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A l!latha que envolve você,

Crianças amamentadas quando bebês
são mais inteligentes, sugere esíude
canaden�. Os dentistas acompanha
ram 14 mil crianças do nascimento
até es seis anos e meio. Nessa idade,
elas foram submetidas a testes. As

crianças que receberam só o leite
materno marcaram 5,9 pontos a mais
na pontuação geral. A 'pesquisa con

firma estudos anteriores, mas levanta
dúvidas se o lelte materno, por si só"
aumenta a inteligência, ou se fatores
associados, como a interação mãe
bebê, também influenciam. .

.��CORREIO DO POVO·
Iaraguádo Sul e Val� do Itapocu Il1I Quarta-feira, 7 de maio de 2008 Il1I N° 5.899 Il1I R$1,50 Il1I www.ocorreiodopovo.com.br

,Aprendendo sobre
uerte de ser mãe
·Manuela chegou sem ser planejada,
mas hoje é a maior alegria de Daiana. .

Página 24

Gilberto Gircada
'vez mais moderno
Cantor vai lançar CO com inéditas em

'

� junho.' Divulgação será pela internet.

'Página 9

,
.

Ultimo dia para transferir
e fazer o título de eleitor
Cartório registrou movimento intenso durante toda a semana, hoje atendimento acontece até às 19h.

.

Japão interessa
ra e rtO"'O

Reinhold Stephanes pediu ao ministro
japonês, Masatoshi Wakabayashi, empenho
na abertura para carne de Santa Cotarina.

'69100 18

Conselho de Saúde
prepara relatório:
Documento vai ficár pronto até o final
deste mês. Falta de médicos deve ser lim
dos pontos mais criticados:'

Página 5

potomanto faz .

mais uma vítima
Rudinei dos Santos morreu em um acidente
na Waldemar Grubba. Ele é a oitava vítima
dó trânsito do município nests ano.

Página6
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OPINIÃO�--------.--------��---

PERDEMOSO
TiTULO!

CHARGE

NÃO FAZ MAL. TEMOS ESS�.
QUE É BEM MAIS IMPORTANTE!!

DO LEITOR

Lula é tri ...
Nunca antes, neste país" a popularidade de um pre

siderite esteve tão em alta quanto à de Lula ern.seu plei
to presidencial. Soma-se a isto, uma política dirigida ao

assistencialísmo imediato e a economia crescente.
Em decorrência desta popularidade, os . "compa

nheiros" do presidente, cogitam. a possibilidade de
um terceiro mandato. Claro, mais quatro anos se

"esbaldando no poder, a.proveitando suas regalias.
Afinal, o PT lutou em várias eleições presidenciais
para eleger Lula/sendo natural, 'querer se manter no
poder. Claro, PODER. É isto que Lula e seus com

panheiros querem, poder. Q_ poder é bom, da status, '

dinheiro fácil e várias outras regalias. Resumindo, o
poder é um mel desejado por muitos. O poder é doce,
e uma vez provado, vicia. Os companheiros de Lula
estão viciados, não querem largar o osso. Afinal, não
é em todo lugar que existe urn cartão com sasto sem

limites e sem fiscalização,O poder é doce. E tão doce
que, o PT, que lutou tanto pela democracia, agora

,

através de seus "companheiros" estuda a possibilida
de de uma emenda na constituição, afim de que Lula
possa disputar as próximas eleições presidenciais.
Claro um terceiro mandato. 'Mais quatro anos doce,
bastante lambuzado. Cabe salientar, que existem,
pelo merios, 10 mil petistas em cargos de confiança
na administração federal, e com elevados salários,

A idéia de um terceiro mandato vem 'do deputado
petista Devanir Ribeiro, compadre e amigão de Lula,

. sendo claro mera coincidência, pois o presidents já
afirmou que não pretende disputar as eleições de
2010. .Costaria de acreditar, no entanto é desespera-
dor, afinal, a democracia é vitória de todo um povo '1
que lutou forte contra a ditadura, e agora não pode.
ser tomada por meia dúzia de politicos egoístas, que
querem garantir a mordomia que o poder lhes confe-
re. Lula é, sem dúvida alguma, um vencedor, um lí-
der, pois chegar aonde chegou, requer inúmeras qua
lidades. Lula é o presidente do povo. Agora, resta ao

presidente do pOV9, hão deixar roubar a democracia
qué tanto almejamos e que tanto defendemos. E que
viva a democracia.

'

PIER GUSTAVO BERRI, ESTUDANTE DE omEIiO

Os textos poro esta coluna dev�rã(J ter no máximo 2,000 caracteres e pOdem ser

, : enviados paro o e-mail redocoo@ocorreiodopovo.com.br. ou por corta poro o

Ruo Procópio Gomes de Oliveira, 246, CEP 89251-200, ei Postal 18, É obrigatório
informar nome completo, profissão, 'CPF e ' telefone " (' não seróo publicados).

Pis/Cofins - importação suspensão dos processos pelo STF
CÉLIA GASCHO

CASSULI, PRES!DENTE
DO !NSTITUTO CASSUIJ
E PROF"" DE DIREITO
TR!BUTÁRlO E TEORIA
GERAL DO ESTADO

Di!.I.J!liERJ

Da mesma forma como procedeu há

algum tempo" com os processos 'que
discutem a inclusão do ICMS na base
de calculo do PIS e da COFINS devidos
sobre a receita ou faturamento, o Supre
mo Tribunal Federal determinou agora,
o sobrestamento de todos os processos
em tramitação, nas diversas instâncias

judiciais, que tenham por objeto de dis
cussão a ínconstitucionalidade da in
clusão do ICMS na base de cálculo do
PIS e COFINS devido nas importações,

VOTE. E FAÇA UM'
GOL DE PLACA.

PONTO DE VISTA

ria, que a questão possui repercussão
É sabido que a Constituição Federal, geral, ou-seja, afeta não apenas aquele

em seu art. 149, § 20, II e III, inseridos caso que lhes foisubmetido, mas tantos
pela Emenda Constitucional n". 42/03, outros que se encontram nas diversas
permitiu a cobrança das contribuições esferas judiciais.
nas operações de importação, devendo Em razão dessa repercussão geral, de
a base de cálculo, segundo o texto cons- terminou que os processos em tramitação
titucíonal, nas importações', ser o valor em todas as esferas judiciais fiquem so

aduaneiro'. .

. brestados até o julgamento do preceden-
Ocorre que' a Lei que veio instituir te, que deverá servir como 'orientador de

às contribuições, determinou fosse in- todos os demais julgamentos.
cluído na base de cálculo, o valor do Esperam os contríbuíntes importa
ICMS devido na operação; aumentan- dores,' que a questão seja resolvida o

do coin isso, a tributação, ao arrepio da mais breve possível, pois que, enquan
Constituição, to não decidida, continuará pairando

Considerando o grande número de a insegurànça quanto aos procedimen
litígios que se formaram em' torno da tos e a incerteza no que concerne ao

. discussão desse comando, o STF enten- custo a ser computado, na importação.
deu, ao apreciar Recurso sobre a maté- de mercadorias.

Diretor; Nelson Luiz Pereira

Editora: Patrícia Moraes
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FALA Aí! Acabou?
o promotor da Moralidade Administrativa, Aristeu Xenofontes Lenzi, ale
gou incompetência do Ministério Público de Jaraguá do Sul para julgar o

caso. Com isso, negou açõo cautelar de Ivo Kon�lI;prevalecendo sentença
já exarada pelo juizado de Jaraguá do Sul e pelo Trib,unlil de Justiça do
Estado à época. Segupdo o promotor, o cominho, agora, paro o ex-prefeitó,
é recurso junto ao Superior Tribunal de Justiça, que anteriormente também
o condenou, já que em relaçõo a açõo principal movida por Konell a decisõo
será a mesma, adiantou. Konell, com os direitos políticos cassados por nõo

repassnrverbus do orçamento da Câmara de Vereadores, a quem acusava de,
sistematicamente, rejeitar oil nõo votar em tempo hábil projetos d'e interes
se do município, alego que nõo teve oportunidade de defesa. O promotor

.

desmente e cita defesa amplo feita pelo ex-prefeito conforme os autos da

açõo que o condenou. Com isso, Konell pode ficar fora do processo eleitoral
como candidato a prefeito, já que nõo haverá tempo hábil para cumprir o

prazo finnl de registro de candidaturas, em 5 de julho. .

" Objetivo é fazer o
elo de ligação (com
deputados e ministro)." ����_____:__�

DIETER JANSSEN (PP),
.

