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-

.- i �'R�forma pauta,
debate na Açijs
Vice-presidente do Fiesc, Glauco Côr
te, afirmo que projeto de Reformo Tri
butário deve passar por alterações.
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Fazer dieta nõo diminui o número de
, células de gordura do corpo humano,
diz pesquiso sueca. Segundo espe-

, cialistas do Universidad� KaroHnska,
o quantidade de células de gordura
é definido durante o adolescência
e permanece invariável pelo resto
do vida. "Isso explico por que é tõo
difícil perder peso e manter os qui
los o menos, porque os células de
gordura nõo estõo indo o lugar ne-

, nhum. Elos ficam ali, pedindo mais
comido", explicou o coordenador
dó estudo Kirsty Spólding.
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uma opçõo de Torto de Frango.
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Quatro amores

de uma vezsó
o Correio do Povo foz uma homenagem 00

Dia dos Mões durante todo esta semana.
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Bertoldi cobra liberação de
verbas federais em Brasília
Projeto do contorno ferroviário ganha âpoio de Dietet que deve interceder no Ministério das Cidades.

Página 4

REDIBILIDADE
De quem

-é o mérito
pelo crescimento?

,

Página 17 .

Novo
opçõo em

Jaraguá
Página 16

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



D '0 CORREIO DO POVO
TERÇA-FEIRA, 6 DE MAIO DE 200�

.

OPI·NIÃO----------

CHARGE

CAMPEÕES.

PONTO DE VISTA

Não fica um

PABLO VARELA

BRANCO,PROFESSOR

Em tempos de declaração de imposto
, de renda, muito se vê de bizarro e inquie
tante neste pills velho que amamos e odia
mos com uma intensidade arrebatadora,
quase patológica (tanto para o amor quanto
para o ódio).

Um sujeito vinha saindo de um escritó
rio de contabilidade e estava, de fato, trans
tornado. Aos berros dizia que vivia num

país de merda, que sentia vergonha de ser

brasileiro, e olhava para as pessoas na rua

.de forma ameaçadora, sempre xingando e

,DO LEITOR

-Eleições para
prefeito 2008
Outro dia lendo um artigo sobre" a polí

tica brasileira" , falando sobre as vantagens
do municipalismo na República Federativa
do Brasil, deparei-me com uns questíona
mentes sobre quem deveria ocupar o cargo

. de prefeito. Artigo escrito por um professor
depois de uma palestra a seus alunos. Se
ria o intelectual elitizado, o proprietários
dos melhores campos, o grande empresário,
o mestre de várias gerações, o populista, o

reacionário, o homem de esquerda ou de di
reita? Não, nenhum deles, mas sim, o homem
bom do lugar. Quem será o homem bom da
'lugar? Será o que espalha esmolas a cada mo
mento, ao cego, ao ínválido de qualquer na
tureza, à mulher desamparada, às entidades
caritativas? Não, nenhum deles.

'

O homem bom não será um, sábio, será o

homem justo, íntransigente com a prática do
erro, mas capaz de perdoar. O homem bom
será aquele que atende a todos os problemas
da comúnidade. Na medida do possível, em
pregará o princípio dos vasos comunicantes,
com o objetivo de distribuir a renda, vagarosa-

'

mente, pois o doador deve sobreviver, e bem,
à transfusão. Aos poucos, os mais poderosos,
em sistema econômico saudável, sem qualquer
perigo de seu patrimônio, transmitirá ao care

cedor de tutela social, os elementos indispen
sáveis a uma vida digna.

Estas considerações são feitas, com vistas às

próximas eleições municipais, quando se espera
que Massaranduba saiba escolher, nas urnas, o
homem bom do lugar, como expressão de sabe
doria e amor aos arrozais, industrias e comércio

que fortalecem a economia da capital Catarí
nense do Arroz.

,

JOSÉ OSNIR RONCHI, ADVOGADO E PRESIDENTE

,

DO ROTARY DE MASSARANDUBA

Os textos para esta coluna deverão ter no móximo 2.000 caracteres e podem ser

enviados para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta para a

Rua Procópio Gomes de Oliveira. 246, CEP 89251,200, ex. Postal 18. É obrigatório
informar nome completo. profissão, 'CPF e

• telefone (' não serão publicados).

O CORREIO DO POVO

inquirindo a respeito de vergonha na cara. pouquíssimas pessoas que declarou o IR

.f\. situação ficou dramática quando um , exatamente como deveria. O senhor sabe
dos passantes resolveu levar o cara a sério e do que estou falando. Todo mundo colo
quase acabaram nas vias de fato, não fosse ca despesas com hospital que não teve,
a ação rápida da PM local. O soldado Fu- arranja notas, bota tios e sobrinhos como

lana levou ao delegado chefe, que foi logo dependente sem nunca terem sido. O se- ,

liberando o passante por perceber quem de nhor sabe disso.
fato tinha culpa no cartório. Resolveu inter- Sabia e havia feito o-mesmo. E grande
rogar ooutro.'

"

parte dos seus amigos também,
- Pois é, doutor, o senhor veja a situa- - Meu senhor, disse o delegado já com

ção: Meu vizinho ganha muito mais que ' pena, vamos fazer o seguinte: o senhor vai
eu, declarou menos e ainda temdireito a pra casa, seacalma, procura um psicólogo'

,

restituição. Eu fiz tudo certinho - dizia isso e eu deixo de fichá-lo, já que o outro foi em
com urn choro de criança - e vou pagar bora sem dar queixa.
uma fortuna .. ; O homem ficou indignado ao perceber

- Mas a lei é para todos, respondeu o de- a fragilidade dá autoridade policial. Seu

legado. Você deve ter se equivocado ou seu imposto estava sendo muito mal emprega
vizinho é um sujeito desoriesto. do. Mas aceitou a proposta, por se conside-

Doutor, na verdade' sou uma das rar um cidadão do bem.
'
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FALA Aí!

"Um homem

público acusado nõo

pode silenciar."
JEFFERSON PEREZ (PDT)

. SENADOR, cobrando explicações
do deputado Paulo Pereira da Silva
(PDT) denunciado por desvios de

recursos do BNDES.

"A gasolina nõo
-

aumenta nada no posto. "
LUíz INÁCIO LULA DA SILVA (PT),

PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
sobre o recente reajuste dos
combustíveis nas refinarias ..

e comissário de polícia, criticando
colegas que discursam sobre
inauguração de obras como se .

fossem eles os realizadores.

Mais uma lei?
o Senado analisa projeto de lei da Câmara dos Deputados que estabelece
validade de um ano para os bilhetes adquiridos de operadoras de transpor

. te ro�oviQrio intermuniCipal, interestadual e internaCional de passageiros.
. Além de garantir esse prazo de validade para o bilhete rodoviqrio, a pro
posta determina que, em caso de atraso superior a uma hora, seja do ponto
inicial da viagem ou de qualquer das paradas previstas, a empresa deverá'
providenciar-o embarque do passageiro em outra empresa que ofereçQ ser

viços equivalentes para o mesmo destino ou restituir, de imediato, o valor
pago pelo bilhete. A empresa deverá assegurar a viagem, dentro do prazo
máximo de três hems, em caso de defeito, falha ou outro motivo de sua

responsabilidade. Alimentação e hospedagem serão pagas pela, transporta
dora. Quem se dá o trabalho de ler o que está escrito no verso da passagem
verá que tudo isso já são direitos do passageiro, olimpicamente ignorados
pelas empresas. E pela fiscalização.

NOVA CPMF 1
A Câmara dos Deputados discute
proposta do deputado Luciano Castro
(PR-RR), que substitui a contribuição
patronal sobre a folha de salários pela
"contribuição sobre movimentação' ou
transmissão de valores e de créditos e

direitos de natureza financeira". Ou
seja, uma CPMF específica para o fi
nanciamento da Seguridade Sllcial.

NOVA CPMF 2
Hoje, uma das principais fontes de fi
nanciamento �(l Previdência é a con

tribuição patronal. em 20% da folha
de salários mensal da empresa. A PEC
revogo esse tributo e cria a contribui
çoo, que incidirá sobre movimentações
financeiras em qernl.Pcrte do produto
do contribuição sugerida terá que ser
dividida pela União com os estados e

municípios.

NÃO
Professor Cláudio Piotto nego que monifestação feita no diodo inau
guração de obras no Cefe( com o irmão Edson e outras lideranças,
tenh�sido GO,ntra o PI Foi, afirma, contrq;a hão confirmação,de pólo
de ensino da UFSC para Jaraguá do Sul. E diz que nunca ocupou cargo .

na prefeitura.

ESTÔMAGO
Foi dito pelo presldente lula: os preços subiram porque os pobres,
do mundo tódo, incluindo o Brasil, estão comendo mais. E provocan
do inflação acima do projetado pelo governo. Com arroz, feijão, pão,
macarrõo forado alcance do bolso de muito gente no quantidade ne

cessária, <Jão .comer menos e a inflação fica sob controle. :Simples,
não é?

TíTULOS
Termina omanhã o prazo pqrn quem precisa regulorizar o título de
eleitor, transferi-lo, fazer um novo ou mudar de sessão' elçjtoral. O
prozo também vole poro pessoas portodoras de necessidades espe
ciois que queiram mudar para urna de melhor ocesso.

ANÔNIMAS
. ,., Ouando sair daqui Projeto do deputa�o Eduardo Vai-

o

- I. verde (PHO) permite que mulheres
tenho outro emprego." grávidas que não desejom ou não

_ NAGEL MARINHO . podem criar,o. filho façam .�_parto
(DEM-BLUMENAU) VEREADOR

de �orma a�omma e enca�T1Inhem o

recém-nesdde paro odoçao..A ges-
tante, se optar por este tipo de par
to, ficará isenta de responsabilidade
civil ou penal em relação ao filho.

VAI ESPERANDO .

.Candi�otos devem apresentar à sociedade um plono detalhado do
,que pretS!lde,m r�olizardjórgnte o gover�º, g!�.stando �ontlls peri
ódicos dQ:que conseguiWôJJ nã.o executor. Jffóposta à Eei ..Mgônica li
de Itojor" é do vereador Iuíz Corlos' Pissefti' (OEM). A intenção é
'fazer com,que os futuros 'Condidatos o prefeito anunciem, duronte
suas cgm onhas eleitorais, oções que.,re ente possom ser Feali-
'zndGs. e o mond
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VIAGEM'

pOLíTICA------�---

Contorno·felToviário e 280 no.pouto'
Bertoldi está em Brasília para audiências, desta vez acompanhado de Dieter

-
-

- '�

--,--

JARAGUÁ DO SUL

O impedimento da lei eleito
ral de os municípios assinarem
contratos e convênios com o

governo federal a partir de julho
leva o prefeito Moacir'Bertoldi
(PMDB) a mais uma peregrina
ção aos Ministérios em Brasília,
onde chegou no final da tarde
de ontem, Desta vez, acompa
nhado do vereador Dieter Jans
sen (PP), que segue hoje para
a capital federal. O contorno
ferroviário e a duplicação da
BR-280 são alguns dos assuntos
na agenda de amanhã, no Dnit
Ferroviátio e Unit Rodoviário.

O prefeito também vai

pressionar pela liberação dos
recursos do Transjaraguá, em

audiências hoje e amanhã, às
10 horas, no Ministério das Ci
dades. O projeto de mobilidade
urbana prevê recursos do go
ve,rno federal da ordem de R$
25 milhões, de um total de R$
42 milhões para a reestrutura

ção do sistema viário da cida
de. O engenheiro da Prefeitura
e vereador Afonso Piazera, um
dos mentores do Transjaraguá,
integra a comitiva:

A agenda de hoje também
inclui 'audiência no Ministério

Di .é coordenador de projetos

do Meio Ambiente sobre a revi

talização do Bosque TifaMàrtins
e projeto para implaritação de sa

neamento básico em proprieda
des rurais. Na parte da tarde, na
Secretaria de Recursos Hídricos,
ligada ao Ministério, o prefeito
acompanha a tramitação do Reei
cla Jaraguá, que prevê cursos de
capacitação, assistência social,
educação ambiental e aumento
da renda familiar dos catadores
de recicláveis,

,

Já no Iphan (Institute do Pa
trimônio Histórico e Artístico

Nacional), Bertoldi trata; tam
bém hoje, da aquisição da anti
ga estação ferroviária no Bairro
Nereu Ramos, que pertence à
União. A exemplo do que ocor

reu com a estação do centro, o
imóvel deverá ser revertido ao

patrimônio do município para
ser revitalizado.

'

'

O prefeito também vai vi
sitar os parlamentares da ban
cada catarinense, com agenda
confirmada nos gabinetes dos
deputados do PT, João Pizolatti,
Carlita Merss e Décio 'Lima, e

dos senadores Neuto de Conto
'(HMDB) e Ideli Salvatti (PT).

CAROUNATOMASEW Bertoldi tem ido sistematicamente à capital federal paro cobrar verbas

RECURSOS CONTEMPLAM Q,UATRO SECRETARIAS R-$ 1,3 milhão
são liberados

R$15;05 mt!
RS 40 mi(
R$17,2 mil

'R�. 23 mt!

, 'EnquaiIto o prefeito pressío
na pela liberação de verbas para
projetos protocolados neste e até

,

em governos passados, como é
o caso do rransjaraguá, alguus
recursos .já estão' garantidos e

devem ser liberados ,até jnaho,
Segundo o coordenador do Es

adtóriodeRrojmosdaPrek�
Carlos AlbertoDias. omunicipio
receberá R$ 1,,3 millião, verba
oriunda de emendas parlamen
tares �. dos ministérios da Agri-'
cultura e doMeio Ambéeme,

A contrapertída do municí

pio soma R$ 343;3 :mil, sendo
R$ 159mil emrecursos eR$ 116

-

mil através de serviçes, Outros
R$ 67,5 mil, também de' contra

partida, representam a partic:ipa- ,

ção da Prefeitura e entidades por
meio de PPP (Parceria-Público-

, Privada), O total de recursos (R$
1,6 milhão} vai contemplar 15,
projetos, de quatro' secretarías,'*Para este projeto ainda falta captar R$ 641,5 mil.
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Roteiro quer preservar cullura.

'Sebrae busca

ponto turístico .

