDA

I ,000531-03 15/04/2008' 354,40 O MESMO .

VALDECIR TlTOt� 662.932.199-53 MARANGONI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CH 900064-0 A VISTA 45,00 O MESMO

E, como os ditos devedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimacao, faz por
intermedio do presente Edital, para que os mesmos comparecem nests Tabelionato na Av. Mal, Deodoro da Fonseca, m.
1589 ,10 prazo da Lei, a fimde liquidar o seu debilo. ou entao, dar razao porquenao o faz, saba penade serem os referidos
prQtf atados na forma da Lei, etc.

Jaragua do sul, 29 de Abril de 2008

GUARAMIR.M
Projeto de lei do vereador

Marcos Mannes (PSDB) fixá
em l°de março a data da revi
são geral anual da remuneração
dos servidores públicos muni

cipais. A proposta foi aprovada
em segunda votação, de forma
unânime, na última sessão,
quando outros dez projetos fo
ram votados e aprovados, em

primeiro turno.
.

Apesar da Constituição Fe
deral e da Lei Orgânica do mu

nicípio determinarem a revisão
anual, o vereador lembra. que a

mesma pode ocorrer em qual
quer mês, impedinau lU.. .t',dlle
jamento financeiro por parte dos
funcionários públicos, hoje em

torno de 600. "E o índice da in

flação não é retroativo. Se o au

mento for concedido em maio,
junho ou julho, o valor será o

mesmo", esclareceu Mannes,
informando se tratar de "um

pedido antigo da classe".
Este ano, os funcionários

públicos tiveram os salários re

ajustados em 6% a partir de 10
de abril, sendo 5,36% referentes
à revisão geral anual e 0,64% de
aumento real. O reajuste também
foi concedido ao prefeito,. vice, _

secretários municipais e verea

dores, agentes políticos que não
são inclúídos na lei proposta
por Mannes. O. vereador tam
bém informa que não há plano
de cargos e salários para os ser

vidores do município que; se

gundo levantamento realizado

por ele, tem a baixa remunera

ção no Vale do Itapocu.
,

Na segunda-feira, também foi

aprovado projeto de, lei do Exe-'
cutivo que autoriza omunicípio
a desenvolver ações e aporte de
contrapartida para implemen
tar programa para construção
de 40 casas populares no Bairro
Caixa D'Água.

'

Autor da proposta, Manne� espera
que o prefeito sancione a lei
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JARAGUÁ DO SUL

Nas vitrines das lojas, o ver

melho predomina. Corações,
flores, enfeites e produtos, fe
mininos lembram os filhos que
o dia de presentear as' mamães
está próximo. A pouco mais de
uma semana da data, os lojistas
já atendem consumidores que
preferem antecipar as compras e

evitar a' correria de última hora.
Segundo, os vendedores, esta é
uma boa estratégia, já que na vés
pera da data fica difícil encontrar
opções, cores, modelos e atémes
mo, o produto desejado.

Gabriel Wmter, 5 anos, ainda
não sabe corno presentear amãe.
Mas o pai dele, Wanderlei Win
ter, 33 anos, tem uma idéia para
agradar a: esposa. "Sapato sempre
é uma boa. Ela adora sapatos e

tem vários, mas sempre precisa
de mais um", sugere o eletricista
e Gabriel parece concordar.

'

Segundo a proprietária de
uma loja ,de calçados, Fabiana

, Beber, a sugestão deWmter é co-
'

mum nesta época do ano. "Com
a chegada do inverno e com o

Dia das Mães, cresce a procura
por sapatos fechados, e é claro,

--------�----------GE�L

Dia das Mães movimenta comércio
Expectativa 'é de aumento de 7% em comparação com o ano passado

PRESENTES

pelas botas", afirma a comercian
te, que espera um aumento de até
40% nas vendas durante o mês
de maio. Depois dos sapatos, as

. bolsas, os cintos e demais acessó
rios também são procurados para
mães de .díversas idades, estilos e

preferências.
Já entre os eletrônicos, o cam

peão de vendas continua sendo
o celular. "Tem filhos que com

pram itens para a casa, como

liquidificadores, batedeiras e

microondas. , Outros ' preferem
algo mais' feminino, como seca

dores e pranchas para o cabelo.
E também é grande a procura por
televisores e aparelhos de DVD.
Mas o que mais vende mesmo,
é o celular", explica O gerente de
uma loja de eletrodomésticos,
Írio Piske, que pretende aumen

tar as vendas em 30% no mês
das mães. Ele conta que a data
é a segunda mais lucrativa e só

perde para o Natal. O gerente
revela ainda que os filhos gas-

t� em mé�ia. R$ 2tOO com as

�""'.'..maes e a maiona op a por paga- ,

mentos a prazo.

DEBORA VOLPI Aparelho de celular é um dos prodiltos mais procurados como presente

Pouco dinheiro e

muita criatividade
Segundo a artesã Iara Schiochet, é pos
sível presentear a mãe de forma criativa

. e barata. Uma dica é criar. uma embala
gem diferente que depois, pode servirde
porta-jóias, "porta-trecos" ou até mesmo
como enfeite. Elo ensina a fazer esta cai
xinha em pátina, que pode vir recheada
de bombons, sabonetes ou até mesmo de

;,'#1 ...,1. o
uma jóia. Então,"coloque o mão na mas-

2) Molhe o esponja úmido no tinto rosa velho, posse no caixa sempre no
u, sa" e solte a criatividade.

mesmo sentido e deixe secar.
'

1) Dê uma mão de tinta bronco em todo o peço. Deixe secar por
15 minutos e lixe. Dê mais duas mãos de bronco, intercalando
15 minutos de secagem. Poro acelerar o processo, use um secador.

��'
3) Posse goma loco no figuro (pode ser um recorte de papel de presente
ou uma foto) poro impermeabilizar. Deixe secar, recorte e cole.

4) Com o pincel chanfrado n012 e o tinto rosa siena, faço o sombreado
nos bordos do caixa. E com o pincel chato, posse o verniz em todo a peço.
Além do figuro, pode escrever mensagens na caixa.

VOCÊ VAI PRECISAR DE:
• Uma ,caixa MDF 16 x 16
• Tinta PVA branca, rosa velho

e rosa siena.
• Esponja poro pátino
• Lixa bronca n0320'
• .Cola branco
• Verniz
• "Decoupage" de rosa (pode ser

, papel de presente)
• Goma loco
• Pincel Chanfrado n012
• Pincel chato n020

O CORREIO DO POVOOQUARTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2008

Mãe é
sinônimo de
temin i·íllfad ê�i

Poro o consultora de ven os de
uma loja de cosméticos, Eni Ro
drigyes, mãe

..
�, sinônimpde fe.;x:';

minilidllde,[delicadezo "fi ema;"
ção. Por issó"elo acredito que o •

perfume é.e p-resente mO,is indi
COa0 para a dato •."f}1ulberamo
flor. Então es perfumes florais
(fodem ser boas opções. Sabo
netes em formo de- flor, cremes,
com essência de flor, tudo isso
combina com o sensibitidade da
'mylheJ. Esses presentes emo

cionam as mamães", �ugere.
Elo comento ainda que os ma

q�jog�ns são muito procuradas
qe�to épOCO,i90 ano.

.

Frio aquece
as vendas

À CDL (Câmara deDiri
gentes Lojistas) aguarda um

aumento significativo nas

vendas já a partir do próxi
mo dia 2 e prepara horários
de atendimento especíais

"

para a véspera da data. "O
crescimento nas veridas deve
ser de 20 a 30%, depende do
setor. Mas no geral, a expec
tativa é de um aumento de
7% a mais em relação ao Dia

'

das Mães do ano passado",
explica o vice-presidente da
CDL, Wanderlei Passold.

, E se as temperaturas apre
sentarem quedas, são as ven

das 'que entram em elevação.
'� chegada do frio interfere
nas vendas, principalmente
no setor de vestuário, ou seja,
nos calçados e pas confec
ções", afirma. A CDL lembra
que nos dias 3 e 10 de maio,
sábados que antecedem o Dia
das Mães, as lojas abrem: às
8:30h e fecham às ph.
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AcidentQ causa

morte na 413
GUARAMIRIM

Um' acidente na SC-
413. no Bairro Figueirinha,
na noite de segunda-feira,
causou a morte do condu
tor do Gol placa AEN-9Z52,
de Guaramirim, Mario Sar
danha, 40 anos. De acordo
com os Bombeiros Volun
tários de Guaramirim, ele
ficou preso entre as ferra

gens, teve traumatísmo cra

niano e 'morreu na hora. O
motorista do caminhão pla-

l ca MEQ-0070, de Blumenau
"(c 110me não foi revelado),
nada: sofreu.

Segundo a Polícia Mi
litar, o Gol teria colidido
lateralmente no rodado tra

seiro do caminhão quando
trafegavam numa curva fe
chada. A Polícia Rodoviá
ria Estadual informou que
uma perícia está avaliando
as causas do acidente. A
análise também avaliar se

o condutor do Gol estava
usando ou não o cinto de
segurança.

,

Filha agride
� própria mãe
GUARAMIRIM

A PolíciaMilitar atendeu
a um caso de agressão na

segunda-feira, por volta das
22h20, na Rua José Deque
eh, Centro. De acordo com

a PM, uma mulher afirmou
ter sido agredida e expulsa
de casa pela própria filha,
de 17 anos. Os policiais
encontraram a mãe fora de
casa e tiveram que arrombar
a porta,' que estava: tranca- .

da, para poder entrar e con
versar com a adolescente. A
mãe apresentava ferimen
.os nos braços e reclamava
de dores pelo corpo.

Segundo a' PM, a mu

lher Ico�tou que teria ido

comprar um lanche com

refrigerante, a pedido da
filha. Depois de algum
tempo, a adolescente teria

exigido que ela fosse bus
car mais refrigerante, mas
o pedido teria sido negado
pela mãe. Foi quando 'a ga
rota teria passado a des
ferir-lhe socos e chutes,
agredindo-a também com

um sarrafo de madeira. O
caso foi encaminhado ao

Conselho Tutelar.

LEAO

GERAVPOLícIA---------

Último dia para declarar IR
Sistema pode ficar congestionado e prejudicar a entrega
JARAGUÁ DO SUL

O prazo para acertar as

contas com o Leão termina
às 20h de hoje. Mas quem
deixou para fazer a declara
ção de imposto de renda na

última hora, vai enfrentar

problemas, príncipalmente
com a página da internet. "O
site deve estar congestionado
hoje e a pessoa pode não con

seguir declarar", diz a sócia
de um escritório de comtabi
lidade, Karina Bruch Scheuer.
Ela conta ainda que durante
as duas últimas semanas, o

movimento no escritório au

mentou em até 40%.
Segundo a especialista,

para quem ainda não reuniu
todos os documentos neces

sários, a orientação é que a

declaração seja entregue den
tro do prazo, mesmo incom

pleta. Isso porque ela pode
ser retificada depois." sem

,

prejuízos paraõ contribuinte.
- "É melhor entregar os doeu

.

mentos que tem para fugir da
multa. Mas tem que retificar
a declaração o quanto mites",
explica..
p Em caso de átraso, a mul
ta mínima é de R$ 165,74, e a

pessoa também pode ter o CPF
cancelado. Vale lembrar ainda
que após 30 de abril, a Receita
Federal só recebe declarações
feitas em disquete ou pela in
ternet. Através da página da
Receita, o processo, leva em

tomo de 40 minutos se realiza-

Karina diz que movimento no escritório de cÓntabilidade aumentou cerca de 40% nas últimas duas semana

vidas, procure a ajuda de um
contador, "Omitir informa

ções ou .colocar valores me

nores pode ser perígoso. A
Receita tem como cruzar os

dados e descobrir os valores
omitidos", revela. Ela lembra
ainda que para todo valor de
clarado, é preciso apresentar
recibos. Isso inclui gastos
com saúde, como notas de

hospitais e referentes à edu

cação, recibos de escolas ou

universidades', por exemplo.do por um profissional. Já para
quem não tem habilidadecom
o sistema, a operação pode le-

var mais de uma hora.
Karina sugere que o con

tribuinte que ainda tem dú- DEBORA VOLPi
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Organizadores esperam um público de 40 mil pessoas e trabalham para deixar tudo pronta para abertura hoje

o LAZER E NEGÓCIOS

Tudo pronto poro o

nbertum do Fecarroz
Expectativa de negócios é de R$ 6 milhões
MASSARANDUBA

o
O município de Massaran

duba é conhecido corno a ca

pital catarinense -do arroz por
ser um aos principais produto-
'res do-Estado. A cidade possui
900 produtores, 500 hectares
de área cultivada e produz 1,2
milhões de sacas por ano.

Neste cenário, inicia hoje
no município a 110 Fecarroz

.