VEREADOR, justificando sua

presençâ em Brasília com o prefeito
Moaçir Bertoldi (PMDB),

", É como cortar,
o cabelo. '

SÉRGIOPEDROTTl, DO SESC,
explicando a simplicidade do ato de

doação de sangue.

"
�� Minha mãe me

ajudo, por isso
sou competi."

DAIANE SILVA, ATlETA COM,
DEFICIÊNCIA MENTAL

e ouro no tênis de mesa da
180 Olimpíada da Apae.

CARIMBADO
Décio Lima, Carlita Merss, Cláu
dio Vignatti e Ideli Salvatti, todos
do PT, destinaram um totàl de R$

, 570 míl em emendas pessoais ao

Orçamento da Uniõo de 2008 para
Jaraguá do Sul. ldel! (foto) é a

campeõ, com R$ 250 mil.Outros
.�$ 260 mil foram disponibilizados
pelos peemedebistas Neuto de
Conto e Celso Maldaner.

REMELEXO
Os Democratas, portanto, salvo ou

tros interesses como, por exemplo,
repetir aliança com o PSDB, estariam
livres para se alinharem ao arco de
partidos que võo apoiar a reeleiçõo
do prefeito Moacir Bertoldi (PMDB).
O compromisso primeiro, segundo
disse o presidente do dlretérlo, Ca
rione Pavanello, era com o ex-prefei
to Ivo Konel-l, hoje filiado ao partido,
caso lograsse êxito na açõo que rola
desde os anos 1990.

, PROVÁVEIS'
No âmbito dos partidos o decisõo da
promotoria público mantém a listo
de candidótos com possibilidades
de eleiçõo: Moacir Bertoldi' (PMDB),
Irineu Pasold (PSDB), Dieter Janssen
(PP), e Dionei Wolter da Silva (PT), os
dois primeiros já aprovados nos urnas.

Para o petista, confirmada a candida
tura, será a quarto tentativa.

O CORREIO DO POVODQUARTA-FEIRA, 7 DE MAIO DE 2008
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Quem tiver o título dê eleitor cimcelado .lao poderá votar nas eleições municipais deste ano

CIDADANIA

Eleitor corre para
regularizar o título
Termina hoje prazo para transferir e revisar

JARAGUÁ DO SUL
Ainda dá tempo! O eleitor

irregular que pretende votar

nas eleições municipais deste
ano tem até às 19 horas para
procurar o cartório eleitoral.

Hoje termina o prazo para re

gularizar .o título cancelado e

para solicitar a transferência
de município ou de seção den
tro da mesma cidade. O elei
tor portador de .necessidades
especiais também só tem até

hoje para transferir o voto para
uma seção de fácil acesso.

Ontem, a movimentação
era grande durante todo o

dia no cartório eleitoral de

Jaraguá do Sul, onde as filas
exigiam uma dose a mais de

paciência dos eleitores, a

maioria aguardando para fa
zer: a transferência. O mesmo

ocorreu na segunda-feira,
quando 437 pessoas procu
raram a Justiça Eleitoral. Já
no plantão realizado sábado
e domingo, foram registrados
400 atendimentos, incluindo'
transferência, revisão, alista>
mento e segunda via. .

Apesar das filas, o eleitor
não precisou esperar muito

tempo, mesmo com a equipe
de funcionários em número

I Última hora
Na fila do cartório eleitoral, o

aposentado Nadir. Madeira Jesus '

era maisUm em meio às dezenas de
pessoas que esperavam por atendi
ménto ontem à tarde. "Sou brasi
leiro", disse, quando questionado
sobre o motivo que o levou a deixar
poro requisitar o transferência em,
dia unte�do fim do prazo. Mora0- ..

, ',do em Jataguá do Sul há apenas
quatro meses, o nascido paulista e

que se diz gaúcho decidiu transferir
o título porque "vim poro ficar". E,
também, porque acredito no im-.
portô"cia de exercer o cidadania
através do 'loto. "Os políticos são
outros 590".

Simone prevê fila grande hoje

habitual. Em média 40 minu

tos, informou a chefe da 87a
zona eleitoral, Simone Ladei
ra. Para hoje, entretanto, ela
acredita que deva demorar
mais, já que um número maior
de pessoas vai procurar o car

tório. 'Simone também orien
ta a quem precisa solicitar a

segunda via que deixe para
outro dia, já que, neste caso,

o prazo se estende até 25 de
setembro.

Além de não poder votar,
. quem tiver o título cancelado
fica impedido de tirar o CPF
(Cadastro de Pessoa Física)
e passaporte. Também não

pode participar de concurso

'público, renovar matrícu
la em instituição de ensino
oficial' e obter empréstimo
em estabelecimento mantido

pelo governei.

CAROLINA TOMASELLI

ONDE FICA O CARTÓRIO
,

'Ruo Marechal Deodoro, 972, térreo,
Edifício Royal Borg, Centro (quase
ao lodo do agência novo do Caixa
Econômico Fed�ral).

'

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
PARA TRANSFERIR TíTULO
• Documento de identidade: RG ou
carteiros profissionais (carteira de
trabalho, CREA, OAB, CRECI, etc.)
ou CNH;

• Comprovante de residência
(talão de águo, luz. telefone) .

• Título de eleitor
e CPf (se possuir).

PARA NOVOS ElEITORES
• Documento de identidade:

RG ou certidão de nascimento e

casamento ou carteiros
profiSsionais;

• Comprovante de residência
,

(talã'o .de águo, -luz. telefone)
• .Quitação militar (somente poro
homens com mais de 1

'que querem se alistar}
'. CPF (se possuir).

'Comissão da BR-280 define
. amanhã seus integrantes
JARAGuÁ DO SUL

Os integrantes da Comissão
Parlamentar Especial da BR-

.

280 serão definidos amanhã,
em uma reunião marcada para
as 13h30, na Câmara. Criada na
legislatura passada, então sob a

presidência da vereadora Ma
ristela Menel (PT do B), a co

missão' foi reativada esta sema

na por iniciativa dela, que desta,
vez não poderá fazer parte, por
ser a presidente da Casa.

'

Deverão integrar a CPE Pe
dro Garda (PMDB), Jaime Ne

gherbon (PMDB), Dieter Jans
sen (PP), Terrys da Silva (PTB),
Rudolfo Gesser (PP) e Eugênio
Garcia (PSDB), vereadores. que
participaram da reunião realiza
da segunda-feira. Pedro Garcia

-

informa que serão cinco mem

bros efetivos e dois suplentes.
Segundo Maristela, o objetivo
maior da comissão será cobrar
a duplicação da rodovia, diante
das afirmações da senadora Ide
li Salvatti (PT) deque a obra só
terá início após término da du

plicação do trecho Sul da BR-

101. "O qu,e é lamentável, até

porque o projeto já está aprova
do", comenta a vereadora .

Na segunda-feira, a ministra
da Casa Civil, Dilma Rousse- t

ff, esteve em Joinville, quando
confirmou que o projeto execu

tivo está em fase de conclusão
e que o edital para início das
obras deve ser lançado em ou

tubro. ParaMaristela, a notícia
é animadora, tanto quanto foi
.em outros anos, porém não se

concretizou. "Jaraguá do Sul
não tem representatividade

,

política, o que não ajuda para
que a, obra aconteça", recla
mou Maristela.

Além da' duplicação, a co-

. missão também vai atuar no

sentido de pleitear a constru

ção de um contorno viário para
melhorar o tráfego, além da im

plantação de tachões e ilumina
ção no trecho de acesso à BR-
101. A vereadora informa que
deverão ser feitos aGuaramirim
e Corupá, cidades por onde a

BR-280 passa, "para fazer coro
a esta comissão".

§
\í!
o:

�
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......... li:

Segundo Maristela� comissão vai retomar cobrança pela duplicaçõo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Foto vencedora do concurso

,Cliques do
info�rmação

Dezenove diferentes for
mas de informação e inter-:
pretação. Esse é o cenário da
exposição Troféu Olívio La
mas de Fotojornalismo, que
está aberta até o próximo dia
9, no espaço da Ajap (Asso
ciação [araguaense de Artís
ticas Plásticos), na Rodoviá
ria de Iaraguá do SuL

A mostra é o resultado da

premiação realizada no final
do ano passado em homena-

� gem' ao, fotógrafo Olívio' La
mas., que faleceu em junho
de Z007. Logo após a morte

de Lamas, o SJSC (Sindica
to dos Jornalistas de Santa

Catarina) instituiu o troféu

para premiar fotografias
publicadas na imprensa ca

tarínense no período de se-
'

tembro de 2006 a setembro
de Z007. Foram 38 trabalhos
inscritos.
A exposição traz as três

fotos vencedoras: de Hermes
Bezerra, em primeiro lugar,
Rubens Flores, em segun
do, e Júlio Cavalheiro, em

terceiro. Além de outras 16

que participaram da seleção,
e 19 fotos do acervo pessoal
de Olívio Lamas. Segundo o

diretor do SJSC, Sérgio Luiz
-Homrích, 47 anos, a propos
ta da exposição e do prêmio

.