JARAGUÁ DO SUL

Descobrir O potencial tu
rístico das áreas a_gricolas de
[araguá do SuJ,. E para isso

que o Sebrae (Serviço Bra
sileiro de Apoio às Micro e

Pequenas Empresas) enviou,
ontem, o consultor Adriano
Caldas ao município. Junto
com representantes da Se
cretária de Desenvolvimento
Rural, o profissional perma
nece na cidade até amanhã.
Durante os três dias a equipe
Visita propriedades nos bair-

· ros Rio da Luz e Rio Cerro
, que possam ser inclusas em

um roteiro intitulado "Iuris
mo Rural "noCircuito Étnico
Cultural no Vale do Itajaí".

Uma das metas do pro
jeto é aumentar em 10% o

fluxo de visitantes nessas

áreas até 2009. Conforme
Raimundo Rahn, da prefei
tura, dez agricultores já es

tão Interessados em partici
par da investida. Ao todo, as '

nove cidades que integram o

programapodem sugerir 100
produtores. O projeto prevê
a preservação de casas, a

permanência dessas pessoas.
nas atividades rurais e ainda
um incremento significativo
na renda familiar por causa
do incentivo à passagem de
"turistas nessas áreas.

Além de Jaraguá do Sul,
o itinerário também deve en-

· globar Pomerode, Ascurra,
Blumenau, Rodeio, Timbó,
Indaial, BeneditoNovo e Rio .

· dós Cedros. A ímplementa
çãoestá por conta do Sebrae

·

em parceria com os Ministé
rios. do Turismo e do Desen
volvimento Agrário, Iphan
(Instituto de Patrimônio His
tóríco e Artístico Nacional) e
Governo de Santa Catarina.

O CORREIO DO POVO·OTERÇA-FEIRA, 6 DE MAIO DE 2008

BOA AÇÃO

Projeto incentiva a doação
. .

Sese pretende aumentaro número de doadores de sangue
. -

"'

presa Duas Rodas. O Hospital
e Máternidade Jaraguá con

tribui com a causa entregan
do cartilhas ao longo de uma

.

jornada acadêmica organizada.
até sexta-feira.

-

Segundo Pedrotti, as pes
soas precisam entender o ato

de doar sangue com naturali
dade. "É tudo muito simples,
como procurar um cabeleirei
ro e cortar o cabelo", resume.
Para participar, basta agendar
horário junto, à Unidade de
Coleta dó Hospital São José
pelo telefone 3055-0454. Os
voluntários devem ter entre 18
e 65 anos emais de 50-quilos..
Pessoas que tiveram gripe ou

febre nos últimos sete dias'ou
hepatite após os dez anos não

.

podem integrar a campanha.
-

KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL

O outono significa, a partir
de hoje, um incentivo. extra, à
vida. E que nesta terça-feira, 6, o
Sese (Serviço Social do Comér

do) dá alargada da segunda eta
pa do projeto Quatro Estações e,

por isso, incentiva as doações
de sangue ao Hemocentro de
Santa Catarina. A idéia, é cha
mar a atenção de quem vive ao

redor das 18 sedes da entidade
instaladas no Estado. Entre elas
está Jaraguá do Sul.

Durante toda a semana o

tema .ganha destaque com pa
lestras, apresentação de peça
de teatro e distribuição de
materiais explicativos. Con
forme Sergio Pedrotti, do Sesc,
a programação vai desmistifi
car o ato de ir a um posto de
coleta e permitir a retirada de
sangue. Para que esse" objetivo Todo sangue doado posso por testes poro o diagnóstico de hepatite, doença de chagas, sífilis e HIV

seja alcançado, profissionais do /

Hemosc se dispuseram a con
versar com alunos de sete insti

tuições de ensino domunicípio.
A primeira rodada de bate-papo
acontece hoje no Sesi, às 8h3Ú,
com estudantes do Senai. O

grupo ainda repete fi iniciativa
às' 9h10, 9h50, 10h30, t thzü .e
14h. Depois, às 16h, ele chega à
Faculdade Jangada.

Já na quinta-feira, 8: é a vez
da Fate], Unerj, Senac e Cefet,
além da equipe voltar ao Senai
no final da manhã. Para com-

.

pletar, ainda haverá três ses

sões do espetáculo ''A arte da
doação" no auditório da em-

Reformo tributária em discussõo
. ..

Fiesc eAcijs debatem a proposta e indicam necessidade de melhorias no projeto "

Glauco esteve ontem, no Acijs

JARAGUÁ DO SUL -

O vice-presidente da Fiesc

(Federação _
das Indústrias de

Santa Catarina), Glauco Côrte,
esteve ontem em Jaraguá do Sul.
Ele se reuniu com integrantes da
Câmara de Assuntos Tributários
e Legislativo da entidade na sede
daAssociaçãoEmpresarial domu- ,

nícípio. O grupo discutiu o projeto
de reforma tributária que aguarda
aprovação do Congresso para en-

trar em vigor. ,

,
.

A instituição pretende organi
zar uma proposta e juntá-la a da

Confederação Nacional. Depois, o
documento será enviado ao gover
no" federal como forma pressionar.
amelhoria do conteúdo, Para Côr
te, é necessário aperfeiçoar alguns
artigos. Um deles diz respeito ao

tempo previsto para a implantação
completa, que chega perto de uma
década em determinados casos.

''Encurtar esse período é muito

importante", destaca. A'Fíesc ain
da reivindica uma garantia de que
não haverá aumento na carga tri-

,

butária com o passar dos anos e a

proibição de medidas provisórias .

com o intuito de alterar pontos
anteriormente aceitos pelo Con
gresso.

Na opinião dovice-presidente,
areforma traz avanços importantes
ao setor produtivo. A unificação
do, ICtv1q (Imposto Sobre Circu-

.lação de Mercadorias e Prestação
de Serviços] é um dos principais.
Com isso, a regulação do tributo
será igual em todos os estados bra
sileiros.Além disso, Côrte também
considera positiva a desoneração
dos investímentos e exportações
prevista pelo governo.
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Novo golpe telefônico no município
Objetivo é iludir com promessas de premiação. Procon pede atenção

o diretor do Procon, Sérgio
Félix, orienta os usuários de
teleforie para ficarem atentos a

promessas de dinheiro fácil ou
mensagens sobre premiações.
No caso específico do golpe
que utiliza o nome da emisso-

.

ra, afirmou que as ligações são

possivelmente realizadas por
detentos, dentro dos presídios.
Até então, o Procon não tinha

registro deste golpe na cidade.
Ao digitar os números so

licitados pelo golpista - sob a

justificativa de obter o nonie e

o endereço para a entrega do
prêmio " o usuário o ajuda a

. danar o telefone fixo que está'
sendo utilizado. De

"

acordo
com o diretor do Procon, mui
tos usuários percebem o golpe
somente quando recebem a fa
tura do telefone, onde constará
um valor altíssimo por ligações
que jamais realizou. "Existem
quadrilhas tentando extorquir
em todo país. Algumas pessoas
se iludem, pensando em ganho
fácil e se esquecem das conse

qüências;', alertou.

. JARAGUÁ DO SUL

Um golpe telefônico, que
está fazendo vítimas em várias
cidades do país, começou .a ser

aplicado também em Jaraguá
do Sul. Na manhã de ontem, a

recepcionista Roseli Gomes da
Silva recebeu uma mensagem
de celular que informava que
ela teria ganhado um automóvel
zero quilômetro numa proino
ção do SBT. Desconfiada, ligou
de um orelhão para o número
de telefone indicado na mensa

gem e a pessoa que atendeu se

Identíficou como "responsável
pelo setor de pessoal do SBT".

Assim que os créditos do
cartão telefônico terminaram
e a ligação caiu, ela ligou para
uma sucursal da emissora, onde
foi informada que não havia
nenhuma promoção feita pelo
celular e que a mensagem tra
tava-se de um golpe. "Na hora
em que vi a mensagem, já des
confiei que era um golpe, pois
nunca participei de promoção
nenhuma dó SBT. Também es

tranhei O fato de. pedirem para
fazer a ligação de um telefone
fixo", comentou. 'OAIANE ZANGHELINI Golpes por telefone usam promessas de ganho fácil para itudirô usuário

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

na forma da Lei, erc.
.

Faz saber a todos quanto este edital, ·virem que se.

acham neste Tabelionato para protesto de Titulas contra:

Trânsito causa mais uma morte
.

A colisão de um Escort contra um poste no madrugado de domingo causou o
.

morte de Cleiton Roberto Seidel, 20 anos, em Corupá. O ocidente aconteceu
no Ruo Róberto Seidel, no Cen-tro. Segundo informaçõés, ele estaria sem o

cinto de segurança. Em Guaramirim, um ocidente entre cârro e moto deixou
ümn pesscu gravemente ferido no SC-413, perto do entrado do Bairro Caixa
O' Águo; no tarde de domingo. A carona do motocicleta Yamaha/TDM 225

placa AlN-2075, de Dois Vizinhos/PR, Edinéia Mastácio, 21; foi encaminhado
00 Hospital Santo Antônio com suspeito de hemorragia interno e suspeito de
fraturo no coluna. O piloto dnmote Guilherme Manke, 23, teve apenas fe
rimentos leves 'e sentia dores do coxo esquerdo. Já o motorista do Gol placa
JNA-9354, de Joinville, J.M., 37, não se feriu.

.

DEVEDOR
ESPECIE NUMERO

DOCUMENTO CREDOR-
VENCIMENTO VALOR SACADOR

I

CLEIDE MARIA DE CASTR 516.083.16g-04 LENIR DOS SANTOS MÂLHARIA
CH 000175-9 A VISTA . 100,00 O MESMO

FS COMERCIO DE ARTIGOS FOTOG.LTDA-ME 07416.036/0001-08 DIGIMAGEM COM DE PRODUTOS FOTOGRAFICOS L
I 12248 10/04/2008 316,00 O MESMO

IDALINA LARGURA 031.953.499-57 TEEN.COMERCIO DE CELULARES' LTDA ME
,

I 01 . 08/04/2008 . 67,76 O MESMO
.

JANICE JUNGLES 453.191.119-38 F P F PRESTADORA DE SERICOS LTDA
I 474·1 15/04/2008 128,50 DESTAKE C DE R E C LTOA ME07957

,HERSON STEPFEN 061.277.929-75 CATONI BAZAR
I 01/10 12/04/2008 109,90 O MESMO

LUDIERY BEZERRA DA SILVA 076.767.669·66· PANDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA·EPP
I 8502í3004 15/04/2008 355,43 O MESMO

MARGO ANTONIO DE OLIVEIRA 010 527 189·65 BV FINANCEIRA S/A
eCB 520095038

. 23/11/2007 19.334,98 O MESMO .

MARIA 00 CARMO OLIVEIRA PEREIRA 802.971.61 9·20 JAVEL JARAGUA VEICULOS PECAS E S LTDA
I 108837/A 06/04/2008 67,00 O MESMO

OSMAiR ROORIGUES 010,212.439-65 CENTRO DE FORM DE CONDUTORES CORUPA LTDA
.1 0003 07/04/2008 125,00 O �1ESMO

SERGIO V.M.GIRARDI 718.142.999·04 DJD IMOVEIS LTDA
.

I LOTD3JF/REP 15/04/2008 200,00 O MESMO
SISSA PRESENTES· MARLI T.ANACLET 07.800,000/0001·15 JOSE FERNANDO GRZYBOWSKI E CIA LTDA

I 439052/2 15/03/2008 132,00' BRASILEIRA COM. DE CARTOES LTDA,
TEREZINHA APARECIDA MELLO ME 04.52·9.385/0001·30 ALDANO PRoe DE DADOS LTOA

I . 177 15/04/2008 480,00 O MESMO
WALQUIRIA ALVES MARTINS 047.822.009-00 TROPICAL REPRESENTACOESLTDA

I 101547·1 16/04/2008 140,00 O MESMO .

E, como os ditos devedores nao loram encontrados ou se recusaram a aceitar à devida intimacao, faz por intermedio do
presente Edual, para que os mesmos comparecam neste Tabelionato na Av. Mal. Deodoro da Fónseca, nr. 1589, no prazo
da Lei, a fim de liquidar o seu debito, ou entao, dar razao por que nao o fáz, sob a pena de serem os referidos

protestados na forma da Lei, etc. '

Jàragua do sul, 05 de Maio de 2008

Atentado ao pudor
Um homem, que não teve o nome divulgado pelo polícia, foi detido-no ma

nhã de ontein por atentado violento 00 pudor, no Ruo Hansa Humboldt, Cen
tro de Corupá. Segundo o Polícia Militar; uma mulher de 20 Olios teria sido
atacado enquanto dormia no quarto, por volto dos 8h30. A jovem foi acudido
pelo família, que ouviu os gritos enquanto o homem acariciava o corpo dela'
e tentava arrancar suas roupas. O suspeito fugiu, mos foi localizado nos

proximidades. De acordo com informações do PM, o acusado moraria perto
do coso do vítima. No semana passado, o PM deteve S.R.P., 37 anos. Ele é

suspeite de praticar ato obsceno e otentedevtetento 00 pudor em Gy.arami
rim e Mnssnrundube. A Polícia Civil deverá fazer o reconhecimento formal
dele poro pedir o prisão preventivo.

_ ..
r
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PROTE.STO
-

Recanto sem águo há quatro dias
· Moradores pedem abastecimento emergencial e melhor gestão dos recursos
GUARAMIRIM

Os moradores do Bairro
Recanto Feliz realizaram um

protesto na manhã de ontem
nas dependências da Águas
de Guaramirim. Os mais de 20

· populares presentes alegaram
que estão desde sexta-feira sem

abastecimento de água potável.
Houve discussão entre morado
res e o gestor da concessionária,
o administrador Paulo Nart.

Segundo Terezinha da Sil
va Goering, 57, algumas famí
lias estão' até mais tempo sem

água. "No meu caso, tenho que
me deslocar por 50 metros com
baldes em busca do liquido,'
mas a fatura de pagamento não
falta e nem chega atrasada",.
disse Terezinha.

O gestor da Águas de Gua
ramirim, Paulo Nart, informou
aos populares que a bomba ha-

via quebrado e quando foi efe
tuada a troca, o reservatório de
água baixou. Nart enviou um

caminhão pipa para abastecer
as residências ainda na manhã
de ontem. Porém, segundo os

moradores, o caminhão não foi
.

suficiente para abastecer todas
as residências.