(Festa o Catarinense do .Arroz)
com diversas atrações progra
madas para entreter os turistas
e visitantes. A expectatíva de

negócios para esta festa, que
terá mais de 100 expositores, é
de aproximadamente R$ 6 mi
lhões. O número de visitantes

aguardados para esta edição
ultrapassa 40 mil pessoas. -

Para Adamir Isidoro Kola
cki, que trabalha na organiza
ção desde 2002"os produtores
estão animados para esta edi

ção em função daalta do arroz.
"Nesta Fecarroz, 90% dos par
tícípante serão da nossa região.
Haverá expositores de todas as

cidades do Vale" além de Join-
o

ville e Blumenau", disse. Os
demais comerciantes e produ
tores virão. do Rio Grande do
Sul onde a agricultura e a pe-

cuáría também é forte.
'

O evento acontece até-o dia
4 de maio, próximo domingo,
nas dependências-do Centro Es

portivo Municipal Erich Rode.
A abertura oficial é às 19h30 de

hoje. A entrada custa R$ 5 e o

lucro da festá será investido na

.aquisíção de equipamentos para
o,Hospital Municipal.

OSNIALVES
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'Exposição sul�brasileira de.
orquídeas no mês de maio
,GUARAMIRIM

O município de Cuara
mirim será sede da Terceira

Exposição Sul-brasileira de

Orquídeas, Bromélias e Plan
tas Ornamentais no. próximo
mês. Serão três dias, 9, 10 e

11, dedicados à divulgação
desta planta, a orquídea, que
possui mais de 35 mil espé-
cies.

A .organízação -ficará por
conta da Adori (Agremiação,
.de Orquidofilia do Itapocu),
que deve reunir' no Parque

N Perfeito Manoel de, Aguiar
o� as 12 agremiações de todo o

� Estado. São aguardados para
UJ

ã:

esta edição aproximadamente
oito mil visitantes.

De acordo com Luiz Car
,los Schutzen, presidente da
Adori no Vale do Itapocu, no

, ano passado a exposição teve '

seis mil visitantes de Santa
Catarina, Paraná, Rio Grande
do Sul, São Paulo, Minas Ge
rais e até turistas paraguaios
de passagem pelo Estado.
Para comercialização haverá
12 orquidários profissionais
vendendo aproximadamente'
1,5 mil espécies da planta. O
custo da entrada é de apenas
R$ 1. A prefeitura colabora
com o evento.

Prefeituras chamam'aprovados
em Jaraguá do Sul e -Corupá
JARAGUÁ DO SUL/CORUPÁ

Das 355 vagas disputadas
por 7817 candidatos no con

curso público da Prefeitura de

[araguá do Sul, realizado em ja
neiro passado, apenas 60 foram
preenchidas. Mesmo' assim, a

administração municipal ainda
pretende efetivar 149 pessoas
nos 'próximos oito meses. Por
isso, enviou 194 convocações
formais desde ª' homologação
do processo seletivo.

De acordo com a diretora
de Recursos Humanos, Alire
Bertoldi, .os contratados ime
diatamente estão distribuídos
em duas áreas: educação e saú
de. Na primeira, são 43 profis
sionais, sendo a maioria deles
professores e atendentes de
berçário. Já na segunda, foram
nove médicos, assistentes so

ciais, recepcionistas, motoris
tas de ambulância, farmacêuti
cos, entre outros.

As colocações restantes, em
contrapartida, devem abranger

também' os setores administra-
o tivos e a Secretaria de Desen
volvimento Social. As demais
ficam para o ano que vern,' caso
seja necessário. O prazo limite
de efetivação encerra no início
de 2010, quando o, concurso'
perde a validade.

Ao contrário do que ocorre
em Jaraguá do Sul, no muni

cípio de Corupá foram preen
chidas quase 100% das vagas
abertas no recente concurso
público. Conforme Adriano
Hofmann, secretário de Ad
ministração e Finanças, 95
candidatos já estão nos postos
de trabalho. A seleção previa
apenas 81. O excedente ocor

reu por causa da necessidade
de pessoal em escolas e cen

tros de Educação Infantil.
Quem ainda "não recebeu a

convocação, mesmo tendo o

nome incluso na lista de ap
tos, precisa aguardar. "É, por
que nos falta espaço físico",
explica.

COMUNICADO
Terranova Imóveis Ltda., comunica que requereu
junto à FUJAMA (Fundação Jaraquaense do Meio

'Ambiente), Licenciamento Ambiental (LAP, LAI),
para a atividade de Loteamento, com localização
à Rua 1233-Sem Nome-Bairro João Pessoa - Ja

raguá do Sul- se, Matrícula Imobiliária 41.728 de

propriedade de Terranova Imóveis Ltda. O prazo
para impugnação junto a FUJAMA é de 20 dias
'corridos a partir da data desta publicação, sendo
que o licenciamento será concedido se atendida
a legislação ambiental.
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VALE DO ITAPOCU

R$ 4 milhões
_poro o Estado

De acordo com a Secretária de As
sistência Social do Estado, Dalva de
luca Dias, há disponível para o Esta
do a quantia de R$" 4 milhões para a

construção de CRAS (Centros de Refe
rências de Assistência Socia!). A infor
mação é do prefeito de Massaranduba
e presidente da Fecam (Federação Ca�

.

. tarinense dos Municípios), Davio léu.
Os municípios interessados devem
entrar no site http://www.sst.sc.gov.brl
para ter acesso tanto a documentação
necessária, quanto aos critérios para
pleitear os recursos..

JARAGUÁ DO SUL

Scar oferece curso
de foto'digital

A Scar (Sociedade Cultural e Artística),
de Jaraguá do Sul, vai realizar de 7 a

31 de maio o curso de fotografia digi
taI. O objetivo é proporcionar um me

lhor entendimento desta modalidade.
O conteúdo passará rapidamente pela
história da fotografia, os diferentes
sistemas, fluxo digital, captura, edi
ção, armazenamento e utilização das
imagens. O custo é de R$ 100. Outras
informações no 3275�2477.

VALE DO ITAPOCU----�----

JAR4GUÁ DO SUL

CAMPEONATO ESCOLAR
A Fundação Municipal de Esportes de Jaraguá do Sul informa que
encerra .hoje, quarta-feira, o período de inscrições para o campeo
nato éscolar. A competição é voltada a estudantes com idade entre
dez e 14" anos matriculados em .escolas do município. As modali
dades sãn atletismo, xadrez, tênis de mesa, futsa!, basquete; vôlei
e handebol. A expectativa dos organizadores é repetir o número
de pcnlelpentes registrado na edição passada, de dois mil alunos
representando 31 unidades de ensino. Outras informações no site
www.fmejaraguadosul.com.br.

.

. CORUPÁ

Bingo beneficente para Jazz Bond
A Associação de Pais da Escola de Música Jazz Band Elite, de Corupá, promove
O tradicional bingo no dia 3 de maio nas dependências da Igreja Católica. O
inicio será às 14 horas. O valor da cartela é R$ 5 tom'direito a oito rodadas. Os
prêmios serão cestas básicas e utensílios domésticos. Haverá rodadas extras.
Cartelas antecipadas podem ser adquiridas com integrantes da escola. 'Mais
informações no 3375-1/399.

BARRA VELHA

Pref�itura adio escolha
do Rainha do Fenapir

. A Prefeitura de Barra Velha informa que adiou para o dia 13 de junho a escolha da
Rainha da 12° Fenapir (Festa Nacional do Pirão). A escolha estava prevista para o

dia 31 de maio. O evento será nas dependências da Sociedade Recreativa de Barra
Velha. As inscrições para as candidatas pode_m ser feitas até o dia 1_3 de maio na

Secretaria de Turismo. Outras informações no (47) 3446-1231.

GUARAMIRIM

Deter libero
recursos

o Deter (Departamento de Transportes
e Terminais) deve liberar ainda esta
semana, recursos para a construção de
15 abrigos de ônibus nas rodovias que
"cortam Guaramirim. O custo da obra
será de aproximadamente R$ 51,8 mil. O
convênio foi assinado na sexta-feira no

município pelo presidente da entidade,
luiz Carlos Tamanine.

BARRAVELHA

Obras de recepeumente
Os vereadores de Barra Velha solicitaram que a prefeitura local pressione a Cason .

para concluir as obras de prolongamento do dutó que vai do hotel Flamboyant, na
-

Avenida Itajubá, até o morro do Grant. A intenção é aprontar as reformas antes

que a secretaria de Obras faça o recapeamento do asfalto, para não desperdiçar
o pavimento.
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OPERA·NO PALCO DA SCAR
La Traviata foi criada da há ISO anos pelo compositoritaliano Giuseppe Verdi

CULTURA

[aragua do Sul recebe nos dias Florianópolis, que escolheu a cidade
16 e 17 de maio uma atração imper- pelas condições do teatro do Centro
dível para quem aprecia espetáculos Cultural. A.produção representou
de aha nível. Pela primeira vez na um verdadeiro marco na história
história do município, a Sociedade da ópera. em Santa Catarina, com

Cultura Artística traz ao palco do quatro récitas que lotaram o Cen
Centro Cultural uma ópera. La Tra- tro Integrado de Cultura, em Flo
viata, obra imortal. da dramaturgia rianópolis, em novembro de 2007.
criada há 150 anos pelo compositor A ópera é uma das manifestações
italiano Giuseppe Verdi, vai reunir artísticas mais complexas. Começa
no Grande Teatro da Scar a Orques- pela contratação de uma orquestra,
tra de Ópera de Santa Catarina ao passa pela seleção de solistas e do
lado da Polyphonia Khoros, de Flo- coro, preparo cênico dos artistas,
rianópolis. . criação do cenário, em geral gran-

A iniciativa de promover a apre-
. dioso, confecção de figurinos es

sentação de um espetáculo de ópera peciais, de época, para um grande
em Iaraguá partiu do Pró-Música, de elenco e a participação de um balé.

O CORREIO DO POVO IHQUARTA-FEIRA. 30 DE ABRIL DE 200ã

NO FECHAtiiENm.
UMA CORTESIA PARA

O SEU VEíCULO

", Baependi�� G6RRHORA DE SEGURUS
.

(41) 3275 1581

O QUÊ: Ópera Lo Traviata - Espetáculo com o Orquestro de Ópera de
Santo Catarina e Polyphonia Khoros
QUANDO: Dias 16 e 17 de maio, sexto e sábado
ONDE: Scar - Ruo Jorge Cz"ierwicz. sin, em Jaraguá do Sul
HORÁRIO: 19 horas

.

QUANTO: R$ 40 e R$ 20 (estudantes e pessoas acima de 60 anos)
INFORMAÇÕES: (47) 3275-2477 e no site www.scarart.br

Para. você ficar seguro !

Ó

AG1UDAOE NA
COTAÇÃÓ/RETORNO

IMEDIATO

SERViÇO

f�ara decSTrutar a IIlda, é li�essári!'l estar tranQüilo, re!a.xaCd, E para assegurar tranqüilidade, Jaragllá do Sill e Região
Gantam com a tradi�ã(l da Baepmldí Corretora de Seguros.A corretora ofernoo planes nos segmentos:

Automóveis, ReSidencial} Comercial,' Serviços, Empresas, Condomínios, Seguro de vida e Seguro AlugueL.

DESCONTOS
DIFERENCIADOS

ATEN91MENTO
OOMICllIAR

.. Exltlllão Zapella, 214· Centre - Jaraguá dil Sul- SC· fax.: (47) 3214 OlOB {Ramal 12B} - blepecor@netuno.com.br- www.javel.com.br
.

AS MELHORES
COBERTURAS

.,. Entre as maiores
,

Por envolver um número tão elevado de
artistas, não é difícil entender por que as

óperas são montadas quase que exclusiva
mente em grarides centros. La Traviata, uma
das mais encenadas em todo o mundo, de
autoria de Giuseppe Verdi é baseada no ro
mance A Dama das Camélias, de Alexandre
Dumas Filho.

_ O espetáculo tem a direção musical e re

gência do maestro Jeferson Della Rocca, dire
ção cênica do diretor de teatro Antônio Cunha,
cenários de Sylvia Mantovani, figurinos de
José Alfredo Beirão, premiado pela Ópera In-

.
ternacional de Paris, direção artística da ma

estrina Mércia Mafra Ferreira e direção-geral
e de produção de Neyde Coelho. Em quatro
'atos, "La Trav.iata" tem como solistas a sopra
no Kalinka Damiani interpretando Violetta,

. o tenor Miguel Geraldi (Alfredo) e o Douglas
Hahn (Giorgio Germont) e grande elenco do
Jovem Ballet de Santa Catarina.