é mostrar trabalhos da im

prensa catarinense que con

seguiram reunir qualidade
técnica e Informação, carac
terísticas dos trabalhos foto-,

,

gráficos de Olívio Lamas.

Organizada pelo SJSC,
ACI : (Associação 'Catari
nense de Imprensa) e Fenaj
(Federação, 'Nacional dos

,Jornalistas), e patrocinada
pela Eletrosul, a exposição
já passou por cidades como

Florianópolis, Joinville e Rip
do Sul. Depois do dia 9 de
maio, a mostra segue, para
Chapecó.

SAÚDE

o CORREIO no PÓVO .-;:II
QUARTA-FEIRA, 7 DE MAIO DE200�

Conselho·prepara relatório
Falta de médicos é um dos principais problemas apontados
JARAGUÁ DO SUL

OS integrantes do Conselho
Municipal de Saúde voltaram
a visitar hospitais, postos e clí-

, nicas existentes na Iaraguá do
Sul. A exemplo do ano passa
do, o resultado deve indicar um '

cenário nada favorável aos pa
clentesSegundo adianta o pre
sidente Do conselho, Agostinho
Zimmermann, a condição en

contrada até momento parece
éstar ainda pior do que a relata
da em dezembro de Z007.

A falta de médicos nas uni
dades de saúde e de capacitação
dos funcionários ligados à área
é o-principal problema indicado
por enquanto. "Estamos lutan
do por concursos há três anos

e só agora resolveram fazer",
reclama: Conforme o presiden-

,
te da Associação Médica, Jean
Beno Lucht, de nada adianta

,

abrir processos seletivos e não

adequar a política pública des
tinada ao segmento.
Na opinião dele, o salário

oferecido pela Prefeitura está
defasado frente ao de outras

localidades e, por isso, os pro
fissionais não se sentem atraí
dos a trabalhar no .município.
"Desde que esta gestão assu

miu [araguá do Sul diversas
situações desfavoráveis sur

giram", explica. Para Lucht, a

administração deveria rever o

tratamento dado aos médicos.
Além disso, ele garante que

não há ímpedimento algum
-por parte da instituição para a

(/)'
ur
>::
z

�
a:
-c

,[:3
ü

ê:-
o
o

§2
5
O'
a:
«

Estrado Novo continuo sem médlco. Problema foi resclvldn no Borro do Rio Cerro, Três Rios e Santo Luzia

entrada de novos especialistas
na cidade. "Até 'pouco tempo
atrás a saúde jaraguaense era re
conhecida pela qualidade, hoje,

�

decaiu bastante", comenta.

município abriu um novo pro
cesso seletivo para contratação
temporária de oitomédicos. Mas,
até ontem, nenhuma: pessoa ha
via procurado a secretaria para
se inscrever no concurso. São
oito vagas disponíveis, princi
palmente, nos postos abrangidos
pelo PSF (Programa Saúde da Fa- ,

mílía). A coordenadora Mariani
de Oliveira Palhares preferiu não
comentar o assunto, Já o secre

tário Sergio Ferrazza não foi en
contrado pela reportagem de O
Correio do Povo, para responder
às reclamações.

'

KELLY ERDMANN
,SELEÇÃO

Na última segunda-feira, 5, o

-Uma plantação de grandes resultados
Cunhados improvisam cultivo de batata-doce e colhem raiz de 11,5 quilos'

Família vai preparar prato especial

JARAGUÁ DO SUL

Apequena plantação de bata
ta-doce atrás da casa do soldador
Rogério Schalinski, 41 anos tem '

rendido bons e grandes resulta-
- dos. Com seis meses de cultivo,
as raízes colhidas chamam a

atenção no Bairro VUa Rau. Cin
co já foram colhidas sendo que a

menor pesava quatro quilos: "O
normal é pesar nãomais de um

quilo, um quilo e meio", expli
ca o aposentado Ivo Venturi, 42
anos, cunhado de Schalinski que
ajudou no plantio.

No entanto, o que virou atra

ção no bairro na última sema

na foi a batata-doce colhida no

último dia Z6 de 'abril, A raiz,
tem nada menos que 11,5 qui
los.Naquele sábado, Schalinski
lembra que foi colher uma ba
tata-doce para dar a família de
Venturi. "Comecei a cavar com

a mão e fiquei impressionado",
conta. Venturi então levou o

.presente para pesar e consta
tou que a raiz é quase dez vezes
.maior que o normal. "Nunca
vi algo assim :ria' região, os vi-

zinhos mais antigos também
ficaram espantados", afirma
Schalinski.

,

Os cunhados explicam que 'a
plantação foi improvisada, Logo
após uma obra na casa de Scha
linski, eles ficaram preocupados
que o monte de barro acumula-

'

do atrás da residência pudesse
escorrer, e resolveram plantar 50
mudas de batata-doce rosada. "O
mais impressionante é que não
tem adubo, hem nada, só barro",
esclarece Schalinski já pensando
no prato que vai preparar.
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Avenida será

recapeada
jARAGUÁ DO SUL

A Avenida Prefeito Walde-
. mar Grubba deve receber re

capeamento e uma lombada
eletrônica no segundo semes

tre deste ano. A partir deste
sábado, também entrará em

funcionamento o semáforo

perto da Casa do Colonizador,
no Baependi, .

O supervisor .de circula
ção viária da secretaria de
Urbanismo, Aurélio Luiz

Junckes, disse que na pró
xi)T18_ semana será aberta a

lie.ração para a compra do
controlador de velocidade,
que ficará perto da Arweg,' e
dos equipamentos de fiscali
zação eletrônica, que serão
instalados no semáforo per
to da Casa do Colonizador e

no. sinaleiro em frente a em

presa Trapp, A previsão é de

que os equipamentos sejam
implantados em até 60 dias

após o fim doprocesso lici
tatório.

Em relação ao recapea
menta, o engenheiro db Unit
(Departamento Nacional. de
Infra-Estrutura de Transpor
tes), Antônio Bessa, informou
que a melhoria acontecerá
entre o trevo da Weg II e o

Hotel. Etalan. A obra faz par
te do projeto de recuperação
das rodovias, Segundo Bessa,
a previsão é de que o recape
amento comece a ser executa

do dentro de dois meses'

TRÂNSITO

POLíCIAIGERAL--��-----

Capotamento causa morte
.Rudiriei dos Santos, 22 anos, ficou preso entre as ferragens
JARAGUÁ DO SUL

Um capotamento causou

uma morte na Avenída.Prefeí
to Waldemar Grúbba, no Bairro
Centenário (perto da divisa entre

Jaraguá do Sul e Guaramirim), na
-_ noite de segunda-feira, Por volta
das 21h30, condutor do Fiat/fipo
placa LXR-2313, de Guaramirim,
Rudinei Jean dos Santos, 22 anos,
perdeu o controle da direção e ba
teu numa _árvore, capotando em

seguida. De acordo com a PM, o
automóvel capotou várias vezes.
O condutor ficou preso entre as

.

ferragens e morreu na hora.
Por volta das 4h30 de ontem,

os Bombeiros Voluntários. e a Po
líciaMilitar atenderam outra víti -

.

ma de capotamento, na Rua Ma
rechal Deodoro da Fonseca (perto
da Funerária Leier), b condutor
do Ford/Fiesta placas ALP-0761,
de Curitiba, Osmar Júnior, 26:
anos, bateu contra uma caçamba
e,capotou em seguida, Ele sofreu

apenas ferimentos leves.
Para o coordenador do setor

de trânsito do 14° Batalhão, capi
tão Cíldo de Andrade; o grande
número de acidentes emortes no
trânsito do município é motiva
do; principalmente, por "falta de

atenção e de educação no trân
sito". "Não adianta aumentar o

DEVEDOR
ESPECIE NUMERO

DOCUMENTO
VENCIMENTO

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

na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se

acham neste Tabelionato para protesto de Titulas contra:

CREDOR
VI\LOR Sf\CADOR

ADRIANO FERREIRA DE LIMA 063.038.609-90 A8S EMPREENDIMENTO MERCANTIL LTDA
L 496154(19/36)

. A VISTA 2.26,38 O MESMO
ALei CHETEVIK DE OLIVEIRA 761.555.529·91 MARANGONI COMERCIO E REPRESENTAeOES LTDA

CH 000273-9 A VISTA 199,00 O MESMO
AVELINO WOLF

.