.

As ruas que estão sem água
são Cláudio Tomazelli, Guara
ni, Bela Vista, Paraná, Cruzeiro
e Barracão. O reservatório que
atende estas comunidades fica
'no Morro do Zastrow. Alguris
moradores gue participavam

'

do protesto tentaram subir no
terraço da sede administrativa
da Águas de Cuaramírím onde
acontece o tratamento da água,
mas foram impedidos pelo ges
tor da companhia.

OSNI ALVES Popul.ares ameaçam retomar protesto hoje, caso )0 abastecimento não seja normalizado pela companhia

�,��������������

Governador vem ap Vale pam encontro
Serão debatidos ternas relevantes para 'o desenvolvimento da região.
JARAGUÁ DO SUL

O governador do Estado, Luiz
Henrique da Silveira, estará em

Jaraguá do Sul na próxima quar-
·

ta-feira, 14 de maio, quando par
ticipa de um encontro com em

presários do Vale do Itapocu. O

objetivo da visita é debater sobre

questões relevantes, que dizem

respeito à região. Dentre os temas
a serem discutidos estão: a parti
cipação das empresas nos fundos
criados pelo Governo do Estado

·

e que estão sendo questionados
pêlo Imposto de Renda; seguran- "

ça pública e burocracia; pavimen
tação da SC-474 entre BarraVelha
e a BR-101; e a continuidade da
Rodovia do Arroz, além do Bairro
Vila Nova, em Joinville, fazendo
uma ligação diretacorn a rodovia
federal naquele município.
illS também vai participar

da inauguração da ampliação re

alízadana incubadora de projetos
tecnológicos do município, às
10 horas, na Jaraguatec, anexa à

Unerj, O encontro com empre
sários 'será às 11 horas nas de
pendências do Centro Empresa
rial de Jaraguá do Sul. A reunião

_

.

contará com a participação de
autoridades de todos os sete mu

nicípios, imprensa e p.opulares. . Luiz Henrique se reunirá com empresários de todo o Vale do Itapocu
-

EDITAL DE'INSCRIÇÃO E CONVOCAÇÃO
(Associação de Pais e Professores do

Colégio Marista São Luís)
A Direção do Colégio Marista São Luís juntamente
com a Diretoria daAssociação de Pais e Professores
(APP), nos termos do Art. 10°, alínea "a" e § 1 °e §2°
de seus Estatutos, CONVOCAM, seus associados
(pais/responsáveis e professores dos alunos em

curso) -para. partícípar da ASSEM8LEIA GERAL
ORDINARIA a realizar-se no dia 07 de. maio de
2008, no salão Nobre doÇolégio Marista Sãp Luís,
onde acontecerá a eleição e posse da nova Diretoria
para o próximo biênio. AAssembléia terá a segúinte

.

ordem do dia:
.

1°) Eleição e 'posse da nova diretoria da APP
do Colégio Marista São Luís;'

Horário: 19h -primeira convocação
19h30min -;- segunda convocação

2°) Prestação de contas; .

3°)Assuntos gerais de interesse da entidade
085:
a)' As inscrições de chapas devem ser

-

protocoladas na Secretaria do Colégio até às 17h do
.
dia 07 de maioele 2008;

. b) Os Estatutos da APP do Colégio Marista São
Luís encontram-se a disposição dos
interessados na Secretaria do Colégio;

c) Caso deseje ser colaborador da APP,
inscreva-se na Secretaria do Colégio até às
17h do dia 07 de maio de 2008.

A Direção
Jaraguá do Sul, 19 de aqril de -2008.
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cJARAGUÁ DO SUL

,

Exposição'
. fotográfica

o Comitê de Cultura do Centro Uni
versitário de Jaraguá do Sul (Unerj)
e o Sesc (Serviço Social do,Comércio)
àpresentam a mostra: "üs segredos
da boa Fotografia",· da artista Fa
bian'a WielewickL A abertura da ex

posição é hoje às 20h45 nas depen
dências da biblioteca Padre Elemar
Scheidt, na Unerj. D horúrto de visi
tação é dns 8 ás 22 horas, durante a

. semana. Aos finais de semana é das
8 às 13h.

.

CORUPÁ

Eleita a Rainha da
Sociedade Hansa

A Sociedade Hansa Humboldt, de Co-_
rupá, promoveu a 20 eliminatória do
concurso Rainha das Sociedades no

dia 3 de maio, sábado. A eleita des
ta etapa foi Ana Maria Kaczorowsky,
Rainha. A faixa de primeira princesa
foi para Dalvana Vany Marquardt e

de segunda princesa para Jucélia
, Saidok. '

-,

VALE DO ITAPOCU-'----------�

MASSARANDUBA

, BALANÇO OFICIAL DA FECARROZ
O balanço' oficial da 110 Fecarroz (Festa Catarinense do Arroz); realizada em Massaranduba, será divulgado hoje pela
coordenação do evento. De acordo com Hilário Fritzke, gestor de finanças da Prefeitura, o iniciativa visa repassar à
comunidade números de participantes e valores arrecadados exatos e não estimativas.

JARAGUÁ DO SUL

GpoEx estréia no dia 1 O
o Gpoe�'(Grupo de E�perimentação Cênico) do Scar(Sociedade Cultural e Artístico de Jaraguo do Sul) estréio nova peça
dia 10 deste mês, próximo sábado. A encenação de "O cavalinho azul", de Maria Claro Machado. O ingresso custo R$ 12,
inteiro, e R$ 6, meio. Mais Infprmações pelo telefone (47) 3275-2477.

.

GUARAMIRIM

Palestra sobre

epepel das
mulheres

A vereadora Maria Lúuia da Silva
Richard está convid'ando us mulhe-

" res guaramirenses poro participar
de uma palestro com o tema: "A
Importância .do Mulher no Contexto
Social, como Agente de Ircnsfnrmq
çüo", O palestrante será o professor
Casemiro José Moto (Unerj). O evento'

. vai acontecer no Aciag (Associação Co
merciai' e Industrial de Guaromirim),
às 19 horas do dia 8 de maio e tem o

objetivo de ressaltar o importância das
mulheres na sociedade brasileiro.

l)r. Adilson da Costa Junior
Cirurgião Dentista

CRG 7030

(47) 3458-0197
Rodovia se 474, krn 5 nO 2463
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REALIZAÇÃO
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I

Atriz cursou faculdade
.. dejornalismo e sonhava
ser apresentadora de
telejomal antes de

•

I

-. /
, VIrar reporter

-VARIEDADES o CORREIO DO POVODTERÇA-FEIRA, 6 DEMAIO DE 2008
�

Aos 34 anos, os últimos 12 trabalhando como
-

atriz, Nívea Stelmann parece ter encontrado na

função de repórter do Vídeo Show seu mais pra
zeroso trabalho naTv Globo.Tanto é assim que

, ela garante não voltar à dramaturgia tão Cedo.
"Pormim, fico no programa até a hora em que
eles me disserem 'chega, vai fazer novela'",
assegura. Empolgada, a atriz, que já cursou
quatro períodos da.faculdade de jornalismo
e sonhava. ser apresentadora de telejornal,
garante que está adorando fazer a cada dia
uma coisa diferente, sem se privar do contato

com atores. Outra vantagem da nova profissão
é que Nívea garante termais tempo livre do que
quando atuava. Quem acompanha suas matérias '

dificilmente acreditaria. Em pouco menos de um
mês na função de repórter, ela fez pautas como a

que exigia sua presença às 4h da manhã no estúdio
do Mais Você, de Ana Maria Braga, ou ainda encarar a
rotina de William Bonner e Fátima Bernarde no Jornal
National, das 10h às 21h. '� vida de repórter do Ví-

-

.

deo Show é bemmais tranqüila do que a de atriz de
novela", compara. Ela diz que sempre tem um dia
útil Iívre no programa e quase nunca trabalha
nos finais de semana.

"Na novela, você só fica satisfeita quando
o seu personagerri cresce. E, quando isso

acontece, você grava de segunda-feira a
.

sábado, se não tiver de gravar cenas atra
sadas no domingo", diz. O único senão,

_ por ora, é que Nívea não vem ganhando
tanto quanto recebia como atriz. Mas ela
assegura que a situação é passageira. "Meu
empresário já está negociando um upgra
de de salário. Está tudo praticamente certo
para eu assinar um contrato de apresenta
dora", disse em entrevista à Revista IstoÉ .

. It..
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CRÔNICA

ELIJANE JUNG, CPlUNISTA

Manhã de sorte'
Consumista como era, eu sabia que o em

prego dela não daria certo naquela boutique
da moda. Fora ali que ela provara uma calça
com estampa de zebrinha. E só não a com

prara porque não estava "prevenida" (leia-se
cartões estourados).

Sua função era conferir o número de pe
ças que cada cliente provaria. Seus' olhos
não desgrudaram um só segundo da calça de
zebrinha, que neste seu primeiro dia como

funcionária, estava em promoção. Para seu

horror, vê a cliente dirigir-se aos provadores
com algumas peças e a calça encobrindo todo
o resto. Ah não! Retira a calça das mãos da
cliente alegando que apenas 3 peças eram

permitidas por vez. Sob o olhar acusador da
cliente, arranca a plaquinha que dizia ser 4.
Diz que as normas mudaram naquela manhã,
mas que poderá provar a calça assim que lhe
entregar as outras peças. À pedido da clien-
te, "guarda:' a calça para uma prova posterior
que nunca acontecerá. A cliente reclama a

peça assim que deixa o provador enquanto a

vendedora diz que não sabe onde está, que
alguém pode estar provando e que não se res

ponsabilizam por mercadorias não adquiri
das. A gerente é atraída pela voz exaltada da
cliente, no exato momento em que a mesma,
'põe os olhos na bainha da calça, mal escon

, dida sob a cortina do provador vizinho. Cha-
mada à sala da gerência, a ppbre vendedora
descobre que' seu emprego durara exatas 2

horas, mas que seriam generosos e lhe paga
riam a manhã inteira. Triste, dirige-se à saída
de cabeça baixa. Por breves segundos levanta
os olhos e se depara com a calça, ali na pra
teleira das promoções. Ahá! A calça não ser

vira na megera! Com mãos suadas e trêmulas
pega a calça e a segura contra o peito. "É o

destino; Tinha que ser minha". Sabe que não
tem dinheiro suficiente para pagá-la. Chega
ao caixa e a atendente a olha com desdém.
Ela pechincha. Chora. E pede para chamar a
gerente. Outro fuzuê. Entrega o "salário" que
acabara de receber. E sai da loja com a calça',
um sorriso gigante no rosto e a promessa à

gerente de que nunca mais pisará lá.

• elijanej@yahoo.com.br

VARIEDADES��������-

CIRANDA DE PEDRA
Notércio se certifico de que Frou Herta tomou
todos os providências poro receber louro e pede
que elo controle suas visitas. Daniel promete o

louro que elo ficará bem. Madame lenoh tiro
os medidos de Virgínia, Bruno e Otávio poro o

festa de louro. Bruno e Otávio dizem o Virgínia
que louro é um estorvo no vida de todos. Eduar
do e Margarido se conhecem no bonde. Natér
cio avisa louro que elo ficará no sótão. loura
se desespero 00 ver que o porto e os janelas.
Virgínia ouve os berros no sótão.

BELEZA PURA
Norma explica a Guilherme que falava com al
guém que fez um serviço paro ela e agora quer

'

cobrar mais. Joana comenta com Ivete que pen
sou em uma promoção poro atrair os homens
poro a clínico. Rokelli procuro Gaspar. Renato
vai ao hospital saber como Mateus/ Helena e

seu sobrinho estão. Robson levo Sheila 'na Amor
da Pele para fazer tratamentos. Hugo diz o Re
nato que está sozinho mos Helena aparece de
máscara: Joana aceito o convite de Renato poro
jantar. Norma encontro Roberto no prédio em

que moro.

DUAS CARAS
Ferroço se surpreende 'quando Mario Paulo diz

que aceito se casar com ele. Ferraço o beijo,
sem dar tempo poro elo reagir. Alziro sorri 00
ver o cartaz com suo foto, Andréia vai 00 'terreiro
e diz o Nonã e Josiane que o idéio de assumir o
seudestine o ossústo menos. Macieira e Branco
se reconciliam. Débora diz o João Batista que
está grávida de Antônio. Bárbaro encontro o

porto do coso aberto. Ferroço se assusto 00 ver

Silvio em seu quarto. Ferroço aviso que vai se
casar com Maria Paula.

AMOR E INTRIGAS
Bruno não se conforma em ficar par�nlégico. O
médico tenta explicar a situação mas Bruno o

trata mal. O delegado diz para Mario que ele
vai ter que arranjar um bom advogado. Mario
choro de desespero. Ele confirmo que atirou em

Bruno, porque ele era amante de sua mulher. O
delegado pergunta se foi um crime passional.
Mário diz que sim e que Bruno já foi amante de
Silvia antes. Jonoina pede poro Cris investigar
'com João se o noivado de Poco é pàra valer.
Bruno diz que vai se vingar de Mario.

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Jonete começo o se transformar em vampiro
e lucas aviso estar virando um mutante-Ieõo.
Beto, Janete e lucas prometem se controlar e

soem do depósito junto com Toni, Aquiles, Cléo
e Mario, que ajudam Guiga:Fernando diz,oviso
que irá acabar com Marcelo, que roubou sua

mulher. Marcelo fica confuso e pergunta qual o
nome dela, mas Fernando e Juanita o ,agarram
e abraçam Marcelo com forço. Toti grito e tem
uma crise de choro. Hélio aviso que não conxe

gue mais se controlar e avança em cima de Tati
para atacá-lo.

• Cine Shopping 1
• Hómem de Ferr
(14h, 16h30, '1

! ,{l6h30;19h, 21h3
• tine Shopping �
• Jumper (leg) (16hl0 - todos os dias)

• (14h20 - sex!sab/dom/qua)
,i .i;;,lmagens do,

•

<
)
/� HSh, 19b40, 2 I7ÍJodoSbS

• Cine Shopping 3
• Horton e o Mundo dos Ouem (Dub)

I (15h - sob/dom/quo)
de Partir (leg) ----�.....,

19h. 21 h'�todos os dias) (15h -seJ:)
,.