/��I ,

\ ,

�l

Colchpes. Estofados e Espumas
apoio:

� ()M!idr>(.óm(Ju..t'ir!Kk

�.��

ACADEMIA I,M P ut S O

2 O O 8
organização:

Inscrições Abertàs
fone: (47) 3275-1862
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CRÔNICA.

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCiÓLOGO

A ,músico de Pitágoras
,

A palavra "cosmología" tem sua origem na

antiga palavra grega kosmeo, que significa "orga
nizar" ou "ordenar", delimitando a crença que o

universo pode ser compreendido e padronizado.
Os gregos sempre sonharam em reconhecer tais

, padrões como obra absoluta da inteligência huma
na. Seus filósofos examinavam meticulosamente
toda e qualquer teoria, e nem se preocupavam em

'

questionar a própria mitologia. Pitágoras de Sa-
'

,

mós foi um dos precursores do novo racionalismo

por volta do ano 540 a.c. Uma de suas façanhas
foi tentar demonstrar que os números possuíam
uma harmonia musical através de experiências
com um monocórdio. A corda mantida sob ten
são constante, e dependendo de seu comprimen
to, produzia diferentes notas musicais. Alimenta
do pela crença de que "tudo é número", tentou
descobrir as regras matemáticas que controlariam
os corpos celestes. Os movimentos do Sol, da
tua e dos planetas através do céu, dizia, geravam
notas musicais especiais, que eram dímensiona
das pelo comprimento de suas órbitas: Foi essa'a

conclusão que lhe permitiu
estabelecer a teoria de que
essas órbitas e notas eram

'

capazes de manter o uni
verso em permanente har
monia e repleto de música.

Apesar, de que Pitágoras'
afirmava que estamos en

volvidos pqr essa música
celestial, e que somos in

capazes de percebê-la por
que estamos acostumados
a ouvi-la desde que. nas

cemos! tal afirmação deve
estar; comomínimo, sujeita

a uma verificação empírica. Entretanto, o uso da
matemática ajudou ii utilizar os números para ex
plicar todo tipo de fenômenos. As fantasias das

equações bonitasmáis irreais não impediram que
os gregos tivessem feito a descoberta de que a terra

-' era uma esfera" Em 276 a.c. Eratóstenes, nascido
em Cirene, na África, espetou uma vareta verti
calmente no solo de Alexandria emediu o ângulo
entre a vareta e os raios do Sol. Tal ângulo equiva
le ao mesmo que existe entre duas linhas ràdiaís
marcadas de Alexandria a cidade de Siena, ao sul
do Egito, em direção ao centro da terra. Tal ângulo
foi medido como sendo de 7,2°. Desse modo, se o
ângulo entre Siena e Alexandria é de 7,2°, então a

distância entre as duas cídadese 7,2/360 ou 1/50
da circunferência da terra. Entendeu? Se não en

tendeu, não importa.
. O que interessa é que Pitágoras e Eratóstenes

foram dois pensadores que tomaram ÇI.' ciência
numa discíplína poderosa e organizada, tanto
como para colocar em tela juízo as diferentes mi
tologias religiosas, que tanto dano provocaram na

mente dos seres humanos, ao ponto de engoli-los
num delírio coletivo, muito longe da verdadeira

. racionalidade.

II vadanichrgiunerj.br
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GtJardiões do Dia
Entre o paz e o Armagedom estõo apenas
os ageJ1tes sobrenatumis de Guardiões
do Dia lutado poro controlar os exércitos
do lúz e dos trevos. Ouando o filho de um
dos agentes dos Guardiões do Dia volta
se poro os trevos, o destino do mundo
fico por um fio!

Nas Asas'
da Educação

A traje'tória do Embraer,. contado ,por
Ozires Silvo, um dos seus criadores. O
seu surgimento, os anos de chumbo, o

consalidaçõo como uma dos empresas'
brasileiros mnls lucrativos do Brasil .e

uma dos companhias mais prestigiados
do munde. Uma leitura necessório e fun-

.

damental paro entender o processo de
industrialização nacional.

NOVELAS -.Ó, , •

I ','.

DESEJO PROIBfDO
Podre Inócio diz o loura e Miguel que Cândida
estó arruinada. Germano olha co'biçoso paro as

jóias no cofre. Ciro tanta na janela de Florin
do. Elo diz que vai ser estrela em Hollywood e

fecha a janela. Padre Inócio insiste-com Guaró
que nõo é candidato. Escobar entra com Ano
no colo na casa em Sõo Paulo e garante que os

dois serõo muito felizes. Guaró tira foto de Pa
dre Inócio no final demissu, Viriato, Magnólia e

Edite elogiam André como corõinha. lídio pede
Dujcina em casamento e elá aceito.

-

BElEZA PURA
Suzy estranho 00 ver Sheila no coso de Norma.
Elo diz que veio ver o irmõ, pois estava com

saudades. Sheila pressiono Norma o lhe dor:
dinheiro. José Henrique diz o Sheila que nõo

pode processar Guilherme, pois jó tem um pro-
. cesso contra o empresa, mos resolveu blefar.

.

Débora se mudo para õ coso' de Eduardo. Joa
na diz o Guilherme que na.da sobe de processo
contra ele e o aconselho o falar com Robson.

. Suzy pede o chove do apartamento �e Rout· que
fico em pânico. Norma e Joana se encontram
no elevador.

DUAS CARAS
Débora levo o calendório poro o oficina e posso
mal. Alzira dii paro Juvenal que vai ser uma

esírele. lucimar diz o Antônio que Débora estó

gróvida. Barreto diz o Dólia, Heraldo e Bernar
dinho que 'hó chances de ganharem .o caso.

Dólia e Heraldo pressionam Bernardinho sobre r
.

as contas atrasàdas. Guiguf diz a Humberto que
sua vida foi cheia de erros e ele promete que
a partir daquele momento só existirõo acertos.
Silvia ri na porta de uma delegacia. Bórbara tem
um pressentimento. Sílvia denuncia ferraço.

AMOR E INTRIGAS
Alexandra consegue se desvencilhar de Juran
dir, no instante em que Paulo chego, mas ele

. fica desconfiódo. Jurandir cumprimenta o noivo
e vai embora. Paulo questiono Alexandra, que
o agarra e lhe dó úm beijo. Adelaide se insi
nuo poro Camilo e Dorotéia se aproximo. Ela
·também se insinuo para Call1iló, que fica. sem
graça. Poco tira satisfações com Eugênia, mos

elo nõo o deixa falar., fabiola irritado diz que
não irá desistir de Poco. Felipe diz que precisa
resol�er'umas coisas e se despede de Valq�iria.

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Gór, Meduso e Meta-César chegam à reuniõo no

Progênese. Paola vai à mansõo e Batista avisa

que nõo tem ninguém em ,caso. Elo diz que quer
ógua e ele sai paro cozinha. Capeletti se apro
ximo pam ver se Marcelo estó vivo ou morto:

.

Marcelo agarra os pés de Capeletti e o derru
bá. Os dois rolam pelo chõo e tentam pegar a

arma, que dispara. Pachola, Vovó, Perpétuo, ísis ,

e Dem�trio se deparam coril o Honiem-Geló.
Vovó rosna e o Homem-Gelo aponta o dedo
para ele, mos Pachola se joga na frente e fica

congelado.
"
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Ewan Macgregor em
Anjos e Demônios'
Ewan McGregor negocia sua parti
cipação no filme Anjos e Demônios
baseado no best seller de Dan Brown.
O protagonista Robert langdon
tentará inipedir a sociedade secreta
dos Illuminati de destruir o Vaticano.
McGregor interpretará um funcionário
do Vaticano que ajuda o herói. Do
mesmo diretor de O Código Da Vinci, o

, filme tem estréia prevista para maio
de 2009.

Fenômeno
,

na delegacia
o final de semana dé Ronaldo Feriô
meno foi conturbado. O jogador se
envolveu numuencrence que o levou
à delegacia da Barra da Tijuca, na
manhã de segunda-feira. Após uma

confusão em um motel na Barril da
Tijuca, o jogador e três travestis foram
parar na 16° Dp, zona oeste carioca.
Ele alega ter sido chQntageado por
um travesti, que por outro lado diz
que o craque não quis pagá-lo.

Gmzi é assaltada e
acha que é gravação'
Na semana possndu, Grazi Massafera
e Ana lima escaparam por pouco de
um assalto, na porta do Projac. As
duas saíam da gravação de Desejo
Proibido no landRover blindado de
Ana, quando foram abordadas por
um assaltante, que tentou entrar pela
porta traseira do carro. Ana acelerou '

e as duas escaparam. Grazi diz que
penseu.ser uma invasão na gravação,
alg,o assim.

'

SUDOKU

SOBRE OJ060
É um jogo de lógico muito simples e viciónte, 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 cod,o quadrado de 3x3,

SOLUÇÃO

�'
'"I' ÁRIES

4.�' (20/3 a 20/4)
-

I� 1
(texto má)(. 230)

,

.\.. � Ao lidar com
pessoas negativas,

evite se contaminar e pense em

algo positivo: Se não se orga
nizar, poderá acabar sentindo

pressão em certos aspectos.
No cimor, saberá superar as

diferenças.

PREVISÃO DO TEMPO

A massa de ar frio e seco deixa o dia estável
com sol entre algumas nuvens, Chance de

'

nevoeiro ao amanhecer e chuva isolada no

Planalto e litoral Norte. Temperaturas baixas.

� Jaraguá do Sul e Região

� Fases da lua

CHEIA '

NOVA CRESCENTE MINGUANTE

20/4 28/4

"

HOJE

O
QUINTA

O'
SEXTA

OMíN: 10° C ' MIN: tiO C " -MIN: 12° C
MÁX: 15° C "I I ' I II

MÁX: 15° C d fi -" MÁX: 16° C "It ,( ,

'Chuvoso - "Chuvoso' Chuvoso
- -

SÁBADO
MíN: 14° C
MÁX: 1 go C I'�""""'r-'
Chuvoso

'�� LEÃO ,

�..J (2_2/7 a 2.2/8)
::. '} Nao queira ser

r";) U---; mais do que é:
poderá se dar'

mal. Seja consciente de suas

atitudes. Não torne peque
nas desavenças em proble
mas sérios demais. O setor
afetivo não poderia estar
melhor.

*F'LlBRA'
'

(23/9 a 22/10)
Para se dar bem,
tente não ficar

-

pensando em coisas'
que estejam fora de seu alcance.
Terá pique de SC)bra para fazer as
coisas que estão sob seus cuida-

, dos. No amor, use mais a razão.
Acessórios em tons dourados
elevarão seu astral.

"x
GÊMEOS
(21/5 a 20/6) ,

'

,

'

Equilibre as
, energias fazen�o

orações. Não dei
xe que digam o que deve ou

não fazer. Aja de acordo com

o que sente. Espere novida
des no amor. A paquera vai
rolar com Áries e Aquário.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12) ,

,

Faça uma coisa
de cada vez para
se dar bem.

O astral favorece pessoas
que queiram cuidar mais
do visual e da saúde.
Aproveite! Romance com cole

ga de escola ou

trabalho promete.

•
TOURO,

,

(21/4 a 20/5)
Irá gostar d"
companhia de seus

amigos, mas não
,

vai querer que invadam sua

vid_a. Bom período para iniciar
o que sempre desejou. Confie
em você! No romance, forte

atração mútua. Tente não falar
I demais de seus planos,

CÂNCER
r-" (21;6 a 21/7)
�.......� Hora de deixar
;���� as dúvidas e

: ; se manter firme ,

em seus propósi
tos para o futuro. Nõo espere
retorno

imediat!) dos seus atos.
Antes de colher algo, é
preciso plantar. Amor
excitante!

n:r
VIRGEM
(23/8 a 22/9)

.

Abra um espàço
em sua vida para
se doar mais a

quem precisa de sua atenção.
Sorrir não faz mal a ninguém e

ainda faz bem a )focê. Viagem
ou encontro va'i estim�lar
o romance. Aproveite! Bom
momento no trabalho.

ESCORPIÃO
(23/100 21/11)
Poderá se sentir
-à vontade para
realilar seus
desejos. Trabalhe

com o que gosta. Cuidado
com gente arrogante. No
amor, terá o dom de trans
formar a vida II dois em uma

, verdadeira festa!

CAPRICÓRNIO
,

. (22/12 a 2011)
...{. Fase de conquis-

,

tas financeiras e

afetivas. Entre
tanto, tenha cuidado ao lidar
com qúem acha que pode falar
o que quer e o que não quer.
Romance com alguéni do seu

passado pode dar certo. Faça
cada.minuto valer a pena.