546.790.449-34 NIVALDO JORGE WINl:ER
OH • 000100-7 A VISTA 980,00 O MESMO

"ox 10 LANCHES LTQA 07.841.767/0001-92 ALDANO PRoe DE DADOS UDA
I 181 22/04/2008 880,00 O MESMO

.

CLEVERTON FERREIRA 048.084.489-55 PIRAMIDE AUTO PECAS UDA-EPF
I 002179/02 18/04/2008 500,00 O MESMO

•

DIMAS LUIZ MADER 017.587.691-17 ALDANO PRoe DE DADOS- LTDA
I 183' _ , 27/03/2008 600,00 O MESMO.

EDERSON ROBERTO LORENZ DE OLIVEIRA 688.870_860·87 OFICINA MEeANleA BAUMANN LTDA .

! . 3443-2 10/04/2008 245,62 o MESMO
JONI FRANKE 482.207.449-87 THAISA SPEZIA MOVEIS E COLCHOES

I 2383003 12,104/2008 71,50 O MESMO·
JULIANA MAFFEZZOLLI DE SANTI 003.527.029-23 MANKIND IND.E COM DO VESILTDA

eH - ·000036-1 A VISTA 335,00 o MESMO
KOLLER COM.lNSTALAOORA ELETRICA LTDA 08.971.611/0001-99- CASAS DA AGUA MATERIAlS PARA CON

I 104251/05· 10104/2008 185,00 O MESMO
RICi,RDO ALEXANDRE DUARTE DE SOUZJI 47.726.038-32 JAVEL JARAGUA VEICULOS PECAS E S LTDA

I 62562!A 18/02,12008 250,00 -O MESMO
SERGIO FRANCISCO FURTUNA 501.388.479-91 INTEGRACAO AGROPEGUARIA LTDA

I 20810 18/04/2008 980,00 O MESMO '

TRANSPANGARE TRANSPORTES LTDA 73.680.050/0001-30 SIMARA COM. or: PECAS E ACESSORIOS AUT.
I 6957/3 18/04/2008 230,00 O.MESMO

VALENTINIIND GOM DE MOVEIS LT 06.325.420/0001'24 J MIND E COM DE PIAS lTDA
I 453-4/4 08/12/2007 1.503,50 O MESMO

VILMA MARTINS ,. .829,259.419-15 DJD IMOVEIS LTDA
I MSB7/25A360 15/03/2008 410,00 o MESMO

E, como cs ditos devedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida jntimacao, taz por íntermedio do
presente Edital, para que os mesmos comparecem neste Tabelionato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, or. 1589, no prazo da
Lei, a tim de liquidar oseu debito, ou entao, dar razao porque nao afaz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma
daLei, etc.

Jaraçuado sul, 06 de Maio de 2008

Capitão Andrade diz que falta de atenção e de respeito no trân$_ito são responsáveis pela maioria dos acidentes

efetivo da PM e a sinalização se

não houver aconscientízação do
motorista. Somente a educação
resolve o problema", destacou.
Ele lembrou que o trânsito do

município é considerado um

dos mais perigosos do país na

proporção com o número de
habitantes. Em 20p7,- cerca 'de
62% dos acidentes (1.04;0 de
um total de 1.673) foram causa

dos por falta de atenção.
DeacordocomAndrade, entre

os fatores que dificultam o trânsi
to do município estão a falta de
uma área industrial, a circulação

carro, acham que não precisam
dar passagem e que podem ul
trapassar a hora que quiserem
na via", afirmou.:

de tráfego.pesado no centro é a

deficiência no transporte coleti
vo. 'Além disso, também hámo
toristas que transportam a sua

situação sócio-econômica para
o volante: por terem um bom DAIANE ZANGHELINI

Homem baleado no Vila Lalau
, Waldemar Reiguel foi atingido por três tiros e está na UTI
JARAGUÁ DO SUL

,
levada pelos Bombeiros Vo-

A Avenida Prefeito Walde- luntáríos ao.Hospital São José,
mar Grubba, na Vila Lalau, foi onde passou por cirurgia. Até
paleo de uma tentativa de ho- o fechamento desta edição, o

micídio na noite de segunda- estado de saúde de Reiguel
feira. Waldemar Reíguel, 25 era estável e ele permanecia
anos, foi atingido com três ti-· .

na UTI.
TOS e ficou ferido no abdômen, Antes de passar pela ope
virilha e antebraço direito. Os ração, Reiguel disse à. Polícia
disparos aconteceram perta Militar que os disparos teriam
do DG da Weg. A vítima foi .sído feitos por CCL., 28 anos,

A vítima afirmou que traba
lhava com o acusado numa

empresa do Bairro Centenário
e que foi demitida depois de
envolver-se numa briga com C.
dentro da própria empresa, no

domingo. A PM foi até a casa'

do acusado, que foi detido, no
momento em que chegava em

casa. A arma do crime não foi
localizada.
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BANANICULTURA

Produtores recebem certificados
Sébrae entrega selo de qualidade sobre processo de produção da banana
GUARAMIRIM projeto, que iniciou em 2006,

As bananas são cultivadas R$ 450 mil. Foram R$ 2"25 mil
em mais de 130 países, nas do Sebrae (Serviço de Apoio
.regiões tropicais, e é o quarto às Micro e Pequenas Empre
produto alimentar mais produ- . sas), R$ 175 mil da SDR (Se
zido no mundo. A região norte cretaría de Desenvolvimento
do Estado de Santa Catarina Regional) e R$ 50 mil das as

se destaca nacionalmente pela sociações dos bananicultores
produção da fruta. do norte do Estado.

.

Para acirrar ainda mais a
.

Particíparam deste proje-
competitividade de mercado, to mais de 400 produtores da
entidades empresariais desen- fruta dos municípios de Guara- .

-,

volveram o APL (Arranjo Pro- mirim, Jaraguá do Sul, Corupá,
dutivo Local). Esta ferramenta Massaranduba, São João do Ita
tem por objetivo promover a periú e Garuva. Os envolvidos
qualidade no processo produ- no projeto assistiram palestras,

,

tivo da banana. Em função dis- congressos, cursos e realizaram
to 20 produtores da região fo- viagens. Mais de 20 produtores
ram certificados ontem à noite estiveram no Equador, maior
na Associação Empresarial de exportador mundial da fruta,
Cuaramírim. para conhecer o processo pro-

De acordo com Donizete dutivo daquele país.
Boger, agente articulador do
Sebrae, foi investido neste OSNIALVES

11° Fecarroz,·teve público
.pagante de 21 mil pesseas
MASSARANDUBA

A 11a Fecarroz (Festa Cata-:
rinense do Arroz), que encer

rou no último domingo, teve

um público pagante de 21 mil

pessoas, conforme balanço ofi
cial divulgado ontem. Contan
do com os não pagantes foram
mais 36 mil pessoas que circu
laram pelos pavilhões da festa.

.

Quanto ao lucro ainda não
há um balanço oficial, pois de
acordo com Hilário Fritzke, se

.

cretário de Finanças da Prefei-

tnra. é preciso quitar os débitos
para saber ter o balanço final.
Mas, afirma Hilário, a estimati
va de negócios gerados chegou
a R$ 6 milhões, o que agradou
muito os expositores e empresá
rios que participaram da festa.

A 11 a Fecarroz aconteceu de
30 de abril a 4 de maio. Assim

que for contabilizado o lucro
da festa, o dinheiro será rever

tido em aquisição de materiais

para o HospitalMunicipal, que
deve ser inaugurado este ano.

Massaranduba ganha destaque como o Capital Catarinense do Arroz

. Objetivo·do certificado é tornar mais. competitivo o mercado agregando qualidade à produçõo do fruto.