)"',

• Cine Mueller 2
• ijor101T e o mundo des quem (Dub)
(14h30 - todos os (jiasl

DVD

Eles querem um

bebê com você'
Os irmãos Solomon vão tentar realizar o
desejo do pai, que está morrendo, e lhe
dar o tão desejado neto. Criados no Pólo.
Ártico, eles não estão acostuniados com

as mulheres, quanto mais convencê-Ias o

ter um bebê. Uma comédia maravilhosa

perurelnr de rir.

A bússola de ouro
Ouando Roger desaparece, Lyra e Pan
talaimon viajam poro os reinos frios do
Norte, onde ursos de, armadura e bruxas
rainhas voam pelos céus congelados.Lyra
possui um aparelho que auxiliará no mis
são - coso ela consigo decifrar suas men
sagens misteriosos. Mos li equipamento
contém segredos assustadores sobre a

viagem.
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Jack Nicholson,'
selvagem da tela
Jack Nicholson ficou com o primeiro
lugar, em uma pesquisa realizada
para descobrir quem é a pessoa
de comportamento mais selvagem
entre os famosos. Entre as mulhe-
res a lista, organizado pelo site de
cinema britânico LoveFilm, aponta
Drew Barrymore, que aos 12 anos já
tinha problemas com álcool e drogas.
Mais de 1.300 fõs participaram da
pesquisa.

Juliana-Góes com
planos para a TV
Depois de brilhar na casa do BBB8
e de fazer um ensaio super sensual
para a Revista VIP, a ex-sister quer
mesmo é ser apresentadora de tevê.
"Estoubatalhando e quero muito
ser apresentadora de tevê, em que
sou formada", diz Juliana. Real
mente, elo nõo púrudesde que saiu

.
do coso do Big Brother. Fez muitos
trabalhos e eventos, além de fotos
po ra revistas.

Leticia Spiller no
mira de agências
A ex-paquita Letícia Spiller está
colhendo os frutos de sua personagem .

Maria Eva, em Duas Caros. Comenta-
se que nõo sõo poucas as agências de
'publicidade que estõo atrás da atriz

para campanhas de tevê, revistas,
entre outros trabalhos. Letícia é
cuidadosa com sua vida profissional'
e analisa tudo pessoalmente, com
o maior critério, antes de aceitar os
trabalhos.

'

SUDOKU

SOBRE OJ060
É um jogo de iógica muito simples e viciante. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem'
repetir números em cada linho e cada coluna. Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3.

SOLUÇÃO'

�,

·"Ratilação"
- O senhor me arranja uma dúzia
de ratos, outra de baratas, pulgas e

pe reevejos?
- Posso vender-lhe sim, mas para qual
finalidade?
- Para cumprir uma cláusula con-

,

trntual, que me obriga a devolver o
apartamento conforme o recebi.

Interpretando
�

Prof.: - Por que você está atrasado?
.

Juquinha: - Por causa da placa,
professora!

, Prof.: - Que placa?
Juquinha: - A placa que diz "Escola,
Devagar".

PREVISÃO DO}EMPO Fonte: Ciram/Epagri

Uma mossa de ar frio e seco deixo o tempo estável
com sol e temperaturas baixos. No amanhecer
condições para geada em áreas altos do Oeste,
Meio-Oest� Planalto sul e Norte.

'

� JaraglJá do SlJle R6glão

HOJE
MiN: 11"C
MÁX: 24óC

.

Sol com nuvens

. GI ÁRIES

4�' (20/3 o 20/4)
Dia bom poro inves-

� timentos em geral,
principalmente os

de,curto prazo. Mos tome cuida
do com questões relacionados o

amizades. Guarde suas energias
poro um bom planejamento
�nômico que renderá bons
frutos durante este mês.

)(
GÊMEOS
(21/5 o 20/6)
Você estará romãn-

. tico e acolhedor
durante todo o dia.

Aproveite para sair com a família
e coloque em dia aquele papo
que vem odiando há tempos.:
Preste mais atenção à vida
familiar e não se deixe envolver

por problemas pequenos.

TOURO '.

(21/4 li 20/5)
A comunicação está -

. em alto hoje. Você
.

pOde ser desafia-
do a tirar ctlgumos idéias do
papel. Principalmente os que se

referem o projetos que envol,vom
maiores ganhos. Preste atenção
00 seu comportamento no

ambiente doméstico.

tP '" CÂNCER

'�••_;� �!/:n:.:��ntinuo
: ; alta e o sensação de

.

que deve controlar
seus impulsos também. Hoje
é um dia em que você estará
bastante fechado. Procure não

guardar nenhum senljmento ruim,
�specialmente os que se referem
às amizades e irmãos.

QUARTA
MíN: B"C
MÁX: 25"C
Sol com nuvens

i

tOUINTA.

�
.:

r MiN: 90 C r
I MÁX: 25" C '-.._

.

! Sol com nuvens

SEXTA

MíN:9"C'
MÁX: 25" c .

Sol com nuvens

L� LEÃO .

�,.:l (22/7 o 22/8)
:. '} Não se deixe obo-

� � ter por pequenos.
problemas finan

ceiros. O dia pode não ser dos
• melhores, mas você está numa

fase muito boa, não perco isso
de foco. O trabalho continuo em

expansão. Este é um dia excelen
te para sair com os amigos•.

#
LIBRA
(23/9 o 22/10)
Dia de religiosida
de e fé elevados.
Você está aberto

o energias sutis e superiores:
Se puder, procure meditar
e deixGr que os soluções de
alguns pequenos problemas
venham à tono durante o

prática.

SAGITÁRIO
'. . (22/11021/12)

Você está mais
. .voltodo para o
mundo lá foro hoje

� o comunicação it encontro
com amigos é o marco desse
dia. Se tiver algum problema
pendente com sócios ou côn
jl!.!le, hoje é um dia excelente
poro solucioná-lo.

or
VIRGEM.
(23/8 a 22/9)
Você estará
mergulhado em

seus pensamentos
durGnte todo dia. É certo que
o fase tem sido .difícil, muito
trobqlho e problemas por
resolver, mos não deixe que
o pessimismo tome conta de
você. Sorrio um pouco.

ESCORPIÃO
(23/10 021/11)
Se conheceu
alguém interes
sante, aproveite
o dia poro refletir

spbre os possibilidades desse
novo relacionamento. Se nõo
conheceu ninguém, ainda está
em tempo. Os astros prometem,
ótimas novidades nesse setor.

-

.
CAPRICÓRNIO
(22/12 o 20/1)

� . Seus caminhos
continuam em

pleno expansão
e hoje, o dia pede organiza
ção e comunicoçõo em seu

ambiente de trabalho. Se ti
ver algo poro ser esclarecido,
os energias deste dia estão
ao seu fqvor.

.

O CORREIO DO POVO mTERÇA-FEIRA, 6 DE MAIO DE 2008

AQUÁRIO
(21/1018/2)
Hojeéumdio
utimo para passear
e se divertir. Afinal,

você tem trabalhado bastante e
merece um pouco de distração. As
mudanças também são tantos. não
que \'OCê não goste delas. mas às
vezes o veIoc:idode é tamanho que
\'OCê nem consegue dor conto dela.

PEIXES
� (19/2 019/3)
.� Você tem se
�.., divertido e se des-

gostado demais
nos últimos tempos. Hoje é um

dia excelente poro você relaxar
e procurar aconchego em suo

coso e vida familiar. Um colinho
de mãe, um abraço de um filho
vai dár a você um novo ãnimo.
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EXERCíCIO: NÃO LEIA O QUE ESTÁ ESCRITO. APENAS DIGA A COR DE CADA PALAVRA.

AMARELO ,AZUL LARANJA
-VERMELHO VERDE

ROXO AMARELO' VERMELHO
LARANJA VERDE
AZUL VERMELHO ROXO
VERDE AZUL' LARANJA

MALHANDO
,.

O CEREBRO'
Você não lembra o que queria falar? O que foi buscar ferente do que estamos ccostumcdos todos os dias,
na geladeira? Foi ao supermercado comprar batotas e estamos estimulando nossa memória, sem que sequer
saiu de lá com um parde pilhas alcalinas? Saiba que notemos. Dessa forma, alguns especialistas indicam

, você é só inais uma das tantas desmemoriados por os exercícios para estímulo da memória. Vai lá: Olhe
aí. E não estou falando (só) de gente idoso não! Os fotos de cabeça pro baixo (as fotos, não você); Troque
motivos dos nossos esquecimentos são vários. Tirando de mão poro escovar os dentes; Vista-se de olhos ven-
a idade avançada e o Mal de Alzheimer, a estofa no dados (mas confira antes de sair de casa); Ande pelo
trabalho, os problemas em casa, um -relacionamento caso de trás pro frente (só-em coso, por favor); Faça
amoroso instável, filhos que não vão bem na escola, um caminho diferente até o escritório; Aprendo no

um problema em família ... Tudo influencia para que dicionário uma palavra nova todos os dias; Resolva
a sua cachola entre em purníuse e trabalhe mais len- quebra-cabeças e palavras-cruzadas; Dedique-se a

taniente, quase parando. E se você não buscar uma um livro; Enfim, múde o que_ é rotineiro, o que � há-

solução as coisas podem tomar proporções maiores. bito e que pode ser feito de tcrme-dlterente. Exercite
Pode parecer bobagem, mos quando fazemos algo di- sua memória. Isso se chama: Neuróbica.

Calçadão, 301
Getúlio Vargas, 45

327S. 291Q • 3310. 8023

modas

(47) 3273-5334
Rua 28 de Agosto, 1370

Roupa é a verdadeira paixão das
mulheres, juntamente com sapatos
e acessórios. Que tal uma peço bem
elegante para mamãe ficar feliz?
As melhores marcas, como leznlez,
Gata Sakana, Morena Rosa e Lodo'
Avesso você encontra no Dica Mo
das, em Guaramirim. ,Informações
no fone_47 3373-5334.

Viajar é bom demais. A mamãe
ficaria super feliz em ganhar uma

, viagem pgra algum lugar desconhe
cido e poder curtir as delícias de fi
car em um hotel bonito e cheio de
conforto; De quebra você já agrada o

papai também. A agência de viagens
Place Tour tem promoções bacanas

, para você agradar a mamãe nesse
dia especial. Informações no fone 47
3275-0028.

BISCOITO DA SORTE

;, �.'. Segundo os efemérides,. ama
nhã é o Dia do Silêncio. Como se

fosse dia santo, deveríamos pensar
bem antes de quebrar ,o silêncfo
coni alguma bobagem. E,adotar
isso'no nosso dia-a-dia. Se serve

como incentivo, nosso presidente
já disse que amanhã farájej de

eiras;

'. Vawos combinar que nós semós' -

vei:dadeiras, cobaias' espontâneos
,�a indústria "de' Cosméticos. ;.Es� �.

tomos sempre testando "-, cremes

novos; ,maquiagem nova, "re�iti
nhbs" novos; Somos assim in
A gente cansa daquele sham
espeeífico para () seu cabelo loi
rodongo-lisa e l11uda para um

shampoo próprio porn cabelos
pretós�cacheadàs? E não é que firo

, lindo???
'

• Cuidado com essa onda de
franjinba meiga ,e sexy da malvada ,

Silvio, do novela Duas cams. Minha
�mi!la cortou a franj� nesse estilo ,

e ficou ma-m-vHho-sa. Mas pa� ,

rei em frente' ao espelho e mirei
'

minhas madeixas imaginando
como o corte fiooria em mim. Mi
nha . imagem de franjas refletia a

"Honolável Senhola Jung".-Desisti
desso moda.
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• 3 latas de leite condensado
• 3 gemas
• 250 gramas de margarina
• 250 gramas de achocolatado
• 200 gramas de chocolate

1- Mexer tudo, levar em banho-mario, quando começar a
engrpssar, tirar e continuar mexendo no fogo até soltar
da panela.

2- Untar com óleo a forma de pudim, c�m buraco no centro.

3- levar para gelar, na hora de servir desenfermnr e
servir com creme de leite.

---�-----VARIEDADES

GASTRONOMIA

1- Cozinhe o frango e depois'de frio
-

desfie ele.
'

2- Depois reserve um pouco do caldo.
do frango que cozinhou e numa

, panela frite a cebola com alho e

o tomate, depois colóque o frango
.

desfiado e os demajs ingredientes
e dissolva o caldo de galinha na

água quente e coloque depois
na panela junto com o frango
desfiado e outro ingredientes.

Brigadeiro
·Especial
_11-
Saint Sebastian
RESTAURANTE

Rua Jorge Czerniewicz, 99
.

47 3275-7500
www.saintsebastian.com.br

O CORREIO DO POVO IETERÇA-FEIRA. 6'DE MAIO DE 2008

• 1 peito de frango grande
• 1 cebola picada
• azeitonas picados
• 1 lata de milho
• 1 lata de ervilha
• 1 tomate sem pele e sem

semente picados
• 1 copo de requeijão
• 1 caldo de golinho
• 1 quilo de batata

3- Deixo cozinhar por uns 15 mim.
4- Cozinhe batatas e faça um purê

com elas.

5- Unte um refratário de vidro com

requeijão, depois coloque a

mistura de frango e cubra com o

purê de batata,
'

6- Depois de fazer tudo isso, cubra
com queijo mussarela por cima e

.

bote para esquentar no forno até
o queijo derreter
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, '

, '

: -L :
: Dicas da :

Língua Portuguesa
com o Professor Marinelli

e ,

,

'C

á doença ,que o ,país nã
, cauS<l0do urna epiderniá

rs

_

(Aedes aegYPti) transmite apalavra e feminina p
.

. A
arque se trata dFalando em febre 'b

e urna febre.
,e om lembrar _

febre afta ou baix
que nao existe

a, corno se propestá alta ou b' _
aga, mas quemalxa e a ternperatur dPortanto, previna-se Contra a d

.a o corpo.
corno omosquit .

engue, conhecendo
o se prolifera eq' . .

quese deve torn- .

uals os CUJdadc;:>s
:>;,111,,1,,""'"

arpara eVI�ara doença.

Um oferecimento:

Doas Rodas
Industrial

, ;. .