O, CORREIO DO POVO m
,
QUARTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2008

DIVIRTA-SE

Pescador
,

Dois caipiras conversando:
- Cumpadre, peguei um lambari de 4
metros na lagoazinha. Cridita?
E o outro pra não ficar pro trás

- emendou:
-

,

- Cridito, pois estes dias tava eu I� e"

tirei d'água um la'mpião a querosene.
E aceso o bicho, pode?
E Q outro caipira:

.
- Ara cumpadre, cumé que ia tá aceso

,

se saiu de dentro d'água?
E o segundo caipira responde:

,

- Então fazemo o seguinte cumpadre:
ocê diminui o tamanho do teu lambQri
que eu apago o meu lampião!

Emergência
Um eletricista vai até a UTI de um

hospital, olha para os pnclentes
ligados a diversos tipos de aparelhos
e diz-lhes
_ Res�irem fundo: vou trocar o fusível.

AQUÁRIO
(�1/1 a 18/2)
Não resista às mu

danças internas.
Elas são necessá.

rias. Antes de tomar decisões '

precipitadas, mantenha a calma
e conte com quem confia. Há
chances de iniciar um relacio
namento afetivo. O dinheiro vai
entrar com certa freqüência:

PEIXES
(19/2 a 19/3)
Vênus forá com que
as portas fechadas
nos contatos '

profissionais se abram. Aprenda
a lidar com a falta de força de
vontade eni alguns momentos. O
romance não poderia estar me
lhor. Que tal réiomar es estudos
ou fazer pequenas viagens?
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Hoje, a Projemóveis conta com 34 colaboradores,
sendo três deles arquitetos preocupados ern trazer

'soluções para os mais variados estilos de ambientes.
O diferencial em relação às outras opções, está em

apostar no atendimento personalizado, onde cada
móvel é projetado de acordo com o perfil do consumidor.

"Procuramos escutar o cliente, entender as necessidades dele, e encantá-lo com no'

revela Dijalma.
'

,

MOVE'IS 7 anos!Móveis sob Medida

Tudo começou com um sonho: o de ter o

próprio negócio. Mas hoje, após sete anos no

mercado,' é 'a Projemóveis que transforma desejos
em realidade e se orgulha em relembrar uma

trajetória de muito sucesso .

....__

O proprietário, Dijalma Nasário, explica que no
início, a empresa contava com apenas três pessoas.
Além dele, o sogro Arnoldo, e o cunhado Marcelo,
que acreditaram no sonho de projetar móveis sob
medida. Tudo isso foi realizado com grande apoio
da esposa Janice, e das filhas Marie e Julia.

Fornecedores parceiros:

(47) 3634-0273
São Bento do Sul - Santa Catarina

,cacentro I AldoniMASISA -

'

nA""/j·
I �I ,\ULl
Mercantil RAOlt Com. e Repr. Ltda.

raolí@raoli,com,br

PlACACENTRO ALDONI
Rua: Carlos Schereínet 153 bairro Ind Norte.

473644-2082 Rio Negrinho - SC
aldoni@aldonLcom.br / www.aldonLcom.br
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.

d "

s.pro utos ,

",Todoo pr�ces'so criativo d'a ProjemÓ:�i.s· .é ..�e�sado' ?elos arquitetos Marcos Scheuer Júní07.tF�fn�da LQn��5:"
.

Marcel HemeckCampos e peloprofissional.de Design, Rafael Wasth. Preocupados em ahar.conforto,
·:�fl{"IT_�l.0rialidade, otimizar espaços � criar um ambiente que esteja relacionado a cada personalidade, buscando"
atualização constante através tie revistas especializadas, feiras e mostras do setor."

A empresa trabalha com "móveis em melamínico, madeiras nobres, lâminas de 'madeira, pintura entre"
currosConta também.icem uma grande equipede fornecedores e parceiros que complernentam os projetos
com grandevariedade de materiais corno espelhos, vidros; pastilhas, puxadores, granitos e demais
acessórios val�rizando o ambiente como um todo. Criandouma proposta que vai além do mobiliário, com
sugestões de gesso, pintura e decoração em geral, garantindo total satisfação.

.

·A família Projernóveis sente-se comprometida em fabricar móveis de qualidade para você.

São 7 'anos criando, desenvolvendo e fabricando sonhos.

o r' m t c a

Rua Presídeme Campos Salles,321 SàJa 1'02 Glória 89217-100
Joinville/SG Fone fax: (47) 3028-2900 MÁRMORES & GRANITOS

MARMORARIA JOEL HARDT LTDA.

Rua: Hermann Weege, 455 Centro P omerode
(

Fone: (47) 3387-1733 Fax: (47) 3387-0245
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SABER· HOJE! .

SCàr faz curso
de foto digital

No período de 7 o 31 de maio ocor

re, no Scar, o curso de Fotografia
Digital com o objetivo de propor
cionar um melhor entendi)1lento
sobre o modalidade. A atividade
será ministrada' pelo. fotógrafo e,
artista' plástico Chan,'com conteú-

.

do 'que passará rapidamente pela
história do fotografia, os diferentes
sistemas e o fluxo digital. captura,
e4ição, orma�énomento e utiliza
ção das imagens. O curso' aconte
cerá sempre às quartos-feiras, �as

s 19h30 às 21M' s sábados' dos
'9h às 11 h.O v in�estimento, �

'é de R$100. In 9rmaçõés pelo te'le-
fone 3275-2477.

Bingo (Ie tortas
será na Matriz

'O Govi (Grupo de �bio a Vida) con
vido a comunidodij par�;p "III Bingo
de Tortos", no dia 17 �e.abrit a partir'
das 14 hora,s. O evento será realizado
no Solõo do Igreja Matrjz de São Se
bastião, no cemm de Jaraguá do Sul.
O bingo, o café e o sorteio custam
R$10. Os cartões podem ser compra
dos com voluntários �o gru'po ou no
local. Outros informai õês pelo telefo-
ne 3275-1144.

'

LOTERIA
LOTOFÁCll

CONCURSO N° 318

03 - 04 - 05 - 06 - 09
11-12-13-14-15
16-18-21- -25

VITRINE----------

MÉRITO

BREITHAUPT RECEB�,R,RÊMIO
, AS Laias Breithaupt receberam da empresa Sçllulz - Divisão Compres-
sores o prêmio de "Melhor do Ano/2007 - Conal Especiar - se", em
reconhecimento à boa performance de vendas dos produtos SchOlz e
Wayne. NO' início deste ano, a Breithaupt já,boyia recebido o prêmio
Top deVéndas 2007 da Menegotti, corno o tfuJior revendedor mundial
de Beto�eiras t50 litros. Além destes prêmios, a Lojas Breithaupt .

mantém'.a IJderanço em vend:as de mqq
.',

, elétricos Bosch e

Makitgr,�Q1 Santo Cotarina, e é a maiol F edora de roçadei-
ras, motoserras e máquinas'de cortar gra a gasolina, d'a marca
italiana f. O; no Brasil. Isso é resultado da forç� de venda,das
Lojas Br opt que sempre buscam suprir os necessidades de

. seus clientes com qualidade e variedade nos p£Qduto'S.

LAlER

Coso de shows
Jaraguá doSul conta com mais uma opção de lazer.lnaugurou em fevereiro
a mais novo cosa de shows da região. Show Bar tem a direção de Jaime
Junkes e o apoio da esposa Odete. Venha conhecer e desfrutar desta nova

opção de lazer. Rua Joaquim Francisco de Paula, 1058 Bairro Chico de Paula.
Fone: 473273- 2347 8853-9716. Aberto de 20 à 60 feira.

@�illY�'fiJ
. lflr�1Ja:YJ

�
Prt:"jlur. Municipal ele ""..erll'lduba

${47JS319·122.8.UT9-1570
� fecl'lrroz@fecuO'OZ.eotn.br

�' $$www.fecarroz.COfn.br

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA'
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL-PROCESSO N°10/2008

FUNDO MUNICIPAL: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a seleção de

propostas, visando AQUISiÇÃO DE G�NEROS ALiMENTI

CIOS FRUTAS E VERDURAS, destinados aos Grupos de Convivência da

Terceira Idade de Jaraguá do' Sul - SC, conforme especificações e quan
tidades no ANEXO I, cronograma de entrega e locais para entrega-Anexo
VI e Minuta de Contrato-Anexo VII deste edital. REGIMENTO: Lei Federal

8,666 de 21/06/93, Lei Federal 10.520/2002, de 1'7 de julho de 2002 e LEI

COMPLEMENTAR N° 49/2005, de 20 de dezembro de 2005, ART. 3° INCISO
VI'! E VIII. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até
às 09:00 horas do dia 14 de maio de 2008. na Coordenadoria de Protocolo
da Prefeitura MuriiciRal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt n?
1.111, bairro: Barra doRio Molha, O CREDENCIAMENTO, disputa de preços
e abertura dos envelopes serão as 9:30hs do dia 14 de maio de 2008, na .

Secretaria de Desenvolvimento Social e Família, VALOR ESTIMADO PARA

AQUISiÇÃO: R$ 40.215,40 (quarenta mil duzentos e quinze reais e qua
renta centavos), INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no

endereço acima ou via Internet no endereço, www.jaraguadosul.sc.gov.br
Jaraguá do Sul (SC), 28 de abril de 2008,

Maria Rech Schiochet

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social.

ARTE

Curso ensina
decorar madeira

O Sese promove "Curso de üeccupe
gem e CraqiJelê" para decorar peças
de madeira, no dia 6 e' 8 de maio, das
19h às 22h. O investimento do curso

e do material utilizado fica R$35 para
comerciários, R$50 para conveniados
e . R$55 peru comunidade em geral.
Outras informações e inscrição no te
lefone 3371-8930 ou 3371-9177. As
vagas são limitadas.

, FATEJ

Turma pro�ove
'Adote um Feijãó'

Com a propaganda "Adote um Feijão",
a turma de marketing da FATEJ pro
move Feijoada na Comunidade Nossa
Senho·ra 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 s.ábo
do, dia 3, das 11 h30 às 14h. O valor da
feijoada é R$ 10 e o contato pode ser
feito com Charles; 9121-5231, au Joe'
pelo telefone 9975-6551.

Faleceu-às 13h do dia 28/4, o Sr. Alida
Campregher, com idade de 61 anos, o

,

sepultamento foi realizado dia 29/4, com
saída do féretro da Residência, seguindo
para o cemitério Municipal do Centro.

Faleceu às 20h do dia 28/4, o Sr. Mario
Adilson Sarilagna, com idade de 40 anos,
o sepultamento foi realizado ,dia 29/4,
com saída do féretro da Capela Mortuá
ri_a Maria Senhor Bom Jesus de Guarami
rim, seguindo para o cemitério Municipal
da mesma localidade.

Faleceu às 21 h30 do dia 28/4, o Sr. Horst
Ingo Sasse, com idade de 59 anos, o se

pultamento foi realizado dia 29/4, com
saída do féretro da Igreja Evangélica de
Rio da Luz II, seguindo para o cemitério
da mesma localidade.

Faleceu às 15h30 do dia 28/4, a Sra.
Harine Muller Krurger. com idade de 81
anos, o sepultamento foi realizado dia
29/4, com s�ída do féretro da Residensia
em Guaramirim, seguindo para o cemité
rio Municipal de Guaramirim.

Faleceu às 20h45 do dia 28/4, o Sr. Al
fredo Ehlert, com idade de 88 anos, o

sepultamento foi realizado.dia 29/4, com
saída dó féretro da Capela Mortuária
Cristã Bom Pastor, seguindo para o cemi
tério da mesma localidade.

EDITALDR PR!,!'>�t:IR() 1�(JBI.ICO LEILÃO E
. DR NOT1FlC,\Ç,\O

Exeqüente e Credora Ili.pot.ecária: Empresa Gestora de Ativos - Emgca

DATA: 07 de maio de 2008
,

��<Jfi3LDinsJr;;,;� �� .. �·8��i��Rci���s�;b�i:�ij�� ��u;��1;afdva n. ó 2245 .... Centro ....

I'lorianõpoHsfSC ... · CEP 88015 53{) .... · Fone (48) 32241521 .... Celular (4ih 913574.14. Faz sabe."