30 Conferência do Meio Ambiente
.

Professora de Corupá vai representarmunicípio em Brasília esta semana

CORUPÁ
A Conferência Nacional do

Meio Ambiente, que acontece

em Brasília de 7 a 10 de maio,
tem por finalidade construir
um espaço de convergência so

cial-para a formulação de uma
agenda nacional. O objetivo é

instigar a mobilização, educa
ção e ampliação da particípa
ção popular, com vistas ao es

tabelecimento de uma política
'de desenvolvimento sustentá-
vel para o País.

_

Da região do Vale do Ita

pocu a enviada à Brasília, sede
da conferência, será a profes
,sora Sirlene Maria Morais, de

Corupá. Sirlene é coordenado
ra de educação ambiental é foi,
escolhida para o evento pela
secretaria de Desenvolvimento
Regional. Para Sirlene, a possi
bilidade da região participar

. com vez e voz em um evento
nacional é muito importante,

� "Discutir o tema Mudanças
� Climáticas é relevante para a

.� busca da consolidação de polí
� ticas sustentáveis".
g O evento vai acontecer no
� Centro de Convenções Ulisses.
� Guimarães e terá mais seis re- .

presentantes do Estado.

.�
Projeto,visa conscientizar poro preservàçõo dos belezas naturais
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BR�280 TERÁ LICITAÇÃO ATÉ OUTU.BRO DESTE ANO
De acordo com o ministro do Coso Civil, Dilma Roussef, o rodovia BR-280 terá licitação aberto, poro contratação de empresas que realizem o duplicação, até
outubro deste ano. Nos trechos que vão de São Frimcisco do Sul até Jaraguá do Sul serão investidos R$ ,120 milhões e o conclusão do obro deve sair até 2010.

CORUPÁ

·Sociedade Águia Dourada escolhe Rainha e princesas
A Sociedade Águia Dourado, de Corupá, está com os inscrições abertos poro o 30 eliminatório do Concurso Rainha dos Sociedades, que ecentece dia 24 de maio. As
inscrições encerram dia 17 de maio poro moçqs que completam 16 anos até 13 de setembro. Outros informações pelo telefone 3375-0104 com Roseli.

.>

MASSARANDUBA

11, AIVIVAbl
JI' JARAGUÁ 00 SUL

1. _f

AMVALI ELOGIA FECARROZ
A Amvali (Associaçãó dos Municípios do Vale do Itapocu) clnssiflce como positivo o participação do entidade no Fecarmz 2008. Centenas de visitantes
passaram pelo "stand", do entidade, entre eles, o deputado estadual Jean Kuhlmann, o prefeito de Pedrinho Paulista {SP) Giacómo Di Ramo, vereadores e

,

secretários municipais, além do diretor Executivo do Fecam, Celso Vedana. O stand funcionou do noite de 30 de abril até as 20 horas do domingo, dia 4 de maio.

BARRA VELHA

Bombeiros
recebem doação

Os Bombeiros Voluntários 'de Bar
ra Velha receberam uma doação do
Weg. A empresa doou à entidade um

caminhão auto-bomba com cepnctdn-:
de póra 5.,7 mil litros de águo. O ca

minhão está adequado às exigências
poro trabalhar principalmente nos in-

'

cêndios florestais. Possui equipamento
portátil que gero espumo e extintores
com pó químico seco. Os Bombeiros
Voluntários, que atendem Borro Velho
e São João do Itaperiú, começaram o

atender, desde janeiro, a cidade de
Afliquari.

VALE DO ITAPOCU

N

�
tx:
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Religiosos
rezam por,
autoridades

Religiosos de Barra Velha, São João
do Itaperiú e São João Batista se reu

niram ontem pari! celebrar a quinta
novena da Festa do Divino Espírito
Santo. O encontro foi em Barro Velha
e na 'oportunidade houve orações pe
las autoridades locais e populares. A
anlmuçüo ficou por conto das meni
nos do Coral Luz Divina. A Festa do
Divino Espírito Santo acontece de 10
o 12 de maio.'

JARAGUÁ DO SUL

Hospital faz
jornada

,

o Hospital e' Maternidade' Jaraguá
promove entre os dias 8 e 10de maio
a quarta Jornada de Enfermagem. O
evento- acontecerá nos dependências

,

do Associação Empresarial de Jaroguá
do Sul. O evento é direcionado aos

profissionais de saúde e as inscrições
e informações podem ser obtidas pelo
telefone (47) 3274-3000.

JARAGUÁ DO SUL

Cefet
encerra

inscrições
o Cefet (Centro Federal de Educação
Tecnológica) de Santo Catarina está
com as inscrições abertos aos interes
sados em realizar algum dos cursos

disponíveis. O prazo para matrícula
encerra na sexta-feira, 9 de maio. Para
mais informações sobre cursos, custos
e processo seletivo o telefone é 0800-
722-0250. O site do entidade é o www.

cefetsc.edu.br.
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MÚSICA

UM GIL MAIS MODERNO
Cantor vai lançar CD com inéditas depois de 11 anos

Quem já ouviu, garante: o novo disco
de Gilberto Gil, O "Cordel Banda Larga",
vai ser o melhor dos últimos tempos sem

dúvida nenhuma. O álbum - o primeiro
de músicas inéditas em 11 anos - tem 18

faixas e deve ser lançado em junho. Entre
elas, ''A Faca e o Queijo", composta pata
sua mulher, Flora Gil, em 1996, mas nun
ca lançada oficialmente. Aletra fala de um
amor já maduro, de "beijos mais azuis, me
nos carmins" .:

Outra que ganhou homenagem de Gil
foi Dona Canô. A mãe de seu amigo e par
ceiro CaetanoVeloso é a musa inspiradora
de "Canô". Várias das canções que entrarão
no repertório já foram testadas por Gil no
show "Banda Larga" e, por isso, estão dis-

poníveis no YouTube. A "O Oco dó Mun
do" é uma das mais bonitas. Gil também

pretende colocar as músicas Outros Viram
e Os Pais no novo trabalho. Ambas foram
feitas em parceria com Jorge Mautner.

O cantor anda todo moderninho, então
a divulgação do disco será feita pela internet.
Inclusive, os fãs do cantor poderão comprar
músicas do disco avulsas na rede.

E� relação à escolha do título, Gil ex
plicou que "banda larga se liga com o tema

central do disco que são as novas tecnolo-·

gias e à sua ligação à arte" e cordel é uma ho

menagem aos poetas do Nordeste brasileiro,
"trovadores populares que vendem os seus

.. poemas de terra em terra". O álbum será da

produtora Gêgê, da qual é proprietário.

OS PREÇOS DOS VEicULOS ANUNClADOS PODEM SCiFRER ALTERAÇÃO SEM AVISO PREVia. YALOR.S VÃUDOS PARA vncuios DISPONíVEIS EM ESTOQUE. IMAGENS DE CARÁTER ILUSTRATIVO.

.

AUTOfEUClDADE!

0100 - Joroguá do Sul - SC - www.jovel.com.brJAVEL Ccncessionóric FIAT. Rua Expedicionário Joõo Zopello, 214 - fone

A Faca e o Qiueijo - Música que
Gilberto Gil fez para sua mulher, Flora:

.
.

� .

Você reclama
Que eu nõo lhe faço uma cançõ'o
Acha que a chama
A velha chama da paixõo
Nõo nos inflama mais
Com tanto ardor
Como na época em que éramos
A foca e o queijo

A faca e o queijo
E o desejo tinha mõos
E as mõos, traquejo
No bom manejo da emoçõo
No jeito de tomar
No ato de cortar
No simples fato dejuntar
A faca e o queijo

A gente ama

E o amor produz transformações
A velha chama
Acende novas ilusões
Com mõos bem mais sutis
Novos desejos
Võo tornando nossos beijos
Mais azuis, menos carmins

Você reclama
. ,E eu sei que é só por reclamar
Como quem chama
Outra criança pro-jogar
Seus jogos infantis
Ainda nos vejo como outrora
Faca e queijo, sim
Num tempo mais feliz

!V.:.,kki.9(iS
Co_/chões. Estofados e Espumas

apoio:
� O,f.m..0C;ml{jt..wi&.+

��.�

2 O O 8
organização:

Inscrições Abertas
Fone: (47) 3275-1862
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Na Doce Sabor vocp paga menos e

ganha muito m'ais sabor nos bolos,
Aproveite a promoção do
"Dias das Mães"

Aguardamos Q sabor de sua visita!