FALECIM'ENTOS"":"
,

VlTRINE----------

"" ,',<.iiI',
A Ríídio Jaraguá começou a àpresenfar uma novo programação
ontem, como parte da comemoração dos 6O·anos da emissora, que
sérão festejados no dia 4 de setembro. A direção também planeja
instalar um novo estúdio, para melhorar a qualidade da programa-
ção e a formação profissional dos estudantes que Jazem estágio.
As mudanças também contemplam a parte visual, com a criação da
nova logomarca da Rádio �aroguá. Os automóveis da emissora já
"estão c,irculando com-novo visual. ' '$,_

«
.

AWNOS'VISITAM O:JORNAL'
�

No dia 2 de maio a equipe do O Correio do Povo recebeu convidados especiais. As duas turmas da 2Q série da Escola Holando Marcellino Gonçalves, a
Homago, junto, co oras Sib.ele Kist e Schaufer visitaram o jornll1 o int�grar o projeto �\Os meios de�comunicaçõ(. Durante as

,aulas, o� alun
,

isa e aprese�t as �e sucata referente QS a�,�e s,e comllnicar (televi , jornal, carta, celulat fax.. ).,

Segundo ele"'é importante'o 'ceFem outros lIlei'(ls: elevisão, e se familiD
'

a comunicaÇão".
c.

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - se

AVISO DELICITAÇÃO
O SAMAE de Jaraguá do. Sul comunica que se' encontra instaurada a

licitação abaixo. especificada:
• LICITAÇÃO N°: 44/2008
• TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: TUBOS E CONEXÕES
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 06/05/2008, das 8:00 às
13:00h
• DATADAABERTURA: 16/05/2008 às 14:00h

,
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no. escritório. do.

SAMAE, na Rua ErWinü Menegotti, n" 478 - Jaraguá do. Sul - SC- Site:

www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão. ser obtidos através do. telefone

047- 2106-9100.
Luis Fernando Marcolla - Diretor Presidente

Faleceu dia 2/5, a $1'11. ínelmnr
Ierezlnha Vieira, com idade de 59
anos, o sepultamento foi realizado
dia 3/5, com saída do féretro da

Capela Senhor Bom Jesus, Guara
mirim, seguindo para o cemitério
da mesma Localidade.

Faleceu dia 5/5, a Sra. Leonora
Guesser Klein, com idade de 70
anos, o sepultamento será reali- .

zado dia 6/5 às 9h, com saída do
féretro da Capela Senhor Bom Je
sus, Guaramirim, seguindo para o

cemitério da mesma Localidade.

Faleceu dia 5/5, o Sr. Jonas Fran
cisco Ferreira, com idade de 57
anos, o sepultamento foi realizado'
dia .5/5, com saída do féretro da

Capela da Vila Lenzi, seguindo para
o cemitério da mesma Localidade.

LOTERIA

CONCURSO N° 10

01-14-23-37 -53-59-14
TIme do oomçfio: Ji�PammVRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURAMUNICIPALDE SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADADE PREÇO N° 0112008

PROCESSO LICITATORIO N. 1112008
OBJETO - Pavimentação. com lajotas sextavada em concreto da Rua

29 de Março. - Centro. - São. João do. Itaperiú numa extensão de 450,00 metros, lar
gura do. pavimento. 7 metros, num total de 3.150,00 m2, por empreitada global.com,
fornecimento de material e mão. de obra; em atendimento. ao. Contrato de Repasse
n. 245385-28 - Gestão. da Política de Desenvolvimento.Tll'O DE LICITAÇÃO
- Menor Preço. GlobalREGIMENTO - Lei Federal n" 8,666�3 e demais alterações.
ABERTURADAS PROPOSTAS - Às 14:30h do. dia 21 de Maio. de 2008, na Sala
de Reuniões da Prefeitura Municipal, sita a Rua José Bonifacio Pires, 45, centro-de
São. João do. Itaperiú - SC. MAIS INFORMAÇÕ"ES - Pessoalmente no. endereço.
acima citado. ou pelo. fone (47) 3458 00 IO, ou por e-mail: compras.leneéâterra.com.
br RETIRADA DO EDITAL - Nó endereço. acima mencionado, pelo. preço. de R$
50,00 (cinqüenta reais), São. João do. Itaperiú (SC), 02 de Maio. de 2008.

Valdir Correa
.

Prefeito Municipal

CONCURSO N° 824 .

03 - 08 - 15 - 11 - 19
2i - 24 - 26 - 38 - 44
41-�1-6.8-10.-16
19 - 82.;- 83 - 91 - 92

SAÚDE

Vacina do Idoso
encerra na· sexto

As pessoas com idade a.partir de 60 anos

tem até sexta-feira, dia 9, poro se vacinar
contra a gripe. ACompanho Nacional de
Vacinação do Idoso disponibilizo doses
gratuitos em todos os postos de saúde,
com' solo de vacino, de segunda a sexta
feira, nos horários de funcionamento.

,

A maioria dos postos atende dos 7h às
16h, sendo que o ho£ório do Unidade
Sanitária Central (na-Ruo Renaldo Rau) é
das 7h15 às 17h45. Nos últimos dois dias
da componho (8 e 9), também haverá
equipes de vacinadores atendendo ex-'
clusivamente os idosos acamados. Paro
estes casos, é preciso solicitar o vacino
até quinta-feira (8) junto à Vigilância
Epidemiológica, da Secretaria de Saúde,
nos telefones 3276-8912.
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---------COMUNIDADE

LEOA CAPELlN, 20
.

anos, aux. de escritório
"Não sei, pode ser o horário. Só
estou uma semana no novo tra
balho e ainda não tenho noção.
Antes era o chefe, o cliente".

AGNALDO MACIEL,
22 anos, op. de produção
"As vezes é trabalho demais e a

cobrança é muito grande, cau
sando desentendimentó. Nessas
horas tem que ter calma".

NICE KEHL, 24
anos, vendedora

"É difícil explicar; são tantas
coisinhas. Pode ser tanto o

movimento fraco, como alguns
clientes... É difícil".

ANGELA ADOLFO CUNHA,
18 anos, dobradeira

"Acabei de ganhar a conta.
Não deixam o funcionário ter
opinião, falar o que pensa. A
fofoca também é grande".

ARTUR KOENIG,
37 anos, tecelão

"Pedi demissão, fiquei 15 dias

pedindo manutenção no má

quina. A falta de condição de
trabalho me coloca no limite".

LUIZ GARCIA, 38
anos, artesão
"Eu 'nôo fico estressado. Isso
é uma escolha de vida minha,
de tentar compreender as
pessoas".

SAÚDE MENTAL

O CORREIO DO POVO IETERÇA·FEIRA, 6 DE MAIO DE 2008

Onde está
o estresse
de cada dia?
o trabalhador é o grande alvo
da pressão do tempo moderno

o
.
mau relacionamento com os.

,

colegas de trabalho ou até um

pensamento negativo, O reflexo
desse desentendimento é a redu
ção qualidade ,de vida, com pro
blemas emocionais, hipertensão,
úlcera, diabete, gastrite, insônia,
fadiga crônica, entre outras. Para
acionar a válvula de escape os

especialistas recomendam: exer
cício físico, manter a respiração
regular, criar disciplina no traba- .

lho e na vida, boa alimentação,
pensamentos positivos e quando
tiver um problema, procurar a

solução.
A redução do quadro de fun

cionários, o contato exclusivo
com máquinas, o serviço repeti-

- tivo, esticar a carga horária ,com
hora extra e o aumento da pro
dução exigem mais energia física
e equilíbrio mental do trabalha-

. dor. Devido a essas mudanças no
cenário de trabalho, acirraram
as discussões sobre a qualidade
de vida. No último domingo, o

progra1Jla Fantástico apresentou
no quadro Emprego de A a Z di- .

cas para manter o bem-estar 'no
escritório, onde o consultor Max
Gehringer alerta qU8'O bom am

biente de trabalho faz a diferen
ça diária, o salário decente faz a

diferença no mês e a harmonia
emocional faz a diferença na

vida, seja pessoal e profissional.

Redução dO. quadro de funcionários e o contato exclusivo com máquinas favorecem o desequilíbrio mental

O QUE DEIXA VOCÊ ESTRESSADO NO TRABALHO?

JARAGUÁ DO SUL

Com a índustrialízação do
ritmo de trabalho, o cronome

trar do' cotidiano é calculado
pelos minutos que antecedem
a entrada/saída das empresas.
Já é comprovado que a rotina
viciosa causa o cansaço físico e

mental dos trabalhadores atuais,
o chamado estresse. O caso é tão
sério que, segundo o Centro Psi

cológico de Controle do Estresse,
um em cada três moradores do
Estado de São Paulo sofre com

este mal. O sintoma de estresse .

da relação entre o indivíduo e

o meio é a resposta que o orga
nismo fornece aos estímulos que
.representam desconforto ou até

ameaça. Para se defender dessa
situação, o corpo desencadeia

. reações que estimulam a produ
ção de hormônios, em especial a
adrenalina, deixando o indivíduo
em estado de alerta. Enquanto os

hormônios se espalham pelo cor
po, a pessoa acelera a respiração
e os batimentos cardíacos, sobre
carregando os órgãos vitais e dei-
xando-os doente.

"

As dificuldades damente hu
mana de se sobrepor às situações
embaraçosas tornam comum o

uso da palavra estresse para des
crever uma dificuldade financei
ra, um desagrado com a família,
ocongestionamento no trânsito,

processo natural e saudável, sendo que o

excesso ou o falto seria prejudicial à saúde.
NE!$O relação de metáfom, seria como o

"doença" do móquinõ tW0smitida 00
homem. Mas foi com ô correria das tem-
POS modernos que o

.

atingiu o

suo máximo. Váriosesp sda:órea
d9 saúde e humqQos;
til,iviar o desequilíbri

.�se espalho pelo COrpO�1.
�U�.......!:

, A origem do'estrésse
A palavra stress ero utilizada por en

genheiros que testavam equipamentos
físicos, observando os níveis de 'flexibi
lidade e durabilidade, dumnte o Século

< XOC A reação desses equipo
"

Im

Jt o prei'iÕo dps divelSOS testes

:'icda
.

d,e stress. Ainda no m .

:,biólogo �ons Se!Ye se 'o
i'stress pam descrever qu�,..

tombéJtl recebe pressão e
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MULHERES
DE BO'M
GOSTO

Para as mulheres que irão participar
da 20 Festa do Champanhe, no dia 14
de maio, no Kantan, aqui vão alguns
detalhes da noite. O convite, que é um
mimo especial, dá direito a saborear
à vontade champanhes exclusivos da
Adega Ayroso Menezes, desfrutar dos
coquetéis elaborados pela The Bell e

saborear os melhores queijos, presun
tos e pães. Um anteposto de primeira
linha, 'preparado sempre com muito
capricho por profissionais competen
tes, além, é claro, de mil e uma novi
dades, como desfiles, boa música e, o

que é melhor, a presença de mulheres
que realmente são de bom gosto. Sent
um verdadeiro show! Parte da renda
será revertida para a Apae.

,..

NOVA OPÇAO
Na quinta-feira, inaugura em

Jaraguá, no antigo Allegro, o
Restaurante ChinêsXangai.

ESSA EU NÃD ENTENDI
,

Tem uma mulher fal'ando aos qua
tro cantos da cidade que na Festa do
Champanhe do ano passado, promovi
da por este colunista e a Revista Nossa,
ela teria gasto R$ 2 mil. Coislf"estra
nhel O ingresso era R$ 50 e a bebida e

a'comidá emmde graça. Outra coisa, o
nome dela não constava na lista de pre
sentes. Com certeza a moça foi em outra
festa e bem longe de Jaraguá. Ah se foi!

" loucos come eu
, vivem pouco, mos
vivem como querem.
Pois não importa se

ngo houver amanhã.
Me deram a vida, não

a eternidade."
BOB MARLEY

P!ilt7liliaJ
DiSqutf..en�<

3�7!8..'fsg;

RECLAMAÇÃD" ,

A diretoria da Associação dos Torcedo
res do Flamengo, seção Jaraguá, nas

pessoas de Léca Póvoas, Joãozinho
Depiné, Leandro Schadeck, Fernando
Engelmann esclarecem: "Depois da
conquista de mais um título, utili
zamos este nobre espaço da coluna
social mais badalada da região para
esclarecer que o episódio envolvendo o

jogador Ronaldo é fato isolado e que
uma característica predominante de
nossa máscula torcida é o nosso jeito
'macho' de ser. Essa coisa de 'bambis e

gazelinhaS' é predominante em outras
torcidas, não na nossa. Por isso, refu
tamos os adjetivos pejorativos a nós
outorgados nesta coluna na edição da
,semana passada". Então tá!

BDLA BRANCA
Depois do sucesso da primeira obra
lançada, o EdifíCio Munique, que
teve 90% das unidades comerciali
zadas em menos de um ano, já está
em fase de construção. Agora, a Cri
ciúma Construções investe em urn
centro comercial e residencial com
duas torres, com apartamentos de 2
e 3 ,quartos e 21 salas para lojas e

. escritórios. Ao todo, serão 20 mil m2,
de área construída. A preservação.
dos recursos naturais, outro ponto
forte da construtora, também será
levada ao mercado do norte com a

implantação de um sistema de rea

proveitamento da água da chuva no

empreendimento.

LEITORA 0'0 DIA
A leitora do dia é a amiga Bruna do
Amaral e Silva Siqueira, que sempre
lê esta coluna para ficar por dentro
das novidades de nossa sociedade.
Valeu!

o nosso amigo Miro
Maba, desbancando
qualquer tipo de
empresa de seguran
ça, descobriu maneira
mais fácil de espantar
animais ferozes e
pessoas nõo bem
vin�as no seu sítio.
Olha SÓ, ele instalou a

poderosa "Armadilha
Mortal". Veja a foto.
Pode gente, com o

Miro pode!

DEUS É BOM!
Blazonaldo dirigia sua caranga pela
Via Expressa, de pé topado. De repen
te, emparelha com um guarda mon

tado numa moto possante, fazendo
sinais para ele parar. Blazonaldo
parou o veículo e o guarda indagou:
- O senhor não reparou que sua espo
sa caiu do carro há dez quilômetros?
- Ah, graças a Deus! Eu pensei que
tinha ficado louco!