�!>c7 geJ�d�il}Í�)�6\�(}{·���I�E.�\�t��!ã{�1l(�!�_Ut!�������'i��Ra��5rd�)IJ���� �Rei� !��cà�ttrJ·tA
e RD--8. de 1970 do Sl&H). venderá em �j-meiro Público Leilão. pelos lanços mínimos
mformadcs, sujeitos à atualização pela Emgea 24 horas antes de sua realização , no dia c local
e hora descritos. o(s) imóvel (eis), adiante descrito para pagamento de divida hipotecária
em favor da Empresa Gestora de Ativos - Emgea
II 'ri' I

.

n i .1 r - r - _II N· II II - 'ED N· 1 91
E �O;\11RJ() ,�R.,.' io�publtC.lt ri(,)�ins.critonpCPFsobu9.3l0.428.489-
04 e sua esposa ANA .MARIA ST.ENGER.} brasileira, do lar, inscrita no CPF 'sob
nv. 891..923.979-72, ele residente e domic+l iado ern Jaraguá do Sul, ela encontra-se em local

��'ig�EL�ãÀ sa��i��e[lt(.) n". 204, locafizedo no 2(> a'ndar ou' 3Q pavimento do B1000 �'8n, do
Condorrríuio If:sid�llcial da Amizade, com área 87�36502'm2, mais a vaga de �aragçll1 n''. 1 L,
localizada no pavimento térreo do referido ediffcio, com área real total de 14�5.>98m2, situado
à Rua 383 Arthur Gunther, n''. 220 Jaracuá do Sul/Se. os Imóvel está matnculado 110 Oficio
de Registro de Imóveis da Comarca d.e Jarãguá. do Sul/Se, sob o nO. 23.459.(apto) e 23.460 (vaga
de garagem). O lanço mínimo para vendá é de RS 107.147,33.
A vendá será mediante pagamento à vista. podendo o arrematante pagar no .ato� como sinal,
20% do valor da arrematação. e: saldo remanescente no prazo i.m.ererer[vcl de 08 (oito) dias,

- soh pena de pcrd� do sinal �udo, ou a �ni.ti:zaç�o de recll�t)('S. do F("TS (m�iant� apt'est:_maç50
da Carta de 'Habilitação), Carta de crédito oriunda de instnuição financeira. Caso o imóvel
esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o respçnsãvel pelas providências de
desócupacão do mesmo; havendo rerceírors) arremaramers) caber! 3oo(s) mesmot s) os
encargos decorrentes de tributos íncídentes sobre o (s) imóvel (eis) e o pagamento' da
remuneração do agente fiduciário e comissão do íeüoeíró.
Fica(m) desde já not.ificado(s) do presc.'ute. leilãots) o(s) rmuuárioís) acima indícsdofs) caso
não seJa(m) localizado(s). Demais Informações sobre o leilão com ã('i;) Ageucia(s) da CEPo no

enderéçots) : Av, Rio Branco, n," 936 .... FlorianópolisfSC .... Fone (4·8) .,224 8004.

Plorlanôpolrs, 22 de abril de 2008.
.

CF.1.I0 Dl<: SOUZA
Leiloeiro Público Oficial/Se

Merrtcula AARCf02

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de [ara

guá do Sul / SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, 'Oficiala

do Registro do Registro de Imóveis da Comar
-

ca de Jaraguá do Sul / SC, lorna público pelo
presente edital, que HEINZ BORCHARDT, Cf n"
4,767,064-9-SESP-SC, CPF n" 310,531,069-04 e

sua esposa EDITE FINTA BORCHARDT, CI RG .,,'",,'"

n" 386.884,2,SESP-SC, CPF n" 950,691.009'04,
pedreiro e do lar, brasileiros, casados pelo regi-
me da comunhão universal de Bens, na vigên-
cia da Lei 6,51.5/77, residentes e domiciliados na Rua Onélia Horst, Bairro Vila Lenzi, nesta
cidade; e WALDIR QUOST, CI RG n" 15/R-765,885-SESP-SC, CPF n" 382,145,809'78, ferroviário
e sua esposa EDLA QUOST, CI RG n" 688.996,SSP-SC, CPF n" 023,487,319-16, vendedora, brasi
leiros, casados pelo regime da comunhão parcial de bens, na vigência da lei 6,515/77, residentes

,

e domiciliados na Rua Auguslo Borchardt, em Corupã-SC, requereram com base no art 18 da Lei
n" 6,766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAlvIENTO, situado na Rua 44- Luiz.Bosse, perimetro
urbano de Jaraguá do suVSC, abaixo, caracterízado, aprovado pela prefeitura Municipal de Co

rupá/SC, conforme certidão n" 017/2007, expedida.ern 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 publica
ção.do presente edital� e deverá ser apresentada por escrito perante a Ofidala que subscreve e�te,
no endereço da Serventia: Av, Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683, centro. Jaraguá do Sul/SC

JARAGUÁ DO SUL, 11 DE ABRIL DR 2008.
AOFICIALA
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Grupo Bendito Fr�to atua para mobilizar e conscientizar sobre o processe e importância da adoção

VOCÊ CONCO.ROA·COM A
BUROCRACIA NA ADOÇÃO?

MARLENE PEREIRA MENGARDA,
.

39 anos, do lar

"Não, porque tem tanta

criança na rua precisando de
um pai e uma mãe. As crianças
pedem uma família e eles
ficam enrolando".

.

BELMIRO PACKER,
55 anos, comer�iante
"Eu tenho dois filhos adotivos.
É muito complicado e as pes
soas acabam desistindo pela
demora do processo lega!".

ASTA RAHN DE OLIVEIRA,
56 anos, aposentada
"É tão difícil 'responder isso.
Às vezes lima criança que é
adotada recebe mais carinho

que o próprio filho, como no

caso I�abella".

CLADESMIT EISNG;
40 snes, vigilante
"Deveria ter menos buro- _

.

cracia, para pensnrjnnls no

lado social. Muita gente quer
adotar e a.caba desistindo pela
demora".

.

ALINE CARLA KRÜGER,
19 anos, costureir.a
"Eu acho que sim. Você tem
que conhecer a pessoa que vai
adotar. Saber quais os princí
pios dos pais e da família".

.

CLAUDEMIR GOMES DAS ALMAS;
31 ano�, .tecelão
"Se tem alguém querendo ado
tar, não deveria ter problema
para conseguir. Devem facilitar
paro as pessoas adotarem mais".

,"
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POLíTICA SOCIAL'

Cadastro p�de
,

aumentar o nO
de adoções
Exigência para escolhero filho
do coraçãodeixa processo lento
JARAGUÁ QO SUL os pais que colocam caracterís-

Tantos pais querendo adotar ticas "tão fechadas que é difícil
e tantas crianças no abrigo espe- achar a criança que atenda". Em
rando, por que o processo é tão Santa Catarina, 90%· dos solici
burocrático? Esta é a pergunta tantes só aceitam adotar crian

campeã quando o assunto é ado" ças brancas, .95% sem nenhum
ção. Para quem acha o processo problema de saúde e em 70% só

legal demorado, foi lançado, recém-nascidos. "A impressão
ontem, o Cadastro Nacional da que dá é de mercadoria mesmo",
Adoção com o objetivo de reduzir lamenta Maíke. "Não querem
as restrições e incentivar os pais. filho, querem imitação de si pró
O CNA deve ultrapassar o regis- prio", emenda. Ela explica que as

tro interno da própria comarca e pessoas ainda têm medo de andar

disponibilizar os dados em nível narua e identificarem o filho como
nacional, através do cruzamento adotivo, pot sermuito diferente da
de informação de pretendentes família. '1\ adoção não pode ser'
e crianças em todos os estados vista como uma substituição da

.

brasileiros. O procedimento de forma biológica, tem que se doar
entrevista, entrega de documen- ao filho, dar amor, e as dífículda
tos e parecer do Juiz será válido des acabam sendo superadas".
para todas as comarcas do Brasil, Quanto ao cadastro nacional,
e não só a regional como antes. Maike afirma que 9. Estado catari-

_

A inclusão de dados está previs- nensejápratícavaocruzamentode
ta para terminar em seis meses dados: "Somos pioneiros em nível
e depois será alimentado pelos estadual e pela experiência vimos
abrigos infantis, com o perfil da que dá certo". Com o trabalho do
criança, e pelos assistentes so- BendítoIruto e casas de adoção; a
ciais do fórum, com a solicitação . assistente social diz que os pais da
dos pais. região estão exigindo .menos nas

Para a assistente social do Fó-. características físicas, "mas não te
rum de Guaramiriin, presidente:

.

mos crianças suficientes". É nesse

do Grupo de Estudo e Apoio à sentido que o CNA suprirá as dife
Adoção Bendito Fruto e também rentes realidades do Brasil.
mãe de adoção, Maike Pacher o .

processo não é burocrático, são LUCIANA DE AGUIAR
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FESTA_ DO CHAMPANHE
No próximo dia 14 de maio; a partir das 20 horns, acontece no Kantan a 2°
Festa do Champanhe. O evento, que é só para as mulheres mais descoladas
da nossa região, é umn promoção da Revista Nossa e terá parte da renda re- -

vertida em prol de uma entidade da cidade. Os ingressos limitados (somente
200) podem ser adquiridos pelo fone 3370-2900 ou nas lojas patrocinadoros:
Mr. Beef, Boutique Bella Mulher, Farmácia O Receituário, Botica do Banho,
Todeschini, O Boticário, Casa Geróldo, Centró de Estética Jaraguá, Arezzo e

Shopping Breithaupt.

COISA CHIQUE
li num jomnlque dois brasileiros figuram na lista do jornal
britânico Sunday Times entre os mais ricos do mundo. São
eles: Antônio Luiz Seabra, dono da Natura, que surge em 138°
lugar no ranking, e a viúva lily Safra, que ocupa a 156°. Se
abra tem um patrimônio estimado el11600 milhões de libms
(RS 2 bi), segundo a revista americana Forbes. Já a gaúcha
lily Safra teria uma fortuna avaliada em 504 milhões de libms
esterlinas (cerca de RS 1,6 bi). Tadinhos!

Olha, tudo bem que n urbe [am
guaense está cada vez melhor na

foto, mas a invasão de drogados
pedindo grana às pessoas que vão
sacar dinheiro nos caixas 24 horas
está deixando os marmanjos de
olhos bem abertos. e as mulheres

LEITOR DO DIA' v

com a saia cada vez mais afunila-
o leitor do dia é o diretor da Umbro do da. Reclamar para quem?
Brasil, Paulo César Virardi, que sempre
lê esta coluna, lá em São Paulo, para PELA REDEficar por dentro das novidades de nos-

sa sociedade. Valeu! O que rolô na rede é "Ditados do
Século 21": 1) Quem coin vírus
infecto, com vírus será infectado;
2) Quem envia o que quer, recebe
o que não quer; 3) Quem não tem
banda larga, caça com discadas;
4) Quem nunca errou, que aperte
a primeira tecla; 6) Quem semeia
e-mails, colhe spams; 7) Quem tem

dedos, vai a roma.com; 8) Um é pou
co, dois é bom, três é chat; 9) Vão-se
os arquivos, ficam os back-ups.

NÃO VIU O POSTE
Depois de bruta farra no Tabuleiro do
Martins; os amigos Ari Canduva e lula
Terebentino voltavam para casa de car
ro. A certa altura do trajeto, o Tereben
tino gritou para o parceiro:
- Olha o poste, Ari! Olha o poste!
No que respondeu o outro:
- Quem tá dirigindo é você, por.... .!
Acordaram no dia seguinte, no hospital.

..,' O amor é grande e

cabe nesta janela sobre
o mor. O mor é grande
e cabe. no como e no

-

colchão dé amor. O amor'
é grande e cabe no breve

. espaço de beijar.,,
CARLOS DRUMMOND

DE ANDRADE

HARMONIA
-Móveis-

3373-0490

www.harmoniamoveis.com.hr

lÁ PROSA
O estilista jaraguaense Márcio
Paloschi está vivendo todas àque
las conseqüências boas, é claro,
de quem conseguiu chegar lá. Os .

convites pipocam de todos os lados
para ele agora. Um pouco disso foi
depois de Márcio mostrar o seu

.,último trabalho no lançamento da
2° Festa do Champanhe, na Casa
Geraldo. Na ocasião, três desfiles
foram apresentados: um de jóias,
um de sapatos e bolsas e outro de
vestidos, todos produzidos por ele.
Bola branca, garoto!

AVISO

A empresário Morlise Moyer, presença marcante no

lançamento do 2° Festa do Champanhe, no Coso Geraldo

DIZEM POR Aí•••
Que em breve deve começar a circular na cidade um dossiê de um político

.

que adora rasgar a moral dos outros e criticar tudo e todos, sem ao menos

ter um pouco de embasamento. E do outro lado, ele ainda faz de conta que
o seu telhado é simplesmente de rocha pura, mas o telhado é bem transpa
rente. Quem, viver verá! O dossiê deve mostrar toda a verdade desse falso
elemento que posa de mocinho, quando na verdade é o maior picareta, ban
dido e velhaco que já passou por esta ferrinha abençoada.

GENTE FINA
• A bonitona Daniela Didzan será
uma das presenças garantidas na

Festa do Champanhe, no dia 14 de
maio, no Kantan. A sempre eleqnn-

.

te fisioterapeuta Rita Grubba tam
.

bém é presença garantida .