ameda 25�' sala 11
Fone 3055 2229

CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCiÓLOGO

o batalhão vermelho
Parado com meu, carro no cruzamento da

MarechalDeodoro, um senhor que' estava numa
Pick-up me perguntou, em tom sarcástico, se

eu era guerrilheiro. Confesso que não entendi.
Perguntei-lhe por que estava dizendo isso - Pelo
adesivo colado no pára-brisa traseiro - me res

pondeu. Minha resposta saiu como um míssil:
Tal frase representa uma homenagem póstuma
ao Comandante Guevara por sua dedicação ao

trabalho, à saúde e a educação.
O texto do adesivo diz o seguinte: "Batalhão

Vermelho Ernesto Guevara de La Serna".
O significado de tal frase encerra didatica

.

mente um dos valores fundamentais da exis
tência humana, que é o trabalho produtivo. O
Che não foi um teórico do trabalho voluntário,
senão que o praticou com fervor rigoroso. No
Ministério da Indústria, o trabalho voluntário
chegou' a transformar-se num aspecto funda
mental para a educação dos dirigentes. O Ba-'
talhão Vermelho, criado por ele, tinha como

meta as duzentas quarenta horas semestrais,
, uma exigência altíssima .levando em conta às
.

dezesseis horas diárias trabalhadas no ministé
ria. Isso significava que, para cumprir com a's
metas; era necessário trabalhar na produção nos
fins de semana, completando-as com horas no
.turnas em fábricas e outros centros de trabalho.
A ética do trabalho voluntário encontra-se no

lugar oposto daqueles que sentam numa pol
trona de couro fumandoum char:uto (cubano"
como sinal de status), usam ci computador para
especular financeiramente e, sem qualquer sen
sibilidade, jogam na 'exclusão social milhões de
seres indefensos, parias de um modelo que os

elimina compulsoriamente. Diferente daqueles
que buscam ganhar dinheiro a qualquer custo, o
Comandante criou em Cuba, em 1961,'0 "Siste
ma Orçamentário de Financiamento", baseado
no uso do dinheiro aritmético e a não utilização
do crédito bancário, como forma de eliminar
as relações mercantis dentro do setor estatal

.

de uma economia soéialista. Pode ter sido uma

utopia, mas o Che foi o emblema da revolta cul
tural, que permitiu sonhar com a capacidade
de resistir ao domínio imperial, de duvidar de
sua legitimidade, de contestar sua perpetuação.
Nada tem de subversivo expressar a admiração
da sua obra intelectual através de um adesivo.
Ela está destinada a resgatar os símbolos infil
trados no inconsciente da sociedade, como prá- .

xis cultural, muito.longe daqueles que pautam
sua vida em ícones pecuniários como meta para
sua existência terrena.

• vadanichésunerj.br

VARIEDADES��������-

Aos meus amigos
o romance, baseado em fotos reais do
vida do. autora,' se articulo em terno do
leito de suicídio do escritor e publicitário
leo (inspirado em Décio Bar, amigo do

, escritora), ,É o seu suicídio que, no agi
tado ano de 19a9, reunirá o "velho tur
mo", que viverá intensamente os ideais
do esquerdo nos anos do ditadura militar
brasileiro,

Uma mãe solteira
e a pessoa errada

Ao tontratár Charlie para cuidar deseu
filho Som, Joanna Otis acredito que tudo
está perfeito', Mos com o passar do tem

po, Joanna percebe que Charlie não é
,

tudo aquilo que aparenta. Agora ela e o
.. filho estão correndo perigo nos mãos de

um completo estranho.

/

CIRANDA DE PEDRA
Natércio ameaço acabar com o vida de Daniel
coso ele não se afaste de Laura.virgínia con

vence Frau Herta o deixó-Ia o sós com Loura.
.

Virgínia pede o bicicleta de Pedro emprestado.
Cícero se. pergunto se Loura iró participar do
festa depois de tudo·que �atércio fez. Elzinha

quer saber onde Margarido conheceu Eduardo.
Luciano cuido de Daniel. Eduard.o aviso Virgínia
que Daniel sofreu um ocidente e estó no hospi
tal. Rogério consegue o boletim de ocorrência
do ocidente, mos só hó uma vítima registrado.

BELEZA PURA
Joana e Guilherme se acusam e acabóm pró
ximos, mos o telefone os interrompe. Ivete
desmascaro Helena, mos diz que o entende.
Guilherme diz que sentemuita falto de Joana. ;4:'
Norma chego quando eles est�vam quase se

beijando. Raul se incomodo com o bagunço de

Suzy. Robson penso em Rakelli. Sheila se censo-

lo com José Henrique. Raul convido Guilhe{me
para o chó de bar em suo coso li Sheila via com

Robson. Joana e Renato jantam juntos. Luiza

brigo 00 encontrar Fernando e Klaus no quarto.
Renato beijo Joana.

DUAS CARAS
Júlio diz que era o mulher mais feliz do mundo
até Evilósio implicar com o suo carreira. Narci
so defende Júlio, mos' Evilósio pergunto quem
ficaró com o filho durante o viagem dela. Hum
berto mostro à quigúi os obras do ambulatório.
Macieira aviso Célio que o último benemérito
saiu do universidade e que elo deve resolver
o sindicância: Sílvio pede que Célio, prepare
um relatório do administração. Júlio pede
que Gioconda tome conto de Netinho. Julio e

Evilasio fazem.as pazes.
'

AMOR E INTRIGAS
Cris diz para Celeste que elo deveria usar o anel

sempre. Celeste diz que elo brigou com o irmã

por causo do anel. Kiko diz poro Celeste es-
, quecer 'e completo' que ficou curioso poro ver o

anel. Celeste vai buscar o anel. Rafaela pergun
to para Bruno por que ele mentiu sobre os pois.
Bruno se colo. Rafaela diz poro Giuseppe que
Bruno dizia que os pois dele eram aristocratas
em Milão. Dora tento proteger Bruno. Giuseppe
diz que Dora é faxineiro e ele, lavrador. Rafaela
d,iz que não, foz o menor diferença.

'

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Marcelo golpeio Taveira, Dino; Feniando, Golias
e Juanita. Ele sente dor e se refugio num conto; ,

esquente os cinco aproveitam poro cercó-Io.
Lúcio sai poro cozinho e Paolo aparece de re

pente no frente de Danilo. Danilo grito e Paolo

topo suo boca. Cloro posso o mão pelo cerpe de

Guiga e ele não reage. A Ligo do Bem foz uma

. corrente",Clara põe o mõo no pai e ele obre os

olhos. Beto se transformo em cobro, sem que
ninguém o vejo. Aquiles percebe que uma cobro
estó enroscado em suo perna e grito.
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,Atriz homenàgeia
namorada em site
Segundo a Révista Star, a atriz Lindsay
Lohan está tão apaixonada pela OJ
Samantha' Ronson que fez uma página
dedicada a ela, no site Facebook,
A publicação cita o diário New York
Post; que afirma que a atriz ussinou
a página como "Lindsay Ronson".
A Revista Star também publicou, em
uma recente edição, que ela se casou
em segredo com a amiga homossexu-
al, em março,

'

Musa Madonna no

topo das paradas
A pop star Madonna fez dobradinha
nas paradas britânicas, na semana

passada, um feito considerado raro,
embora esse seja o quarte da carreira
da cantora. Duas músicas do álbum
Candy ocuparam as paradas de suces

so. Esse é o décimo disco de Madonna
a ficar em primeiro lugar, nas paradas
britânicas e mostra que o talento da
cantora e o gosto pelo gênero musical
continuam em alta.

Ivete recebe'

,condecoração'
Lágrimas e sorrisos deram o tom
da emoção de Ivete Sangalo, na
segunda-feira (5). A cantora recebeu
o título de Cidadã Carioca, por ini
ciativa do vereador Rubens Andrade.
Ivete foi condecorada'ainda com a

medalha Pedro Ernesto, principal
condecoração do Estado. Ivete cantou
Cidade Maravilhosa e Ela é Carioca. O
coral da Câmara cantou seus grande
sucessos.

SUDOKU

6

I

8

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

repetir números em cada linho e Gado coluna. Também
não se pode repetir números em cada quadrado de 3x3, PREVISÃO -DO TEMPO Fonte: Ciram/Epa�ri

SOLUÇÃO
Uma massa de ar frio e seco deixa o tempo
estável com presença de sol e temperaturas
baixas em SC. No amanhecer condições para
geada em áreas altas. Umidade do ar baixa.