-

BDLA MURCHA
Pois é, gente! Não bastasse ter se

metido em uma bela encrenco quan
do foi flagrado num motel de baixa
"catiguria", no Rio de Janeiro, com
três travestis, mesmo depois de toda
a choradeira no Fantástico domingo,
Ronaldo vai ter que enfrentar essa

fase baixo-astral sozinho. A noiva,
Maria Beatriz Gomes, uma mineira
de classe média-alta, estudante de
Direito, em Roma, discretíssima,
provou que com todo esse "bafafá",

,

corre sangue latino em suas veias.
Deu o maior chute no derriere do

,

craque e acabou com tudo.

TE CONTEI!
• Gostei muito mesmo dll,galera
da organização da Feijoada da
20 Turma de Marketing da Fatej,
realizada no sábado, no salõo de
Festa da Igreja Rainha da Paz. "
Nota dez!

• Nas esquinas e nos sinais de
trônsito aparecem mais e mais
pedintes e vendedores ambulan
tes. Novos tempos!

• Só para agendar, a 60
Stammtisch será realizada dia
26 de julho, num sábado, no
Calçadõo da Marechal.

• Até o final dessa semana,

divulgaremos onde será realizada
a}O Feijoada'do Moa.

IÍ O meu abraço de hoje, clfeio
de energias positivas, vai para
o'meu am'igo e compadre Marco
Antônio Meus dos Santos, que lê
a minha coluna lá no Rio Grande
dó Sul para fiçar antenado no que

.

acontece por aqui.

• Se você quer um lugaFJJo
sol, espere por algumós �Olhas..
Vamos à luta.

'

I' Com essa:fui!

DICA DE HOJE
Almoçar no Restaurante e

Pizzaria Don Gennaro. Todos
os dias uma novidade.

-. I
{so'" ,

¥ �Õ01 �I��,
ooorctôrtc
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Mailson
daNóbrega

Grau de investimento:
,

.,

de quemé o mérito

"Os pobres passaram a

eleger quem acabou com 0-

inflação (FHC) ou evita que
ela volte (Lula)"

Membros do governo buscaram faturar os lou
ros do grau de investimento atribuído ao Brasil
pela agência de classificação Standard & Poor's,
mas o méritopertence a distintos grupos, inclusive
o atual, em diferentes momentos da vida nacional.
O marco inicial é a democratização, malgrado os

equívocos da Constituição de 1988. A democracia
. ampliou o debate, devolveu poderes ao Congres
so, reforçou a independência do Judiciário e con

solidou a liberdade de, imprensa. Abandonamos
o . nacional-desenvolvimentismo e construímos
instituições econômicas propícias à estabilidade
macroeconômica, sem a qual não cresce o investi-
mento privado nem a economia.

'

A sociedade se tornou intolerante à inflação. A
concessão de voto aos analfabetos deu voz a quem
mais sofria seus efeitos nocivos. Os pobres passa
ram a eleger quem acabou com a inflação (FHC) ou
evita que ela volte (Lula).

O Banco Central virou baluarte da estabilidade
ao deixar de ser um provedor de crédito de fomen
to e de dividir as funções de
autoridade monetária com o

Banco do Brasil. Tais mudan
ças institucionais se devem
às reformas de 1986-1988,
como a extinção da "con
ta de movimento do BB", a

unificação do Orçamento e a
-

criação da Secretaria do Te
souro Nacional.

A abertura da economia
- iniciada no governo'Sarney e acelerada no pe
ríodo Collor -, a criação do Capam (1996), a Lei
de Responsabilidade Fiscal' (2000) e o Plano Real
(1994) são outros marcos dessa nova realidade.
Entre 1998 e 1999, surgiram o câmbio flutuante,
as metas para a inflação e os superávits primários.
O grau de investimento da S&P, que cedo será se

guida poroutras agências, é o reconhecimento ine

quívoco dessa notável trajetória de mais de vinte
anos. Lula contribuiu para esse resultado, menos
pelo que fez e mais pelo que deixou de fazer. Ele
abandonou idéias econômicas equivocadas e resis
tiu às pressões de seus companheiros para impor a
"ruptura necessária", título e mote do programa do
PT para as eleições de 2002.

Hoje, ao surfar nas ondas da popularidade do
Presidente.i-os petistas esqueceram os insistentes
apelos para mudar a política econômica. O Diretó
rio Nacional dó PT a condenou várias vezes.

.

Contentes, petistas da equipe econômica e,do
Ipea não lembram o esforço para induzir Lula a

determinar ao Banco Central que não elevasse os
juros. Nemse recordam da usina de más idéias,
felizmente frustradas por Lula, para se contrapor à
política monetária (restrições ao crédito, novo re

gime cambial e quejandos).
Em seu comunicado, a S&P disse que o grau

de investimento "reflete o amadurecimento das
jnstituiçôes e das bases das políticas públicas". A
estabilidade se ancora em "políticas pragmáticas
e previsíveis, � em instituições muito transpa-

, rentes." Esses avanços., assinalou, lançaram "nos
últimos cinco anos alicerces mais sólidos para
o crescimento, o que deve continuar nos anos

vindouros". Pode não ter sido o objetivo, mas a

citação ao período de cinco anos registra o papel
de Lula na conquista. Com seu pragmatísmo, ele
dá atenção aos crítícos, consulta especialistas
-contráríos à política monetária e ouve conselhos
de gente do governo para abandoná-la. No final,
prefere a autonomia do Banca' Central, o trabalho
de Henrique Meirelles e a colheita dos respec-

tivos efeitos: confiança' no
País, inflação sob controle,
mais crescimento e inéditos
índices de popularidade. A
sorte ajudou Lula e o Brasil.
É preciso reconhecer, toda
via, que de nada adiantaria
o favorável ambiente inter
nacional do período, parti-

- cularmente os, altos preços
das nossas commodities, se

o Presidente não tivesse mantido os filmas eco

nômicos que herdou de FHC.
O Brasil e a classificação de risco seriam ou

tros, piores, se a intuição e a coragem de Lula não
o tivessem feito escolher Antonio Palocci para seu

primeiro ministro da Fazenda e não o desviassem
da tentação de cumprir a promessa, tantas vezes

reiteradas em campanhas eleitorais, de mudar à

política econômica. .

É cada vez menor o risco de o Brasil ser guiado
pelo voluntarismo inconseqüente. O grau de -in
vestimenta é um primeiro passo. Novos patamares
dependem de reformas. O Chile, mais avançado
em suas instituições, está cinco degraus à nossa

frente. A nova classificação é um incentivo à pre
servação da política econômica responsável. Lula
é parte na conquista.

,

* Mailson da Nóbrega é ex-mínistroda Fazen
da e sócio da Tendências Consultoria Integrada (e
mail: mnobrega@tendenciascom.br).

Dias -das Mães
o eletrodeméstlen lidero com grande folgo o listo de presentes
poro os mães. O que comprovo que esta, doto é transformado no

dia do coso. Esta cultura vem do tempo que os mães eram os "do
nos de coso", hoje com o perfil de esposo, profissional e mãe, o

mulher déverio receber presentes poro elo, mos é o dia do g,elo
deiro, do micro-ondas, ou do batedeira. Também devem ser soma

dos o essa cultura, os apelos mercadológicos sobre os aparelhos
'que facilitam o dia-dia de todo o família.

RESTITUiÇÃO DO IMPOSTO·
.

.

Foi publiçodo_no Diário Oficial do União do dia 2 de maio pelo Receito
Federal, o cronograma de pogomento.do restituição do Imposto de Rendo
do Pessoa Físico (lRPF) 2008, ano-base 2007. Serõo divididos em sete lotes,
'pagos entre junho e dezembro desté ano. Os contribuintes que apresentaram
suo declaração via Internet serão os primeiros o receber o restituição. Após,
recebem os que entregaram por disquete e, por último, os que utilizaram
o formulário impresso. Em todos os casos, o pagamento do restituição de.
pessoas maiores de 65 anos é prioritário. Quem tiver suo declaração retido
no molho fino poro .onálise não deve ter o p'ogomento do suo restituição
incluído neste calendário. Confira QS dotas do pagamento de cada lote:

1° lote:
·2° lote:'
3° lote:
4° lot�:
5° lote:
6° lote:
7° lote:

16 de junho'
15>He júf,ho

.

15 de agosto
15 de's�tembro
15 de outubro
17'He' novembro
15 de dezembro

VENDA DE AUTOMÓVEIS
Como é possível perceber nos ruas do 'nosso região houve um aumento

significativo de automóveis, e é cloro, muitos ruas congestionados, prin
cipalmente em Joroguá do Sul. Segundo o Fenobrove (Federação NaCional
do Distribuição de Veículos Automotores), no mês de abril em todo o país
houve umoumento de 12,65% nos yendos em comparação 00 mês anterior.
Se fotem somados os quatro primeiros meses deste ano, foram emplacados
866.463 novos veículos, um aumento de 35;61% em relação 00 mesmo pe
ríodo de 2007, quando foram emplacados 638.927 em todo o país. Tanibém

- é possível notar o aumento de revendas de automóveis e também de inoto
cicl.etos. Mas afinal, quanto aumentou o infra-estrutura no região do Vale
do Ifopocu, neste-primeiro quodrimestreJ

.

etarrek@terra.com.br

INDICADORES CÂ!v1BIO
.

líNDICE. VARIAÇÃO
I"IBOVESPA !�1.17%

MOEDA COMPRA
Dólar comercial (R$) 1,657
Euro (em US$) 1,550

VENDA VARIAÇÃO
1,659 0,55%
1,550 0,43%
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CALAMIDADE

Estado contabilizo· estragos
Governador LHS verifica a situação provocada pela chuva
ARARANGUÁ

O governador Luiz Henri

que verificou ontem a situação
, dos municípios atingidos pelas

fortes chuvas que atingiram a

região Sul de Santa Catarina
nos últimos dias. Luiz Henri

que sobrevoou a região atingida
e depois desceu no aeroporto
de Criciúma para verificar de
perto os prejuízos na região de
Araranguá, O Deínfra e a Polícia

.

Militar Rodoviária interditaram
rodovias em função dos efeitos
da enxurrada.

As conseqüências das chu
vas causadas pela passagem de
um ciclone extratropícal neste
fim de semana no Sul do país se

agravaram em Santa Catarina.
O número de municípios cata-

SANTACATARINA----�-�--

rinenses em situação de emes

gência subiu de cinco para 31,
todos eles localizados no extre
mo sul do Estado, na região de
Araranguá, próximo da divisa
com o Rio Grande do Sul.

A situaçãomais grave é na
cidade de Ermo, a 238 quilô
metros de Florianópolis, onde'
cerca de 3 mil pessoas, apro
ximadamente 3D% da popula
ção, foram desalojadas e estão
sendo abrigadas no prédio da
prefeitura. A água chegou a

atingir um metro dentro das
casas. De acordo com o capi
tão Márcio Alves, diretor da
Defesa Civil do Estado, ainda
não foi possível contabilizar o
número de desabrigados, de-
vido à dificuldade de acesso. Em janeiro, chuvas atingiram Jaraguá, deixando centenas de desalojados

-

Atual
.'

Importante a proposta do deputado Pedro Uczai, que reunirá pesquisadores, políticos, entidades sociais e representontes
de governo, para um debate sobre estratégias de agroener.!)ia, produção clímentat energia renovável e mudanças climáticas. E
o Sustentar 2008, que será apresentado hoje na Assembléia Legislativa. Enquanto isso nos Estados Unidos senadores pedem ao

presidente Bush, entre eles o candidato republicano John MaCain, que freie a produção de etanol em favor dó·alimento.

DESCONFORTO
Pelo menos é este o sennmente, não de hoje, expressado pelo
senador Raimundo Colombo quando se trata da CPI das ONGs,
que ele preside. ênquqntc destaca a existência de provas robustas

.

de desvios e benefícios ilegais, acusa a maioria governista, que
domina a CPI, de criar obstáculos, inclusive, evitando quorum às
reuniões. Colombo, já ameaçou, e está na iminência de aban- '

donor a presidência da comissão, que ele frisa ter "muita coisa,
coisa grande." .

DESENCONTROS
O correto não seria o presidente da OAB ao invés de reverenciar
o pagamento mensal de precatórios no valor de R$ 2 milhões,
ingressar na Justiça com ações contra o governo do Estado? Pelo
que se sabe está sendo descumprida a Constituição cabendo, in
clusive, intervenção. O mesmo procedimento que deveria partir do
presidente do TJ, que abriga as leis.

RODíZIO
Ligado e estimulado pelo ex-deputado Hugo Biehl, o sup.lente
Altair Silva assume nesta terça-feira a cadeira do titular Reno
Caramori dentro do programa de rodízio do PP. Sua 9pinião sobre
política: "É a predisposição que temos de bem servir ao ser humano
e de criar alternativas para melhorar a .vida das pessoas". Silva chega

, com fôlego para' trabalhar pela Região Oeste expressando inclusive
sua disposição de "comandar Chapecó," como soldado do partido.

MANIFE-STAÇÃO
Tem assembléia hoje em 17 regionais do Esta
do. Os trabalhadores na Agricultura (-Epagri,
Cidasc e Ceasa) discutem a campanha salarial
2008/09. Depois vã'o protestar em frente às
Secretaria Regionais em vários municípios. É -

latente o descontentamento, até porque passou
o dia 1° de maio e a data base da categoria não
foi honrada. Falam em greve.

Explosão
em mina
LAURO MÜLLER

Homens do Corpo de
Bombeiros que trabalhavam
no resgate encontraram on

tem, os dois corpos que fi
caram soterrados depois do
desmoronamento de uma

'mina de carvão no muni

cípio de Lauro Müller, em

Santa Catarina. Segundo o

capitão do 40 Batalhão de
Bombeiros Militar de Criei
úma, Aldrin Silva de Souza..
27 pessoas estavam no local
no momento do acidente.
Desse total, 25 foram resga
tadas, sete com ferimentos
uma delas com suspeita de
traumatismo craniano. Oi
tenta homens trabalharam'
na operação para tentar en
contrar as duas vítimàs fa-

c,
tais. De acordo com o capi

g tão, a altura do teto é muito
§:
� baixa, o que dificultou ain-
� da mais as buscas no ínte-

rior do local.

E AGORA?'
De um lado opresfdente intespe, Mário Antônio

,. �

.declarando, durante a .cu !ênci!l pública do Iprev em llime
nau que "se o Ipesc está quebrado e o Estado está Quebrando
com o déficit do previdência, então vamos quebrar .todos jun
tos," Do outro o líder do governo, Herneus dlrNadal, constran- .

gido defendendo o debate sobre o projeto: "É, uma declaraçlio
de elevado civismo," rebateu Nodal.