• Brinda sua torta de aniversá
rio, hoje, movida a almoço com

um grupo de amigas, Suzana
lima, esposa do amigo Roberto
de lima. '

Evondro Carlos, o Bolo do
105 FM, e.Tino, durante
'visito no rádio Jovem Pan,
em São Paulo Preparar o fôlego, que vem

um feriadão pela frente.

CENTRO: 3371-0800
SARRA:: 3370-0072
�.br

www.WizaJdjaragua.co.m.br

TE CONTEI!
• Recebi e-mails de leitores do
, exceSso de fumantes na Arena.
Todos acham que, como o lugar é
fecltado, deveria ser proibido o uso
do tabaco. Com o palavra!

• A Boutique do Corne,'do boo
praça Sandro, no Mercado Muni
cipal, está movimentado todos os

feriados, sábados e domingos. Deu
vontade de comer um orne ou um

frango assado, é Só If ô 3275·
3762. Beleza!

.. Hoje, o Bo'tequi ncisco
transmite, em suo área interno, o
jogo Flamengo X América do
México, pelo libertadores do Amé
rica. Para receber a torciaa, foi pre
parado um telão de 200 polegadas
e também· uma promoçóo especial:
o cada gol do time carioca, os
torcedores que estiveram com a

cami� do Flamengo,ganharõo uma
cervejo.

'

• O meu abraço de hoje, cheio õê
. energias positivos, vai paro Hilmar
�

Germano Sell, que também é leitor
assíduo do coluna ..

• Noo use o tratamento "senhora"
quando citar II nome do amigo
Jane Chiodini, pois elo fica uma
orara. No sábado, na m' ha coluna,
cometi esse desli F

• Nesta quarta-feir ), o
Associação Recreativo Cultural Rio
do Luz "Salõo Borg", de Jaraguá do
Sul. promove o Noite.das Sopas e

Cremes. Com início às 19h3Qmin,
apenas RS 8. Reservas e informa
ções pelo telefone: (47) 3376-
2184. laí o recado.

.

• Nõo ousem esguecer d� ligar
boje poro minha a'a'miga
Angelo Valie(a, p to quarta-
feira é o dia dela receber o coro

de parabéns. Tá esperando o quê?
ligue já!

.

• Carfos lourdi Mendes e Nathalia
Mario Solquini já nõo sõo mais
vistos juntos. O que aconteceu?

• Pessoas espertos tomam atitu
des estúpidos por razões amorosos. "

• Com esSa, fui!
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_

De olho na Argentina -

Após ir ao fundo do poço a economia da Argentina tem crescido a passos largos. Mas como sempre, o Brasil no lugar de
parceiro, torna-se alvo predileto para. arrumar seus problemas. Segundo o jornal La Nacion, o Sub-Secretório do Comércio
Internacional da Argentina, luis Kreckler, define a estratégia do país que é �'Comer o Brasil pelas Orelhas". A intenção e
reverter o déficit da balança comercial com o Brasil, maximizando as exportações para os brasileiros. O próprio governo
tem incentivado os empresários argentinos a réalizarem negócios com o merendo brasileiro, exportando produtos de seu

país. O déficit total em 2007 entre o Brasil e a Argentina foi de US$ 4,16 bilhões. E esperar para ver, pois já temos proble-
mas com o trigo, com eletrodomésticos, televisores, entre outros. '

'

CLASSE C CRESCE
Segundo informações do site Infilmoney, a Classe
C brasileira cresceu de-2005 para 2007 , de 63
milhões para 86 milhões de pessoas. Este cresci
mento aconteceu motivado pela facilidade de fi
nanciamentos e com o incremento derende. Este
fenômeno é facilmente percebido quando passa
mos pelos principais pontos comerciais e nota
mos um grande número de pessoas nos setores
de crediário das lojas. As grandes redes de lojas
de eletrodomésticos e artigos para casa têm se

instalado em pontos estratégicos dos municípios .

da região e oferecendo cada vez mais facilidade
na hora das compras. O povo brasileiro da classe
C tem passado por um momento econômico mui
to benéfico, com aumento do poderde compra,
está comendo mais e meillor, adquirindo vários

.
eletrodomésticos que anteriormente eram taxa-
dos como supérüues, comprando a própria casa

ou apartamento e também automóveis.

O CORREIO DO POVO mQUARTA·FEIRA. 30 DE ABRIL DE 2008 .

BARRA VELHA
Em vários mercados existe concorrência acirrada, onde ótimo aten:·
dimento e preços convidativos podem não mais fazer a diferença.
Muitas vezes é importante inovar, fazer e oferecer o diferente. Como
exemplo de diferencial é possível citar o Posto e Parada Ferretti na
BR 101 no município de Barra Velha. Trata-se de uma construção

. ímpar, feita com troncos e raízes de árvores de reflorestamento e

também do aproveitamento de árvores que tombaram pela ação
.

da natureza. Toda a arquitetura foi planejada com uma aparência
bem rústica, pois até nos banheiros as pias são
feitas de troncos e adornos de madeira. Além

.

do restaurante e lanches, várias lojas e para
surpresa do visitante existe até um serpentário
com jibóias e outras variedades de cobras.

INDICADORES
_______--\1 íNDICE

I IBOVESPA

CÂMBIO
VARIAÇÃO
-2,82%

MOEDA
Dólar cemercínl (R$)
Euro (em US$)EXPORTAÇÃO

IMPOSTO DE RENDA
É só até hoje a entrega do Imposto de Renda
Pessoa. Física. Mas tem que ter paciência, a

internet está lenta, pois ainda faltam muitos
contribuintes encaminharem suas declarações.
É o famoso costume brasileiro, deixar para o

último dia.

SÁBADO LEGAL
A Câmara de Dirigentes Lojistas (COL) de Jara-

o guá do Sul programa para o próximo dia 3, o
.

'� Sábado Legal, os estabelecimçntos conveni�dos
� estarão abertos até as 17h. E ótima oportuni
is dade para comprar o presente para o dia das

Mães, que será no domingo dia 11.

etarrek@terra.com.brCOMPRA VENDA VARIAÇÃO
1,703 -1,705 0,95%
1,557 1,557 -0,52%

UE descarta mudar regra
Parlamentar sugere um novo modelo de fiscalização dogado

que as regras firmadas entre Bra
sil e UE devem ser respeitadas.
Acrescentou que sete vistorias
feitas por veterinários europeus
nos .últimos anos constataram
falhas no modelo brasileiro. O

'parlamentar também disse que
o Brasil precisa criar um modelo
de fiscalização do sistema de ras
treabilidade.

O deputado Onix Lorenzo
ni (DEJ\.1 -RS) informou que o

Brasil vende carne bovina para
mais de 180 países e que os em

presários detêm 51% de. todas
plantas índustriais do mundo,
o que segundo ele, é um sinal
.de competência.

BRA�íLlA
O presidente da Comissão de

Agricultura e Desenvolvimento
Rural do Parlamento Europeu,
Neil Parish, afirmou ontem que
não vale a pena discutir mu-

, danças nas regras de rastreabi
lidade do' gads bovino exigidas
pela União Européia (UE) para a

.

compra de carne brasileira. ''Nós
somos os clientes e decidimos
o que.queremos", afirmou ele,
durante debate: na Comissão de

.

Agricultura da Câmara.
Parish lidera uma comitiva de

parlamentares europeus que está
no Brasil para conhecer' o síste
ma de criação dé gado de corte e

também o modelo 'de produção
de biocombustíveis. Ele ressaltou'

'

AGÊNCIA ESTADO Parl,õmentares estõo no Brasil poro conhecer criaçõo de gado de corte

....
. ,

tlmlnar libera
os remédios
BRASíLIA

A Federação Brasileira da
Indústria Farmacêutica (Febra
farma) conseguiu na Justiça
uma liminar para a'liberação
imediata de medicamentos e

insumos farmacêuticos impor
tados e exportados retidos nos

portos, aeroportos e fronteiras
em decorrência da greve dos '

auditores fiscais da Receita Fe
deral. A liminar foi concedida
pelo juiz Marcelo Rebello Pi
nheiro, da laVara Federal..

O mandado de segurança
impetrado pela Febrafarma
beneficia cerca de 270 labo
ratórios filiados às entidades
que compõem a Febrafarma e

pretende evitar uma situação
crítica na produção da indús
tria farmacêutica que leve ao

desabastecimento. de medica
mentes.
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SANTACATARINA---------

Ministro visita obras pelo Estado
Governador em exercício Leonel Pavan enfatizá parceria entre Celesc e Eletrosul
FLORIANÓPOLIS

O ministro Minas e Ener

gia, Edson Lobão, visitou as

obras da Subestação Biguaçu,
, que está .sendo implantada pela
SC Energia. O investimento da
obra totaliza R$ 95 milhões e

compreende um conjunto de
obras que interliga energia à

Florianópolis, evitando' os ris
cos de blecaute como o que já
aconteceu em outubro de 2003.
A inauguração deve ser anteci

pada para o ano que vem.
Na segunda-feira, o governa

dor em exercício Leonel Pavan
afirmou, durante a posse da
diretoria da Eletrosul, que o es

tado catarinense está passado
por um "momento ímpar de de-.
senvolvimento e de atração de

,

ínvestímentos decorrentés da
descentralização administrati
va". O governador acredita que
os parceiros Celesc e Eletrosul
são fundamentais para atender
a crescente demanda de ener

gia. A construção da substação
de 230 KV no Norte do Estado
também foi discutida.

Lobão concordou com o go
vernador sobre a importância
da parceria. 'Assim que recebi
a solicitação do Governo do. Es
tado, determinei a tomada ime
diata de providências", declarou
Lobão, "não faltará energia nem
agora, nem nunca em Joinvil
le". Ele ainda acrescentou que a

estatal Eletrosul voltará a atuar
na área de geração de energia,
"inclusive a renovável". leonél Pavon e Edson Lobõo confirmam investimento no produçõo energético e desenvolvimento no Estado

.

"

"'Os tempos são outros" .'
. '.

Agora foi o vez do vice-prefeito de Joinville, Rodrigo Bornholdt, ser multado por propagado extemporâneo, mos chamo o

atenção o postura firme e importante do juiz João Marcos Buch, do 76D Zona Eleitoral, quando expresso que o idéio de que
tudo pode, tudo é permitido, sem o apuração dos responsabilidades não mais impero no Brasil. foi o que escreveu con-

,

firmando que os tempos são outros, onde os garantias constitucionais vieram firmar o estado democrático de direito não
tolerando violações de isonomia 'e desigualdade de condições entre pessoas. frisou principalmente em matéria eleitoral.
Ótimo, começo o surgir uma.luz no fim do túnel. Chego de abusos ornamentados pelo impunidade.

,

FOGO AMIGO
O Secretário-Geral do PT-SC, Horst Doering, assinou uma

noto oficial acusando petistas ligados a·Tendência Cons
truindo um Novo Brasil, que obrigo o deputado Ano Paulo
limo e o'deputado federal Décio limo, de fraudarem o

etapa municipal do Primeiro Congresso do Juventude do
PT realizado em Blumenau. A acusação partiu do tendên
cia Articulação de Esquerdo de Luci Choinaki e Jose frits
ch. Continuo o bombardeio interno.

TORCIDA
Quem está atento à decisão da Justiça é o deputado Darci
de Motos que quer ver o seu adverSário/algoz Kennedy Nu
nes no mesmo condição que ele, multado por propagando
extemporâneo. Ainda não saiu o decisão do juiz.

,CALA BOCA
Quando podem os adversários colocam· o deputado
Darci de Matos,numa saio justo dizendo que de repen
te ele não terá o candidatura homologado pelo Justiça
Eleitoral. Agora mudou. O democratas passou o osten
tar desde ontem uma Certidão do Justiça Eleitoral de
quitação usslnede pelo coordenador de cadastro elei
toral, Sergio Manoel Martins: ..,está em dia.

IPREV
"A, gente quase apanhou nessas audiências públicos. Fui
muito vaiado. Eu e meus colegas. O povo está muito re

voltado. Se o governo não abrir poro o magistério terá
perdas irreversíveis," desabafou'o líder do PRB, Odete de

.

Jesus, que preparo emendas poro o Iprev.

3° MANDATO
De repete o terceiro mandato do presidente Lula entrou em pauto. Para
o deputado petisto Décio Góes, que tenta ser çandidato o prefeifo em

.