� Jal'aguêÍ do Sul e Região
� �.�� �?!•. �
249�li67
3 547 1 6 298
8 2 7 4 9. 5 6 3 1
916283574
493561782
5829317416
76182 4 953

HOJE

6'MíN: yo C
MÁX: 26° C
Sol

QUINTA

6Mí�: goG,
'

MAX: 25° C
Sol com nuvens

VI ÁRIES

)(
GÊMEOS

4:,,' (20/3 o 20/4) (21/5 o 20/6)
Procure deixar Segure se�s go�tos,� [ tonto seriedade de procure noo saIr

lodo no dia de hoje.
'

por aí comprando
Levar o vida à sério é necessá- tudo impulsivamente. Certo-
rio; mos daí o fazer porte de seu mente esse dinheiro fará falto

loy·out, não combino com você., futuramente. Se quer economi-
É certo que o momento pede . zor, procure nem sair, pois tudo
que você reestruture suo vida o que é novidade chamará suo

doméstico e profissional.
'

atenção e será difícil resistir.

L""- LEÃO

�,.:l (22/7 o 22/8)
::: '), Este será um dia

� u.-. voltado para a

compreensão de
que você deve compreender
profundamente suas necessida
des materiais e espirituais. Você
entende que as duas energias
fazem porte de você. Estabelecer
um vinculo saudável entre elos.

.

•

TOURO
(21/4 o 20/5) -

'Prpcure segurar �m
pouco suo ogressl-

, 'vidode, principal-
mente com seus amigos mais

chegados. O momento é ótimo

poro dor início o estudos ou
mesmo o um hovo curso, que
poderá ser muito útil poro o .

,

seu futuro' profissional.

CÂNCER'

"IV
VIRGEM

'

�.� (21/6 o 21/7) (23/8 o 22/9)
;�;.._.;;?� Você está passando ,VOCê consegue en-
: ; por um momento de ' xergor os grandes

'

f profundo reflexão possibilidades de
e seriedade que você somente realização de seus ideais a partir
,terá clarg suo importância daqui desta semana. Está disposto Ir so- '

algumas semanas. É um momen- ' crificios. Você está sendo atraído '

to de avaliação sobre tlldos es paro grupos com os mesmo ideais
setores de sua vida, principol- que você e com issose conhece e
mente os relacionamentos. compreende melhor.

� Fases da lua

NOVA CRESCENTE '

SEXTA

6Mí�: 6° C
"

"MAX: 25° C
Sol com nuvens

12/4

CHEiA MiNGUANTE

O '20/4 � 28/4

#
LIBRA

'

. (23/9 o 22/10)
Muitos mudanças

.

no âmbito domés-
tico, mos muitas

bênçãos também. Se estiver
procurando um novo.lugar poro
morar, o momento é já. Se quiser
fazer uma grande reformo em

sua caso, as energias estão to
talmente favoráveis 00 sucesso.

ESCORPIÃO
(23/10 o 21/11)
Suo mente que
sempre foi sério
e profundo dá um

mergulho ainda.
maior em direção aos seus sen

timentos. Mergulhos 00 mundo
inconsciente estão favorecidos.
Essa desconcertante viagem pode
dar respos�as que vem buscando.

SÁBADO

6MíN: 6° C
MÁX: 24° C

'

,

Sol com nuvens

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Cuidado com seu

( , coice cerfeiro.
Hoje, sua conhe

cido agressividade estará à flor
do pele. Procure respirar. Guarde
suo rebeldia e vontade de rom

per com pessoas e situações que
já não agüenta mais. Amonhõ
tudo volto à normalidade.

CAPRICÓRNIO
(22/12 o 20/1)

....{.
,

Reações impulsivas
nõo combinam com

você, portanto,
_ pore e reflito os motivas de cada
um antes de sair julgando sem
pensar. Ultimamente você anda
atrapalhada com tonto energia�
Procure voltar à suo velha mànei-

\ ra de lidar com o tempo.

o CORREIO DO POVO mQUARTA·FEIRA, 7 DE MAIO DE 2008

.ANIVERSÁRIOS ,., ", .,;:. ,; ,

7/5
Ana Cláudia Pascoalli
Célia Maria Garcia '

, Célia Voltolini de oliveira
CezarSeben
Danilo F. Rocho
Diogo L. Bastos
Edelcia Schwlrkowski

, Egon Gessner
Eveline L. Méier

e Fábio Schoquete
Helenice Vieira dos San
Irineu Bauer
Isolete Bonatti
Jairo Andrade'
Jurema O. Pidrélle
Kamila Larissa Kuester
Karina Stahlke
Kátia Bertoldi
Lucas Henrique de Souza'

.

Manoel Santos
'Nivaldo Heidemann
Rosane Kruger Urban

.

Ruth Roesel
Sonia Chiodini
Stefannv Puttbs
Valdir Cristiano Roehrs
Vera R. D. Schmitt

DIVIRTA-SE

Vida boa
'. Dr. juiz eu roubei porque não tinha
o que comer, lugar para dormir e
nenhum amigo.
- Levarei em conta tudo isso. O senhor
terá alimentação grátis por 5 anos,

alojamento e muitos companheiros....

Batucando,
E o Doca não parava de bater num
balde de metal no quintal.
-O que você está fazendo? - Gritou a

mõe dele.
-Tocando música pro meu novo

irmãozinho!
.

-Não minta! Ele não está aqui!
-Tá,sim! Tá dentro do balde!

AQUÁRIO
(21/1 à 18/2)
Você tem estranha
do sua necessidade
de aprofundamento

ultimamente. Hoje é dia para
entender essa sua necessidade.
Algo fará você se retiror e se
,",ncar em seu mundo. Às vezes é
necessário certo recolhimento que
possamos seguir em paz.

PEIXES

til.. (19/2 019/3)
•• Hoje especialmen-
�� te tome cuidado

com as brigas
domésticos. O dia pede calma
e comedimento nesse setor.

Principalmente porque você está
precisando do apoio da família
no dia de hoje. Procure avaliar o
que tem feito.
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MAIS BELA

A VOLTA DOS CRESPOS E ONDULADOS
Foi decretado o fim do império dos cabelos
ultra-lisos, é o que dizem especialistas

i)

O cabelo ondulado, que foi oprimido nas últimas estações pela
ditadura da chapinha, tomará conta das cabeças das mulheres no in
verno 2008. A nova temporada propõe fios mais escuros e tons mais

opacos. Os cabelos virão mais democráticos - sai o corte Victoria Be

ckham, que foi predominante no último verão, e -entra os fios mais

repicados, longos e naturais.
O cabeleireiro Robson Andrade, do Red Doar

Salon and Spa, na capital paulista, con-
ta que ovisagismo estará em alta
neste inverno, destacando
as qualidades e caracte-

,

rísticas da cada pes-
soa. "Os cortes, são
de linha livre, res
peitando o forma
to do cabelo, mas
com muito mo

vimento natural.
,

Terá a valorização
da pessoa como

indivíduo único e

exclusivo", diz.
A boa notícia fica

por conta do fim do im-
pério dos fios ultra-lisos.
Os ,cabelos naturalmente
ondulados e crespos virão

,

com força total na próxima
.'

estação. Os profissionais acon-

selham as fãs dos métodos de
alisamento deixaram de lado as

técnicas neste inverno "Está vol-
tando a ondulação, mas bem natu-

ral e discreta. Não terá a aparência de
ter feito um baby liss ou de ter usado
babe:', destaca o colorista Yuha Antero,
do MG Hair Design, de São Paulo. "Os fios
naturalmente ondulados virão; porém sem a

ajuda de recursos - é lavar e secar apenas "com
as mãos, sem toalha, nem secador", emenda Ro
bson Trindade.

A franja, que voltou ao mundo fashion na esta

ção mais quente do ano; continuará neste inverno.
'fu; franjas virão mais densas, não apenas alguns
fios e pouco volume. Ela também virá mais compri-

'

da, entre a sobrancelha e os olhos", diz o cabelei
reiro Marcos Coraza, do Gilberto Cabeleireiros, na
capital paulista. Quanto à coloração,' as cores mais
escuras, fechadas e, opacas, tradicionais da estação,
aparecem novamente em 2008. ''A tendência é que as

Gores são bem definidas - ou você é loira, ou morena. Não
existirá uma coloração íntermediária", conta Yuha Antero.
"O cabelo não será monocromático. Ele terá mechas e listras
mais finas, próximas à cor da tonalidade do fio, que chegam
para quebrar, dar leveza e movimento ao cabelo", completa o

colorista doMGHair Design.
É hora de apostar no chocolate, que continua em alta e

nos tons de marrom, como avelã, castanha e nozes. Já para
as loiras, a dica é fugir do tom quase branco e investir
nos tons próximos ao bege, como o dourado, bege limão
e bege tangerina. "Eles proporcionam uma aparência
mais natural", afirma Yuha Antero.