HABITAÇÃO RURAL··.
.

O compromisso �IO dispon,ibiliz�r recursos para. aii,çJ;�$-
, trução de 100 mil CQ$PS em todo o país paro p'elliJlmos

agricultores, mos e Orçamento acabou permitindo qpenas ...

o financiamento de 20 mi] moradias. O deputado Padre
Pedro Baldisserd, estimulando a permanência no,. campo,
tenta através da senadora Ideli Salvatti uma audiência no
Ministério das Cidades.

FELIZ
Não se pode n�gar a feljddQde estampado nos oj�htl.§, M

,

deputado Renato Hinni.g que periodicamente, moHo D:Çm
acompanhado, almoça�no Beira Mar Shopping' em f,1'()fi-aw
nópolis. Certamente sãe m.om�ntos onde mantém.o poUtico
bem.distante das conxersas por vezes aos sussurnrs.s

.

E A VIDA SEGUE
Será que o Brasil resistirá ao movimento 'mundial cantril a

. produção de biocombustíveis?

DOR DE CABEÇA FUTURA
O fato do juiz Hélio do Valle Pereira ter acatado
em 1 a Instância a .ação do Democratas contra o

prefeito de Florianópolis, Dário Berger, nrqumen
tando propaganda extemporânea revela que Ber
ger poderá ter problemas quando do registro de
sua candidatura à reeleição. Os adversários estão
preparando o terreno.

AGENDADO
Na quarta-feira o governador Luiz Henrique reúne a

imprensa na Agronômica para falar sobre sua viagem
aos Estados Unidos, mas certamente abrirá paro ou

tros assuntos pontuais.:
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MANAUS

O número de mortos no

acidente com o barco Coman
dante Sales, no Rio Solimões,
no Amazonas, subiu para 17,
conforme informou o Institu
to de Medicina Legal (IML) de
Manaus (AM), ontem. A em

barcação perdeu o equilíbrio
e virou por volta das 5h45 de
domingo, 4,_nas proximidades
do municípiode Manacapuru,
a cerca de 84 quilômetros de
Manaus.

'

Entre os mortos estão dez
mulheres e sete homens,' in- '

cluindo o proprietário do bar
co, Francisco Alves de Sales,
44 anos. De acordo com esti
mativas da Marinha, cerca de
100 pessoas estariam a bordo.
O número totalde passageiros,
assim como o de desapareci
dos, hão é confirmado pela Ca

pitania dos Portos, porque não
há' uma lista de passageiros.
A viagem foi considerada

irregular, já que .o barco não
tinha autorização para nave

gação. Pelo menos dez famí
lias ainda estão a procura de
parentes, segundo a Marinha.

------'------------------'--NACIONAL

ACIDENTE

Excesso de passageiros tomba barco
Número de mortos em naufrágio no Amazonas chega a 17, segundo o IML

Os corpos das vítimas estão
sendo encaminhados ao Insti
.tuto Médico Legal de Manaus
(IML) para reconhecimento e

identificação.
.As causas do acidente ainda

não estão esclarecidas. Além de
chuvas e ventos, que podem ter

provocado o tombamento do
barco, a Marinha suspeita de
superlotação. Os passageiros ;

haviam participado na noite do
,

ultimo sábado, 3, da festa cató-
,

lica do Divino Espírito Santo e

embarcaram no Comandante
Sales' assim que foram encer

radas as comemorações na co

munídadeLago do Pesqueiro. O
destino da viagem era a cidade
de Manacapuru:

Em janeiro deste imo, o bar
co foi apreendido pela Capitania
dos Portos por não ter a doeu
mentação exigida, navegar sem

tripulação habilitada e ter coletes
e bóias em condições inadequa
das. Segundo a Marinha" na oca

sião, o proprietário foi intimado
para regularizar a situação da
embarcação, o que não ocorreu.

, AGÊNCIA ESTADO

O CORREIO DO POVO WTERÇA-FEIRA, 6 DE MAID DE 2008

Barco Comandante Sales estava irregular desde'janeiro, sem documentaçõo e equipamentos adequados

Ministra defende
biocombustíveis

A produção de biocombustíveis no

Brasil não concorre com a produção
,

de alimentos, gare-ntiu a ministra do .

Meio Ambiente, Marina Silva. nA re
alidade brasileira não disputa com o

risco de segurança alimentar divul
gado, porque o país tem estoques de
terras férteis, com 300 mtlhões de
'hecta res".

FALHA

Resultado do

pouso de

emergência
Um avião b�motor, ocupado por três
pessoas, caiu por volta das 17h deste
domingo, nas imediações do Aeropor
to Ieruel, em Campo Grande. Segundo
informações da polícia; a aeronave
caiu quando o piloto tentava fazer um
pouso de emergência no local. Todos
passam hem.

.

CONSUMIDOR DEVE
DENUNCIAR POSTOS

() consumidor não vai sentir os reflexos do elevação dos preços dos
co,,!bustíveis nos refinarias. A garanti0 foi dada ontem pelo presiden
te I.t/izlnócio lula da Silvo, que pediu que a população denuncie os

pos s ue elevarem os preços. "As pessoas podem denuncio� porque
"n- 'ta nado e o óleo diesel oumen ,8%", disse lula em seu

p manal de ródio Cofé com �í1te.

Marcha da Maconha em

diversos cidades do país
Proibida na maior parte das foi proibido por liminar da Jus

capitais em que 'estava progra- tiça podem ser presas por crime
mada, a Marcha da Maconha de desobediência. A marcha es-

,

divide opiniões de especialistas tava programada para ser realiza
em Direito. Os seus organiza- da em diversas capitais na tarde
dores alegam que o movimen- de domingo. A manifestação foi
to nacional faz parte de uma proibida em nove cidades: Cuia
campanha internacional pela bá, Curitiba, Brasilia, Belo Hori

descriminalização_ do uso da zonte, Fortaleza, João Pessoa, Rio
'

maconha. Para o jurista Pedro ,de Janeiro Salvador e São Paulo.
Esfevam Serrano, da Pontifícia "Diante dessa decisão judi-
Universidade Católica (PUC) de cial, se as pessoas insistirem,"
São Paulo, a Marcha da Maco- essa conduta vai, caracterizar
nha é um movimento legítimo. um crime de desobediência,
Segundo ele, participar do mo- essas pessoas terão que ser con

vimento não significa praticar duzidas para a delegacia, não'
o crime de apologia as drogas. seria uma outra ação [judicial],
Debater pu se manifestar publi- , seria uma ação policial", afir
camente pela descriminalízação mou a promotora de Justiça do
de uma conduta não significa Ministério Público do Distrito
estimulai- o cometimento dessa Federal e Territórios (MPDFT),
conduta, argumentou Serrano, - Maria Elda Fernandes Melo.
em entrevista Agência Brasil. Deacordo com a organização, a ,

As pessoas que insistirem na marcha aconteceu nas cidades

realização da Marcha da Maco- de Porto Alegre, Florianópolis,
nha nas cidades onde o evento Recife e Vitória.
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Ciclone pode ter vitimado 1 O mil
Representante daONU diz que milhares estão desabrigados e sem água

. -'.. .

RANGUN haviam morrido em todo o país
A passagem do ciclone Nar- depois da passagem do ciclone

gis matou 10 mil pessoas e dei- Nargis, cujos ventos alcança
xou outras 3 mil desaparecidas ram 190 quilômetros por hora.
em Mianmar, segundo afirmou Um representante da ONU em

ontem um diplomata depois Mianmar informou ainda que
de encontro com o ministro de centenas de milhares de bírma
Relações Exteriores, Nyan WID" neses estão desabrigados e sem
Mais cedo, a TV estatal confír- acesso a águapotável.
mau que quase 4 mil pessoas O ciclone Nagris.: que foi
podem ter morrido desde o úl- adquirindo força no Colfo de
timo sábado, 3, quando o fenô- Bengala, devastou a antiga ca

meno atingiu o país com mais pital birmanesa, deixando 'as
de 48 milhões. de habitantes. ruas cheias de veículos capo-

"Amensagem básica foi que tados, árvores caídas e escom

eles acreditam que o número bras dos prédios afetados.
provisório de mortos está em Segundo a TV estatal, mais
cerca de 10 mil, com 3 mil de- de ZO mil casas foram destruí
saparecidos", afirmou um di- das na Ilha de Haingyi, no Mar
plomata presente no encontro de Andaman. A TV disse que

"

à Agência Reuters. A declara- cinco regiões do país forain
, ção do chanceler birmanês foi declaradas zonas de desastre.
feita durante urna apresenta- Os preços de alimentos e

ção aos diplomatas e a repre- combustíveis dispararam em

sentantes de agências daONU, .Rangun ontem, e as agências
(Organização das, Nações Uni- de ajuda humanitária têm di
das) 8: entidades humariitárias ficuldades para entregar su

que operam em Mianmar. primentos de emergência e

Antes de elevar a quase 4 chegar' às áreas mais atingidas
mil o número de-mortos, o go- pelo fenômeno,
vemo de Mianmar informava
que pelo menos 351 pessoas AGÊNCIA ESTADO

Presidente do Seneg,al pede
o fim dQ FAO- por 'ineficácia
DACAR que ela (FAa) seja transferida
,o presidente do Senegal, para a África, perto dos neces

Abdoulaye Wade, pediu à ONU sitados que ela finge cuidar,
que desative a Organização das porque nada justifica sua pre
Nações Unidas para a Alímen- sença no mundo desenvolvi
tação e a Agricultura (FAa). do", afirmou.
Para Wade, trata-se de um órgão Dessa vez, Wade foi além.
que consome muitos recursos e Pede .o fim da organização e a

é ineficaz, pois falha nas tenta- transferência de sua operações
tivas de conter a crise global de para o Fundo Internacional para
'alimentos. o Desenvolvimento da Agricul-

A organização sediada em turá, também da ONU.
Roma é comandada por Jacques O customundial dos alímen
Diouf, um senegalês. Wade dis- tos subiu 40% desde meados de
se que colaborou para a escolha Z007. A situação levou a protes- ,

de Diouf. 'Apesar dos méritos tosou mesmo a confrontos em

de seu diretor-geral, é a institui- vários.países,
ção da FÁO que está agindo er- Manifestantes realizaram
'rado", sustentou o presidente. .

um ato no Senegal para protes-
A atual crise alimentar "é em -tar contra o aumento do custo

grande parte culpa dela", dis- de vida. Wade respondeu fir
se Wade. Para ele, a FAa gasta mando um acordo com a Índia,
limito para funcionar, mas tem pelo qual assegura o recebimen
poucas operações efetivas nas to de 600 mil toneladas. de arroz
áreas em que há problemas. por ano necessários para o país,

"Eu já pedi faz tempo para para os próximos seis anos.

Pessoas fazem filo poro conseguir águo potável no localidade. na (idade de YangDn. em Mianmor

_'.Pai o'legará
insanidade'

,

A_STETIEIt

RudolíMayer, advogado de
defesadoaustríacoJosefFiitzl. .

acusado de manter a filha .em
cativeiro durante 24 anos em
relação incestuosa que gerou
sete filhos, informou que seu

cliente alegará insanidade. O'
advogado disse consíderarque
seu cliente tem um problema
mental grave e que qualquer
pessoa que sofra' disso é in-

'

capaz de escolher cometer os
atos dos quais é acusado,

Segundo �yél", especia
listas lerão de avaliar o esta
do de Fritzl e .detennínar se

ele pode s�r eonsíderado um
-

doente mental,Se esta for a
conclusão. em caso de con

denação, ele seria internado
em uma clínica psiquiátrica, e
não preso,
A pellcia austríaca afirma

que FritzI confessou na se

mana passada o crime contra
a filha,
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Jogadores: se diizeJD mot�va:dGS: para I' dlÍsslco de domingo contra os gaúchos de Carlos Barbosa

LIGA fUISAL

M . Iwee reina para
jogo clássico. no RS

r1!\_b . '. '. /

.
-

Tnne de Jaraguá tem seis dias de preparação
JARÁGUÃ DO Sift.

A semaaa será de p.repa
rnção para o time da Mafwee
FutsaI. Depois da deITma por
5x3 pam 31 Banes:pa ]]0 iilIttimo
sábado, em Gmça (SP), a eqm
pe trema a parm de dáissico
mante do Carlos Bmbosa. no.
Rio Grçmde do Sill, que acon

tece no domingo. dia 11. Para
os jogadores" os seis mas ser

virão para treinar, descêlIDsar e
se afunentár' bem. "É bom 'que
nós vames ter a semana inteira

- para DOS prepmar. Isso faz dife
rença". diz Crnc:o. O fixo revela
éÜn�a que o grupo está moova-

.

do pm-a abrig;l que pode fazer o
tiille subir aindamais na ta!bela .

de classificação da! Ugil Futsffi.
"O Cm]os Barbosa é nesse rival
direto pela lide:rnnça e é sempre
difícil. :E mn jogo iimpodante,
mas não decisi:vo, porque a liga
é longa aindla". mmenta o piv:ô
Leillsio.

, ElJiJJ relação ti goleada do.
últinio final de semana fora

.

de casa, Chico afirma que a:

culpa ti da' falta de prepm:ação
e do pouco tempo: clisponi
vel para treíeemento, O fixo
afirma ainda que o Banespa é
um time difícil de enfrentai e
lembra qrt!l!8 derante Oi segundo
tempo -da pertída, a Malwee
teVe boas ch�ces de gOl]s.

Já para Lenísío e fato- de

Chico diz que já nóo Sente dor

golear em um jogo e de ser

goleado up próximo reflete
o equilíbrio entre as equipes
que disputam a Liga. "São ti
mes de nível muito bom. Eu
diria que tem umas dez ou

12 equipes com condições de

chegarem à final" ,. analisa.
O jogo do último sábado foi

a primeira derrota da Malwee
desde o início dos jogos da Liga..
O time de Jaraguá do Sul soma
215 pontos na tabela, enquanto O
Carlos Barbosa está com 30.