Criciúma, "não deve valer para estemundeta" Diz estar aberto 00

debate e acredito que foi o oposição que de repete colocou o temo
em questão trazendo o sociedade poro o centro do discussão.
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SUCESSÃO

'Não dá para-fazer tudo em 8 anos'
Lula lastima o curto tempo e diz torcer por sucessormais abençoado do que ele
SÃO PAULO

Enquanto a última pesqui
sa CNTISensus apontou a con

firmação de 50,4% da popula
ção a um terceiro mandato, o

presidente Luiz Inácio Lula
da Silva considerou que oito
anos é lim período curto de
mais para "fazer tudo".numa
administração. Em Guarulhos,
São Paulo, Lula afirmou que
seu sucessor precisa ser "mais

abençoado" do que.ele próprio
e niais atento à população po
bre. Ao discursar após visitar.
obras habitacionais do Pro

grama de Aceleração do Cres
cimento (PAC), o presidente
lembrou que, em l°de maio,
faltarão 32 meses para o fim
de seu segundo governo. E pa
receu piedoso: "Quem vier de

pois de mim, eu só tenho que
pedir a Deus todo dia e toda

hora para que seja uma pessoa
até mais abençoada do que eu,

que faça mais do que eu. Que
olhe para os pobres mais do

que nós estamos olhando".
Ele voltou a dizer que "está

cheio de gente que só gosta de po
. bre em época de eleição". E deu
uma lição de moral ao emendar
que "agora, nós já' aprendemos
quem é que gosta de pobre antes,
durante e depois das eleições". E,
voltando-se ao prefeito Emídio
de Souza (PT), Lula acrescentou:
"Eu queria, meu caro Emídio,
dizer para você que está difícil

lançar o PAC nesses tempos por
que estamos entrando em época
de campanha. A imprensa vive
dizendo que o presidente está

lançando o PAC em campanha
política".

AGÊNCIA ESTADO

�Moradores de rua sim,
mas desempregados não
BRASíLIA têm a esmola como principal

Os dados da Pesquisa Na- meio para a sobrevivência.
cional sobre a População em A pesquisa indicou que
Situação de Rua, em parceria aqueles que pedem dinheiro
entre a Organização das Na- para sobreviver são minoria.

ções Unidas para a Educação, Mas, 1,9% dos entrevistados
a Ciência e a Cultura e o Mi- confirma trabalhar com car

nistério do Desenvolvimen-' teira assinada e 47,7% nunca

to Social e Combate à Fome, tiveram trabalho formal. En

apontou que a maior parte da tre os entrevistados, a maioria
população em situação de rua (71,3,%) disse que passou a

no Brasil (70,9%) exerce ati- morar na rua por conseqüên
vidades remuneradas. A mais cia de alcoolismo ou uso de'
comum é de catador de ma- drogas, desemprego e brigas
teriais recicláveis, flanelinha, familiares. Do total dos entre

empregado de construção civil vistados, 95,5% disseram não
e de limpeza. Destes, a maio- - participar de nenhum mo

ria (52,6%) recebe entre R$ 20 vimento social e 61,6%· não
e R$ 80 por semana e 15,7% exercem o direito ao voto.

Pesquisa revela que esmola não é a principal renda do morador de rua

o:

�
o:
W
I
Z
ã:
�
LU

15
<1).

s
o:

Notícias sobre o tereeírc mandato são discutidas com freqüência, mos Lula critica o oportunismo nas eleições

10 Anos do
Faça um vídeo amador sobre o voluntaríado. A melhor idéia

será produzida pela Margaricla Filmes ele São Paulo e vai
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ONU crio forço-tarefa poro crise
, Ban anunciamedida após reunião entre ONU, OMCe Banco Mundial

.... > \
.".

BERNA
- O secretário-geral da ONU

(Organização das Nações Uni

das), Ban Ki-moon, anunciou
c

ontem o estabelecimento.de uma
força-tarefa para apresentar so

luções coordenadas para a crise

provocada pelo forte aumento
dos preços dos alimentos nomer
cado internacional. "Nós consi
deramos que a dramática esca

lada nos preços dos alimentos se
transformou em um desafio sem

precedentes de proporções' glo
bais atingindo as pessoas mills
vulneráveis, incluindo os pobres,

que vivem em centros urbanos",
diz o comunicado da ONU.

Segundo Ban, o mundo en

frenta o risco de fome generali
zada, problemas relacionados à
má nutrição e distúrbios, sociais.
O anúncio foi feito após uma

reunião de dois dias em Berna,
na SUíça, com representantes do
ProgramaMUndial de Alimentos
da oNu (WFP), do Fundo das
Nações Unidas para Agricultura
e Alimentação (FAO), de outras
20 agências da ONU, além dos
presidentes do Bancá Mundial.:
RobertZoellíck, e daOrganização

c
,

Mundial do Comércio (OMC),
Pascal Lamy.
A força-tarefa irá estudar tan

to medidas de emergência como

de longo prazo para combater a
crise causada pela alta acentuada
nopreço de alimentos como trigo
e arroz. Os preços de alimentos

, como arroz, grãos, óleo e açúcar
estão pelo menos 50% mais altos
do que há um ano.

O maior desafio é lidar com o

problema no longo prazo - como -

promover agrícultura sustentá
vel, combater a mudança climá
tica e, ao mesmo tempo, 'garantir
que uma quantidade suficiente
de alimentos seja produzida. _

IMPAcrO
A ONU estimá que 100 mi

lhões' de pessoas _ já foram atin

gidas pela recente escalada no

preço dos alimentos em todo o

mundo, e o Programa Mundial
de Alimentos diz que precisará
de mais U$ 755 milhões neste
ano para lidar com o número

cada, vez maior de pessoas que
necessítam de ájuda.

'

AGÊNCIA ESTADO

Teste,confirma que Fritzi

é,pai dos filhos de Elisabeth·

Segundo Ban Ki-moon, o mundo enfrenta o risco de fome generalizada e problemas de distúrbios sociais

-VIEN,A alo Ele teria cumprido pena em

Exames de DNA confirma-' prisão nos.anos 60.
ram que à austríaco Josef Fritzl, Elisabeth contou que o pai
73 anos, é o pai dos sete filhos a atraiu para a cela, em 1984,

, de Elisabeth, 42 anos, a filha drogando-a e algemando-a an

que ele manteve presa durante tes de aprisioná-la. Três de seus,

24 anos em um porão de sua filhos, de 19, 18 e 5 anos, esta
casa, de acordo com resultado vam trancados na cela com ela
divulgado ontem.Josef disse à desde que nasceram e nunca'

polícia que agiu sozinho du- viram a luz do sol. Os dois mais
rante todos esses anos de ca-

)
novos eram meninos; a mais

tiveiro. velha, uma menina. As outras
"O resultado]... ) mostra .que três crianças - duas meninas 'e

as seis crianças, que a pobre um menino - foram tirados da
,

Elisabeth FritzI deu à luz no cela por Josef e adotados pela
porão, foram todas indubita- esposa, Rosemarie. Segundo a

velmente concebidas por seu polícia, FritzI admitiu ter inci
próprio pai", disse Franz Pol- nerado o corpo da sétima crian-

-

zer, chefe da unidade de in- ça, quando o bebê morreu logo
vestigação criminal. , após O nascimento.

O caso chocou a Áustria Na segunda-feira, 28, a aus-

desde que veio à tona durante tríaca reencontrou a, família.
o fim de semana em Amstet- A mulher se reuniu com os

ten, a oeste de Viena.Segundo filhos e a mãe.no hospital psi
o jornal "Times", Josef FritzI já quiátrico de Mostviertel, onde
foi condenado por abuso sexu-" está internada.

Cuba revisará

penas de morte
HAVANA
o presidents df'l Cuba, Raúl

Castro, anunciou essa semana

que todos os prisioneiros condena
,dós à morte no país terão suas pe
/nas revistas, com a exceção de três
condenados por "terrorismo". A
maioria dos cubanos no corredor
da: morte terá suas sentenças co

mutadas para penas entre 3Q anos

e prisão perpétua.
Raúl Castro afirmou que a de

cisão de comutar a pena dos con
denados à morte não foi tornada
por conta dapressão internacional,
mas por razões humanitárias. Não
existem dados oficiais sobre os

,

condenados àmorte,mas aComis- _

são Cubana de Direitos Humanos
estima que entre 40 e 50 prisionei
ros poderiam ser benefícíados.
No entanto, a pena de morte con
tinuará existindo em Cuba.

A decisão é a mais recente

mudança de Raúl numa série de
revisões .de medidas restritivas
do país.
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Xande e Tiago acreditam' que o time esteja melhorando e prevêem mais dois jogos difíceis foro de coso

RUMO AO' PARANÁ'

I\Jlalwee quer trazer
seis pontos na volta·
Jogadores embarcaram ontem à noite
JA.RAGUÁ DO SUL cípaís f�alizadores .. Sentimos

O jogo com Joinville é passa- que nos últimos jogos faltou al
do, mas' as lições do empate no guma coisa no 'último passe, no
clássico ficaram. Por isso, a idéia último toque", disse o camisa 6 ..

agora é somar seis pontos nos _ "Tivemos- uma boa seqüência
dois próximos jogos, ambos fora, de treinos com o time completo'
,de casa. Ontem à noite, o grupo, e isso vai nos ajudar neste mo

embarcou para Umuarama (PR),
,
menta", emendou.

onde enfrenta o time da casa Já o goleiro Tiago prefere
amanhã, às 17h. Depois do jogo, não falar do sistema ofensivo
a Malwee já embarca para o in- e sim do defensivo. "Sei que a

terior paulista, onde enfrenta o média de gols sofridos é maior

RCG/Banespa no sábado às 19h. do que o ano passado e é nisso
Para dois jogadores, o time

, que estou focado", comentou

jaraguaense precisa mudar nas o goleiro. Mesmo enfrentando,
dois principais setores - O ata- o vice-lanterna do campeona
queeadefesa.OalaXandeacre- to (o Umuarama), o camisa 1

dita que, com a volta de Lenísio prevê dificuldades. "Nesta Liga
e Falcão, o poder ofensivo pode não dá para dizer que um jogo
melhorar. "São os nossos prirf- é mais fácil que o outro, inde-

.pendente se é fora ou em casa,

se é contra o lanterna ou con

tra o líder. É certo que todos se

superam
-.

quando enfrentam a

Malwee", comentou.
O jogo de amanhã será con

tra um adversário já conhecido
, pela sua torcida fanática e que .:

sempre costuma lotar o ginásio,
independente da campanha que
o time esteja fazendo, O outro

será o time do Carça/Banespa,
que empatou com os jaraguaen
ses na Taça Brasil, em 2x2, num

jogo bastante difícil. No dia 11

de maio, a Malwee fará mais
um jogo' fora de casa, desta vez

contra o Carlos Barbosa.

. JULIMAR PIVATTO

11 h - Praia Clube x Carlos Barbosa
17h - UmuaralÍ1a x Malwee (SporTY)

�il.�.,_;;;"'iJ��lyg;!�:k.[rINri�.'ll��I;lI[t��qtl&li't491[1t:'Iq:wiríÍÍi�q;ir�R41â'" 20h - Joinville x Teresóp.olis
dm ,,'

20ht5- Cabo Fr'io x Horizontina

lié1\i,.lWi�m.s.[íJlíM!1flfl!��13;¥ll\'I!í••'ljl:�111EII.d�\!f1!jmNrl/Ihl]';L'tt!m'.'" 20h15 - Unisul x Vasco
Sextà-feira
20h45 - Minas x Carlos Barbosa (SporTY)

0,878

Próximos Jogos
- Hoje
20h 15 - Intelli x São Caetano
20h 15 - Petrópolis x Ulbra
20h 15 � Colegial x RCG/Banespa

'

20h15 - Unisul x Álvares

Amanhã

O CORREIO DO POVO fI)QUARTA·FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2008
.

Reforce a imàgem da sua.empresa!
Vista seus colaboradores com uniformes
produzidos (om tecidos da
mais alta qualidade.

'

Três atletas da -equlpe
Malwee/CEJ/FME foram cha
mados para a Seleção Ca
tnrinense Sub-15 de futsal
mcsculíno. O goleiro Elton, o
fixo Matheus e o ala e capi
tão Daniel (na foto, à esquer
da) se apresentam dia 4 em

Blumenau, onde acontece a

seletiva do Sul. O campeão
passa para a fase nacional,
marcada pam o flm de maio
em Campo Grande (MS). É um
prêmio para estes três atle
tas, que estão fazendo muito
bonito dentro das quadras.
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BRASILEIRO DE JET SKI

ESPORTE----------

Lenzi próximo de conquistar título
Um dos melhores do mundo, jaraguaense pode subir no podium pela I l" vez
BOA ESPERANÇA (MG) ender ainda mais.