Durante o primeiro tem

po contra o Banespa, o time
da casa atacou màis e abriu
o placar já aos nove minutos

. com Xuxa, que acertou um

chute de dentro da área, sem
dar chances de defesa ao go-.

leiro Tiago, No segundo. tem- .

po, a Malwee voltou melhor, e
diminuiu com gols de Falcão,
Xande e Lenísio, mas 'não evi
tou a derrota por cinco a três.

DEBORA VOLPI

O CORREIO DO POVO fIITERÇA-FEIRA, 6 DE MAIO DE 2008
.

Reforce a imagem da sua' empresd!
Vista seus colaboradores com �liiforme�
produzidos com tecidos da
mais alto qualidade.

(47) 3371-5558 e-mail:-kaiapos@kaiapos.com.br-WWw.kaiapos.com.br

Reforço
A bocha jaraguaense terá um grande desafio de 16 a 18 de meio em

Carazinho (RS). Pela segunda vez. disputará a Taça Brasil, e espera
repetir o bom desempenho do ano passado, quandoflcou em terceiro.
Para esta cómpetição, a equipe BaependijMalhas Papp/fME, que é
formada por Pablo, Felinto, Benatti, Romeu e Lebre, ,pode ter o reforço
de Pedruca, considerado o melhor jogador de bocha do Brasil.

CAMPEÃO,
-o Figueirense levoútr taça do .éatannense na ,prorrogação. ParUcula(l1lente, '"

nOnca goS!ei deste Crit�fio que é adotado aqui em Santa.Catarina; onde sal
do de gm�:nõoccoqtà em mata�nlatas. O alvinegro mereceu a CQ,nquista, mas
se ficasse nos mãÓS.do Criciúma também estaria bem representado. As duas

,

equip
. m. êlí��g�.has sel)1elhante�. Outro detalhe: é legal querer lem-'

bmr o m d� nosso·EStado. Mas que o troféuficou feio; isso ficou.
'-,,::',i; /;;

-

�;ii- " ;{
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Olimpíada é modelo de superação
Tênis de Mesae Nataçãojá conheceram os canipeões na manhã de ontem
JARAGUÁ DO .SUL no tênis de mesa ficou com Cla-

A cada ponto uma expressão rice Schaadt (Médio Vale). ,

de alegria. É assim que a jara- No masculino, Felipe Alves
guaense Daiane Silva, 21 anos, (Carbonífera) ficou como ouro,
se tomou a campeã de tênis de Márcio Sutil (Oeste) com a pra
mesa da 'lSa Olimpíada Estadu- ta e Jaime Agliardi (Oeste) com o

al da Apae. Além de vencer na bronze.
vida, ela é exemplo de dedicação . Na natação a disputa também
e superação no esporte. foi emocionante, Carla Cristina

Daiane tem um currículo ex- Mesquita [Florianópolis] ficou
tenso, ganhou o Parajasc em 200S com o primeiro lugar no 50 e 25
no individual e em 2007 nas du- metros livres. Anderson Casti
plas. Apesar dá prática e do bom

.

lho levou a melhor no 25 metros

desempenho ela sabe valorizar o masculino. Fernando Agapito
adversário. "Foi uma final emo- também faturou duas medalhas
cionante, ela jogava muito bem", de ouro: no 50 metros livres e

disse Daiane, depois de abraçar a nos 25 metros costas.
xará Daiane Alves (Garbonífera), Para a presidente da Apae

.

que ficou com a prata. de Jaraguá do Sul, Maria Tere-
De origem humilde, Daiane sa Nora, a solidariedade e res- .

é portadora de uma deficiência peito entre os participantes são
mental. A limitação é supera- o diferencial das Olimpíadas.
da sempre com.umsorriso nos "Podemos ver a capacidade .de
lábios. Ela disse que nada seria superação dos atletas", analisou,
possível sem o apoio da família. . acrescentando que é pormeio do
"Minhamãe me ajudamuito por esporte que eles são incluídos na
isso sou uma campeã", contou. sociedade. A Olimpíada Estadu
Com aconquistanaetapa estadu- al da Apae reúne cerca de 700

al, a mesa-tenista está com vaga . atletas e vai até o dia 9 de maio,
garantida para as Olinipíadas em [araguádo-Sul,
Nacionais da Apaes que aconte
cem em Mato Grosso. O bronze GENIELLI RODRIGUES A atual campeã do Porojosc, Doione Silva, conquistou ouro no Tênis de Mesa

Botofogo goleou o Bangu por 4xl, inos não conseguiu a vaga para a 2° fase

. Varzea.no: última rodada-da
1 a fase recheada de.emoção
JARAGUÁ DO SUL

A últinia rodada da primeira'
fase do Campeonato Varzeano
de Futebol foi emocionante.
Das 16 equipes que jogaram no

sábado, seis garantiram a vaga
para a próxima etapa do cam

peonato. A previsão é que a

segunda fase inicie no próximo
final de semana.

Pela Chave A, o Barrabaxo
Vidraçaria já estava garantido e

folgou na rodada. A outra vaga
ficou com Operário, que goleou
o Água Verde por 7x3, com cin
co gols do artilheiro Cowboy. O
Rio Molha, que torcia por' um
tropeço do Operário; superou a

Vidraçaria Barão por 3x2, mas.

ficou fora da segunda fase,
Na Chave B, o Grêmio Gari-

.

baldi esteve com a vaga namão.
Vencia o Caxias por 2xO, mas
permitiu a virada da equipe
de Santa Luzia e foi eliminado
pelo adversário. A outra vaga fi-

cou com a Galvanização Batisti,
que mareou 3xO naBorracharia
Senem.

Pela Chave C, Kiferro e

Supermercado Brandenburg
empataram sem gols, resulta
do que garantiu as equipes na

segunda fase. O Bazar do Rau
goleou a Mega Tranze o Pé por
5xO, em jogo que apenas cum- .

priu tabela.
Já na última chave, a D, o

empate em lxl também resol
veu a situação de Roma e Ami
zade. O Botafogo, que precisava
goleár fez sua parte vencendo o

Bangu por 4xl, mas ficou fora
da segunda fase.

Nesta fase as equipes serão
divididas em três chaves de
quatro equipes; passando as

duas' melhores de cada grupo
para a fase seguinte. A Fun

dação Municipal de Esportes
deve divulgar' a tabela nos

próximos dias ..

Jaraguaenses
com medalhas
A Equipe X-Team de Kick

Boxing voltou 'de São Paulo,
onde aconteceu o Brasileiro
da categoria com três meda-.
lhas: David Mattos e Junior
Lenzi conseguiram a meda-

�. lha de prata, e Patrícia Bader
ficou com o bronze. Com os

resultados os três têm vaga
garantida para o Pan-Ame-

.

ricano, que acontece em Or
lando, na Flórida.. sem data
definida.'

-
'

.

A Equipe Master Team
também representou a ci
dade no evento. Entre. os
integrantes o destaque foi
para Marcelo Correa/Braz
Fox/Lako Auto'Center; que
conseguiu o primeiro lugar
na categoria Kl até 91 qui
los. Esta foi a maior con

quista do lutador que ainda
precisa passar pela. Copa
Brasil para garantir uma

vaga no 'Sul Americano e

no Mundial.
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Fer dão orec
Capitão em lua-de-mel com o Inter e com a torcida colorada

,

"

PORTO ALEGRE

Quando alguém critica
Fernandão, já sabe: é muito

grande o risco de queimar a

língua depois. O capitão do
Inter é o símbolo máximo de
uma nova, era de conquistas
para o colorado e, dia após
dia, firma uma relação de,
amor cada vez maior com a

torcida e com o clube. O Ca

pitãoPlaneta, recheado de tí-
.tulos no Beira-Rio, fez neste

, domingo uma nova declara
ção de amor ao Inter e deixou
bastante claro: quer levantar
ainda mais taças.

"O Inter tem um espaço
enorme no meti coração. Sin
to isso desde 2004, quando
tive a visão de aceitar a pro
posta do Fernando Cárvalho
e vir para cá. E ainda tem

muito espaço lá em casa para
colocar novas taças. Quan
to mais títulos eu conquis
tar, 'mais 'ficarei marcado na

histórià do Inter", comentou
Fernandão, durante a festa
de comemoração do título

gaúcho após a goleada de 8xl
sobre o Juventude.

O camisa 9 passou por
momentos de instabilida
de nesta temporada. Alguns
torcedores chegaram a pedir
que ele saísse do time. Na go
leada de 5 a 1 sobre o Paraná,

, pela Copa do Brasil, ele jogou
demais, mas depois cometeu

a falha que resultou no gol
do [uventudena derrota de 1

Fernandõo comemora gol na partida entre Internacional e Juventude, �o jogo final do Gauchõo

a O em Caxias do Sul. Uma
semana depois, o capitão res
pondeu com três gols.

"Aquele erro' jamais iria

trabalho", diz Fernandão, cam-
o peão da Libertadores,' do Mun
dial, daRecopa, da Copa Dubai
e dono de dois Gauchões em

quatro anos de Inter.
-

A torcida colorada quase
perdeu seu maior ídolo no

início do, ano. O Trabzons
por, clube daTurquia, apre",
sentou proposta milionária
pelo capitão Fernandão, mas
a diretoria fez um esforço e

me abalar por um simples '

cónseguíu manter o jogador.
motivo: eu jogo no Inter: Sei o A informação veio à tona
tamànho db clube. que defendo apenas no domingo" após a

e conheço o grupo com o qual conquista do título gaúcho.

.

Caio Júnior será o substituto de Joel
Apesar de ter perdido Campeonato Goiano, Mengo dá l!illa chance ao jovem treinador

"Espero dar conseqüência"

RIO DE JANEIRO Kleberme ligoue foimuitofirme último final de semana, pelo
O esperado se confirmou. na sua posição. Será um desafio, Goiás. Sua equipe foi derrotada

Caio Júnior será mesmo o téc-
_
muito grande e espero conquis- pelo Ituinbiara, de Paulo César

,
nico do Flamengo. O treinador tar os jogadores", disse. Na úl- Gusmão. "Sei do bommomento

será o substituto de Joel Santa- tima semana, o vice de futebol' que o time está passando e es

na, que deixará o comando do do clube, Kleber Leite já -dava pero dar seqüência ao trabalho

Rubro-Negro após a partida da indícios de que Caio Júnior seria de Joel", afirmou. ,

equipe contra o América-MEX, o escolhido, uma vez que havia Apesar de ter o estilo de traba
quarta-ferra, no Maracanã, pelas dito ter optado por um técnico lho diferente ao de Joel Santana;
oitavas-de-fuial da Copa-Liberta- inteligente e não "paizâo". 'Crua Júnior vê alguns aspectos
dores, para assumir o comando A diretoria rubro-negra re- semelhantes na forma de pensar

,!ill da seleção da África do Sul. "Es- solveu dar um voto de confian- e agir de ambos os treinadores.
� taumuito contente, pois recebi o ça ao jovem treinador, apesar "Eu também não engano joga
� telefonema e fico lisonjeado pela do fato deste ter perdido o títu- dor. Sou claro e honesto com
o

confiança no meu potencial. O
' lo do Campeonato Goiano, no ' eles", encerrou.
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Final- Jogo de Volta

Palmeiras 5xO Ponte Preta

CAMPEONATO. CARIOCA

Final- Jogo de Volta

Botafogo 1 x3 Flamengo

Final- Jogo de Volto '

Iriternaciomil8x1 Juventude

Final- Jogo de Volta
Atlético 2x1 Coiitiba

Finar.:.. Jogo de Volta

Criciúma 3x2 Figueirense

CORupA
TORNEIO ABERTO DE FUTEBOL suíço
2° Fase Eliminatória

Bar do IVo 3x3 Flamenguinho .

hldependente 5x1 Faixa Azul

Itapocú 2x3 Ribeirão Grande

XV de Novembro 2x6 Bella Visto

10 Rodada Returno

Vera Cruz 5X4 Vitória.

Flamengo 3x2 Floresta.
'

Cru:z de Malta OxO Tupi de Gaspar.
Apafeb/FME 1x1 Atlético

Pon,erodense.
Botafogo 4x1 Atlético

, de Jaraguó do Sul.
,

Folgaram: Água Verde TImbó e ,

Caromuru

Botafogo OXO Atlético Jaraguó
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Quatro amores de uma vez só
Mãe de quadrigêmeas, Rita divide o carinho e aatenção entre as pequenas

JARAGUÁ DO SUL

Quando realiza a ultra-sonografía,
toda gestante se emociona ao ver o

bebê e descobrir se a família vai rece
ber um menino QU uma menina. Mas a

operadora de produção, Rita 'Alves Car

doso, 34 anos, conta que a reação dela
durante o exame, foi de um grande "sus
to". "Não dava para ver o sexo dos bebês,
só que descobri que eram quatro: Eu
achava que não ia dar conta", lembra.

Depois de uma gravidez sem.com

plicações, aos seis meses e meio de

gestação, veio o pàrto e também as di
ficuldades. "Fiquei mais de vinte dias
no hospital. Elas tinham que ganhar
peso". No início, a família chegava a

gastar 700 fraldas por mês. E para isso,
foi necessária a ajuda de toda a comu

nídàde, "Muita gente nos auxiliou com

doações", lembra emocionada.
Seis anos após a descoberta, a vida

de Rita se transformou. Na casa pe
quena onde mora, as quatro meninas
com vestidos diferentes e rostos se

melhantes, correm, brincam e se en

feitam. Elas disputam o carinho e a

atenção, mas como coração de mãe-é

grande, tem espaço para todas. "Tudo
que eu dou para uma, dou para todas.

Roupa, sapato, brinquedos ... As qua
tro dividem tudo", afirma Rita cerca

da pelas pequenas, que não param de

pular, falar e de abraçá-la.
Sobre a personalidade das quadri

gêmeas, a mãe explica que as seme

lhanças não são somente físicas. "Elas
são muito parecidas em tudo.' E uma

ajuda a outra sempre", acrescenta. A
semelhança é tanta, que até mesmo

a mãe troca o nome das·meninas por
muitas vezes.

"Vocês são a luz da minha vida".
Rita conta que a frase é dita todas as

noites para as quatro filhas. Com tan

to carinho, faltam palavras na hora de
definir o que a mãe representa para as

quatro. Eduarda a define como amiga.
Stefani concorda e não encontra ou

tro sinônimo. Já para Heloísa a mãe é
amor e por fim, Eduarda, resume com
um "carinhosa.".
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