Acostumado com grandes . Para o piloto, o apoio é o

decisões e títulos o jaraguaen- diferencial da etapa minei
se Alessander Lenzi, conside- ra. "São mais de. 10 anos que
rado um dos melhores pilotos a cidade é sede de uma das
do mundo, está perto de con- etapas do Brasileiro e é muito

quistar o seu 110 Campeonato legal competir lá. O público
Brasileiro de Jet Ski. O catari- é muito receptivo e todos os

.

nense lidera a categoria Fre- pilotos se sentem em casa",
estyle Profissional (manobras revelou. Recentemente, de
livres). A promessa é de uma pois da etapa paulista de 5

grande exibição na decisão a 6 de abril, o catarinense
do campeonato, que começa participou de uma' apresen
nesta sexta-feira.. 2, e vai até taçâo" em Ilhéus (BA), onde
domingo, 4 de maio, na Re- pode fazer treinamentos para
presa de Furnas, em Boa Es- o Campeonato Brasileiro.
perança (MG). Segundo Lenzi, para Minas

Vale lembrar que os vence- ele preparou uma seqüência
dores também irão representar nova de manobras "para en-

'

o Brasil no Campeonato Mun-' cerrar a disputa com chave
dial, marcado para a primeira de ouro",
quinzena de outubro, em Lake Após a competição, Lenzi
Havasu, no Arizona (EUA). O viaja para o Japão, onde parti
retrospecto do .campeão.mun- cipa de etapas no campeonato
dial é positivo. Ele venceu as

.

nacional. A agenda interna
etapas de Piçarras. (SC) e Ri-, cional do piloto compreende
beirão Pires (SP). Em todas as, ainda no Circuito Mundial da
apresentações recebeu exce- União Internacional de Moto
lentes notas dos juízes. Para náutica, na qual é tricampeão.
a decisão em Boa Esperança, No entanto, as competições
onde conta com grande apoio internacionais ainda não fo
da torcida espera uma surpre- ram definidas.

<'

Pela primeira vez Jaraguá é
-. ,

!

sede des Jogos Universitários'
JAR�GUÁ DO SUL

Pela primeira vez, Jaraguá
do Sul vai sediar os JUCs (logos
Universitários Catarinense]. As

. competições de futsal, voleibol,
basquete, xadrez, judô e hande
bol começam a ser disputadas

.

hoje e seguem até domíngo.. 4
de, maio. A abertura será ama

nhã, às 19h30, no Ginásio de
Esportes Arthur Müller.

O evento tem o objetivo de
integrar as instituições de ensi
no e manter o apoio pelo espor
te. É o que explica o presidente
da Federação Catarinense de

Desporto Universítário Manoel
Rebelo. "O nosso objetivo é fa
zer com que as Universidades
invistam no esporte e passem a

se integrar", esclareceu.
,

Esta edição terá ce�ca de 1,2
mil atletas das seguintes insti

.tuições: Unifebe, Unidavi, Furb,
Faculdade Jangada, Unívalí,
Udesc, Socíesc, Unoôhapecó,

Univille, Unesc, UFSC, UNC,
"Unisul. Uniplac, Unoesc, As-
selvi, ACE e SLE/Facv�st. .

Com uma longa história o

JUCs chega a sua 52a edição..
A compe.íção iniciou no ano
de 1951 e ficou cerca de quatro
anos parada, de 2000' a 2004,
quando voltou, para ficar. Isso'
porque os Jogos Universitários
,ganharam força com as Olim

píadas Universitárias, apoiada
pelo COB (Comitê Olímpico,
Brasileiro) e com a Universía
de (maior evento de desporto
organizado pela Federação In
ternacional de Esporte Univer

sitário).
Vale lembrar que os earn

pões dos 52° JUC,s têm vaga
garantida nas Olimpíadas,Uni
versitárias que acontece de 20
a 29 de julho em Maceió (AL).
Por sua vez, o vencedor partící-

,

pa da Universíade, que-este anQ ,

, será na Sérvia.

Lenzi preparoú uma seqüênciade manobras'e promete encerrar campeonato com chave de ouro

"

Handebol
faz amistoso

A equipe de handebol masculino
da ADHJ/FME fez um amistoso ontem
na Arena Jaraguá. De olho no prepa
ração poro o Olimpíada Estudantil

, Catarinense (OLESC), os jaraguaenses
ganharam por 21 x15 de São Bento do
Sul. A fase regional do Olesc acontece

.

de 16 o 22 de junho, em local o ser

confirmado.

Inscrições
encerram hoje
Terminam hoje os inscrições para

o CampeQnato Escolar - Troféu Mu,rillo
�imeto de Azevedo. O evento é'voltndo
poro alunos de dez Q 14 anos. A com-

, petição acontece de 27 a 31 de maio;
nas mednlldades.de otl'etismo, xadrez,
tê'nLS .de mesa futsnl, basquete; vôlei
e handebol. A ficha �e inscrição e.stá

,

disPQnlvel no: site www.fmejQraguado�
sul.camhr .n,o Ii,nk :'boixar arq�i,vos". '
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LIBERTADORES DA AMÉRICA

Iniciam as oitavas-de- inal
Disputas de hoje e amanhãprometemesquentar rivalidade
DA REDAÇÃO,

Hoje e amanhã serão dias'
decisivos para os times que es

tão disputando a Copa Liberta
dores.,Cruzeiro, Flamengo, São
Paulo e Fluminense jogam hoje
à noite a partida de ida das oi
tavas-de-final. Apenas o Santos

"

entra em campo amanhã.
O Cruzeiro enfrenta 6 time

mais temido pelos brasileiros:
o Boca Juniors da Argentina.
No retrospecto os hermanos
levam a melhor - em 11 en

contros em fases eliminatórias
na competição, os argentinos
seguiram adiante ou foram

campeões em dez. O time mi
neiro encontra um momento
mais propício do que tiveram
recentemente Palmeiras, San
tos, São Caetano e Grêmio.
'Neste ano, o Boca sofreu para
se classificar e tem Riquelme
se recuperando de lesão.

O Flamengo tem pela fren
te o América. O timemexicano
fez sua pior campanha e vive
uma'crise política. Fato que
deixa o rubro-negro em 'van

tagem. Uma das preocupações
é com a altitude. O Flamengo
reservou cilindros de oxigênio
para a partída.

Já o São Paulo enfrenta o

Nacional do Uruguai. b time

uruguaio tem dois grandes
trunfos contra os brasileiros:
o Parque Central e o atacante
Richard Morales. Jogando no

estádio, o time venceu três
vezes. Já Morales, com seus

-

Sarça quer 40
.

milhões de euros
o Barcelona mandou um recado bem

claro aos interessados em contratar Ronal
dinho Gaúcho: não vai abrir mão facilmen
tedo astro brasileiro. Segundo o presidente
do clube �panhol, Juan Laporta, o jogador
não sairá de 16 por menos de 40 milhões
de euros. �onaldinho tem vivido um

momento ruim no Barcelona. Vítima de
diversas contusões, ele pouco conseguiu
jogar no temporada e alnda sofreu_várias
críticas dos torcedores. Por tudo isso,' o
próprio técnica Frank Rijkaard chegou a

admitir que seria melhor para o brasi
leiro deixar o clube'espanhol, apesar de
ainda ter contrato até junho de 2010.

Em partida acontece em Montevidéu o São Paulo enfrenta o tradicional Nacionat do Urugúai

1m96, aproveita os cruzamen

tos para converter em gols.
O outro Nacional, da Co-

lômbia, é o adversário do Flu
minense. Mesmo com as-expec
tativas de ter Dodô novamente

Q, técnico Renato Gaúcho não
deu garantia de sua escalação.
O atacante fica no banco e tal
vez nem participe do duelo.

O Santos joga amanhã con
tra o Cúcuta da Colômbia em

casa. É um confronto equili
brado, até porque os times já
se conhecem bem. O Santos

,

não está tão forte quanto em

edíçôesanteriores e é umtime

,

em formação, seni um talen
to que desequilibre o jogo. O
Cúcuta enfim conseguiu uma

'identidade com o novo trei
nador (Pedro Sarmiento), com
solidez na defesa.

Delegado pode
indiciar travesti

A polícia deve indiciar por extorsão e

furto de documento um travesti en
volvido num incidente com o jogador
Ronaldo, ocorrido em um motel do
Rio de Janeiro, disse ontem o dele
gado respons�vel pelo investig,ação
do coso. A tentativa de extorsão 00

jogador" que está no Rio realizan
do tratamento de fisioterapia após
passar por uma operação rio joelho
em fevereiro, fOI confirmado em de
poimento assinado à P9líciQ por ou
tro travesti envolvido no programa,
afirmou o delegado Carlos Augusto
Nogueira Pinto.
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Rodada define
últimos times
DA REDAÇÃO

Cinco jogos hoje definem
os últimos classíficados para
as quartas-de-final da Copa
do Brasil. Em Goiás, o Atlético
(GO) recebe o São Caetano pre
cisando apenas fazer lxO para
se garantir napróxima fase. Já o

,

Azulão não sabe ainda se pode
rá contar com seu novo reforço
- o atacante Tuta, que deixou o

Figueirense recentemente.
Em Caxias do Sul, o Co

rinthians (AL) pode perder até
por um gol de diferença para o

Juventude que fica com a vaga,
já que venceu o primeiro jogo
por 2xO. O time da Serra Gaú
cha quer esquecer a decisão
estadual e se concentrar no "

confronto desta noite, quando
entrará com força máxima.

No Mineirão, o Náutico vai
querer surpreender o Atlético
(MG), já que ganhou de 3�2 no
jogo de ida. O Galo pode vencer
por 1xO que se garante na pró
xima fase. Mas terá de driblar
a torcida que vem reclamando
bastante das atuações da equi
pe, _principalmente depois da
goleada sofrida no último do
mingo diante do Cruzeiro.

Perto de levar',o título do
. Campeonato Paulista e já com

o planejamento pronto para o
'

Brasileirão, o Palmeiras encara

o Sport, em Recife, tentando
avançar às quartas-de-final da
Copa do Brasil para manter
vivo o sonho da Tríplice Coroa
- ou seja, a conquista dos três

'

títulos mais importantes para
um time brasileiro em território
nacional durante a temporada,
,o Corinthians recebe o

Goiás e terá a difícil missão de
reverter o 3x1 sofrido no pri
meiro confronto. Independen
temente de ter sua inscrição

.

regularizada na CBF, Eduardo
Ramos 'está descartado para o

duelo desta quarta-feira. Apre
sentado na última segunda-fel
ra, ele sequer foi relacionado
para a partída que acontece no
Morumbi.

, Palmeiras enfrenta o Sport fora
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De olho no ue cobre os pés
Sapateiro desde jovem.Farias peli eu a contade quantos calçados consertou

JARAGUÁ DO SUL

Por onde quer que você olhe há cal

çados. Eles são de todos os formatos e

cores. Tem de salto, botina, tênis, chu
teira e tamancos. Não, o local de traba
lho de José Ernesto de Farias, 62, não

.

tem relação. direta com as grandes redes
. de comercialização de sapatos. Ele só
costuma vende-los em.situações contrá
rias, exatamente para quem não é clien
te dessas lojas.

. Proprietário de uma das dezenas de
"oficinas" espalhadas pela cidade, o sapa
teiro tem um diferencial: está na profissão
há 42 anos. A atividade começou ainda
na juventude, quando serviu ao Exército

brasileiro, e logo se transformou em uma

paixão dividida com cada cliente. 'Já fui
caminhoneiro, mas gosto mesmo é da sa

pataria porque ao fazer um bom trabalho o

freguês também costuma ser bom:', conta.
Mas, nem todos agem da maneira cor

reta e este é lado ruim da ocupação, se

gundo Farias. Nas prateleiras do estabe
lecim:ento, instalado no Bairro Vila Nova,
existem mais de 300.pares de, calçados
esquecidos pelos. donos, apesar de terem

sido consertados. Depois de tantos calotes
e da falta de espaço para guardar aquela
imensidão de calçados, ele resolveu não

esperar mais. Pôs tudo. à venda pelo preço
do serviço prestado e, até então, não pago.

'Por dia, o profissional atende entre 20
e 30 pessoas. A maioria delas são mulhe
res solicitando reparos nos saltos de san

dálias e escarpins, Porém, o trabalho que
Farias gosta mesmo de fazer é outro. Ele
usa a experiência e constrói sapatos sob
medida para portadores de deficiência
física. Após horas dedicadas ao ofício,
o resultado geralmente é satisfatório
como nenhum outro. "Eles saem daqui
felizes", explica.

Em contrapartida, o sapateiro preci
sa superar as predileções e arrumar os

tênis alheios. Se pudesse, negaria. O
motivo: os consertos duram pouco
tempo. Não valem a dedicação. Ain
da assim, Farias atesta: jamais pen
sou em desistir. Ele até passou os

.

ensinamento para o filho, que hoje
reparte os afazeres corn o pai.

KELLY ERDMANN Sentado II máquina de costura bicentenária, José Farias faz a felicidade dos clientes
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