Ordem é deixar a
cabeleira o mais natural

possível neste inverno

"

fI]

i
'"

iff
(J

Robson
Trindade
diz que a lu
minosidade
nos tons escu

ros será o dife
rencial da esta

ção. O profissional
destaca que o cabelo

terá um leve,degradê
na coloração. "Os tons

mais claros estarãomais
no contorno do-rosto do

que em toda a: superfície do,
cabelo", diz. ''A paisagem
será a mesma, mas a pers-
pectiva será completamente
diferente", complementa.

,

Apesar da ausência do clo
ro dás piscinas, dos danos pro
vocados pelo excesso de exposi-
ção ao sol, do fim do contato com
a areia e com a água do mar, os ca
belos também precisam de cuida-
dos especiais no inverno. Marcos
Coraza lembra que a ação do frio e

da água quente deixa o coro cabelu
do mais ressecado. "Os cuidados no

inverno são diferentes e não podem
ser esquecidos", diz. "O cabelo perde
um pouco o brilho e há uma 'queda
acentuada dos fios. Portanto, uma
boa hidratação a cada 15,20 dias
é fundamental", destaca.
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f' COZINHA
�

• Funcional, mas com muito estilo·
Mistura de materiais, cores e formas resulta
em ambientes modernos e aconchegantes
Mais que um local onde são preparadas
as refeições, a cozinha é um ambiente onde as

famílias se reúnem, conversam, recebem
amigos e saboreiam deliciosos pratos. Por isso,
esse espaço precisa ser bonito, orgàilizado,
confortável, criativo, e acima de tudo, funcional:
Uma tendência entre designers, arquitetos e

decoradores é a busca por soluções inteligentes
que integram a cozinha à área social da casa.
Ou seja, uma cozinha integrada a uma bela
sala de estar pode dar um charme a mais-ao
ambiente, além de tornar o espaço ainda mais

aconchegante.

Segundo especlalístas, as novidades em cozinha
incluem a mistura de formas e cores.

Os materiais utilizados também estão cada vez

mais modernos e diversificados, pois vão do inox
ao vidro, passando pelo granito, MDF, fórmica,
alumínio, PVC, entre outros acabamentos. Mas
na hora de planejar uma cozinha, a praticidade
deve ser levada em conta. A dica é optar por
prateleiras que deixam tudo à mão, armários com

diversas divisórias, gavetas grandes, ou seja,
móveis que facilitam a organização dos utensílios
e dos eletrodomésticos fundamentais para o

funcionamento da cozinha.

• Dicas para planejar a cozinha •

• Na medida certa-

Mesa pequena ou grande? Geladeira branca ou colorida?

Iluminação focada ou festiva? Cores opacas ou vibrantes?
Vidro ou ínox? As opções são muitas e as dúvidas também.
Mas ria hora de escolher uma cozinha na medida da
necessidade da casa, é preciso fazer alguns questionamentós
.Antes de optar por um estilo em especifico, é necessário
analisar o modo de vida da família. Se você gosta de cozinhar
tendo todos os inqredierites à mão, por exemplo, talvez precise
de uma bancada grande.Quantas pessoas utíllzama cozinha?
Em quais momentos do dia? Há presença de empregadas?
Que tipos de alimentos são preparados no local? Depois de

responder à essas perguntas, é necessário pensar nos eletrodo
mésticos fundamentais e em um desenho que valorize o espaço.

• Utensílios·
Pense na cozinha como se existissem três unidades imaginárias: a área de armazenamento dos alimentos,a de preparo e a de
cozimento. Pense no espaço que você tem para cada uma das atividades e das coisas que precisa para cada uma. Os utensílios
devem estar próximos de onde são usados. Valorize o espaço dos armários, paredes e do teto. Disponha, em pontos da parede
próximos ao fogão e a pia.de ganchos que recebam 'panelas e utensílios, assim eles podem ser localizados rapidamente. Instale
prateleiras onde outros utensílios podem ser colocados.'

.

t'

• Geladeira, pia e fogão •

Os três devem estar próximos para que os alimentos sejam transportacos de um lugar
para o outro com agilidade. Mas, é importante lembrar que os eletrodomésticos geradores
de calor não devem ter contato com geladeiras e freezers para economizar energia.

•Microondas·
Se há pouco espaço considere a idéia de embutir o forno microondas.Você pode ainda instalá-lo em

um suporte corrediço com gavetas ou prateleiras que acomodariam objetos como livros de culinária,
medidores, abridores de lata e garrafa e saca rolhas.

-Arrnário-
Prefira armários com gavetões paraas panelas e divisórias espécíücãs para as demais categorias
de utensílios. Além disso, esse móvel deve se estender do chão até o teto, o que evita o acúmulo

de poeira nas extremidádes superior e inferior.

-Mesa-
Se a cozinha é também o lugar onde acontecem as refeições, opte por mesas

acopladas à parede ou aos armários para que possam ser recolhidas após o

uso, o que, evita o acúmulo de objetos em suá superfície.

• Botijão de gás·
Durante a arrumação da cozinha, lembre-se de reservar um local arejado.
para os botijões de gás e garantir maior segurança aos moradores
em caso de vazamento

• Dicas de iluminação para a cozinha •

A cozinha é um ambiente de trabalho, portanto a iluminação mais adequada é a fluorescente.

Ela produz menos efeitos de sombras e também proporciona economia de energia.Utilizando
. lâmpadas trifósforo a distorção das cores vai diminuir bastante e o espaço vai ficar bem

iluminado.Outra dica é colocar uma luminária no ponto central do teto, suficiente para

garantir luminosidade à área, mas para isso deve-se observar a quantidade e a

potência das lâmpadas que devem ser dimensionadas de acordo com o tamanho

da cozinha.
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LOTERIA

CONCURSO N° 320

-

CURSO E EXPOSIÇAO
Iniciou ontem o curso e a exposição "Os segredas da boa fotografia", pro
movida pelo Sesc em parceria com a Unerj. Os trabalhos da fotó,grafa e

artista plástica Fabiano Wielewicki são inéditos na cidade e ficam expostos
para visitação até dia 2 de junho, no hall interno da Biblioteca da Unerj, das
8h às22h e aos sábridos das 8j às 13h. O curso ocorre até amanhã, também
na Unerj. Outras informações pelo telefone 3275-8253.

ESTADO DE SANTA C:::ATARlNA / PODERJUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/3° Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259:300, Jaraguá do Sul
- SC - E-mail: jgsciv3@tj.sc:gov.br
Juiz de Direito: Edenilde da Silva

Escrivã Judicial: Marisa Schoroeder Feliti

EDITALDE CITAÇÃO - RESERVADE DOMÍNIO - COM PRAZO DE 30 DIAS
Vendas A Crédito Com Reserva De Dominio n° 03'6.05.008019-4

.

Autor: Indumak - Indústria de Máquinas Kreis Ltda
Réu: Parceira de Jamapara Distribuidora'Ltda.
Citando(a)(s): PARCEIRA DE JAMAPARA DI�TRIBUIDORA LIDA.,
CNPJ 01.026.485/0001-55, Sapucaia-RJ.
Descrição do(s) bem(ns): Ol'empacotadora autoJnáticaIndumak,mod. DG-lOO, c/dosadorDG-le, CLP
plus, datador, esteira p/ 1 e 2k, série n° 82906-06104 emoa empacotadora automática lndumak, mod. 00"
5000, com dosadorCG4c, CLP Plus, datador, esteira pi 1 e Skg., série 82907-06/04. Valor do Débito R$
48.960,00. Data do Cálculo: 2910912005. Por intermédio do presente, a(s}pessoa(s) acima identificada(s),
'alua1:mente ern local incerto ou não sabido, tica(m) deniers) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os

autos do processo epigraíàdo, bern como CI1ADAS(S) para responder(em) á ação, querendo, em 5 dias,
contados dotranscurso do prazo deste edital, ou, se já ocorrido o pagamento de 40010 (quarenta por cento)
do preço, requerer(em) a concessão de 30 (trinta) dias para reavenem) a coisa, liquidando o principal,
acessórios, honorários advocatícios e despesas processuais. ADVERTÊNCIA: Inocorrendo o pagamento
ou não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos ar
ticulados pelo autorna petição inicial (art 285, c/o-art 319 do CPC), podendo este, ainda, serreintegrado
definitivamente na posse da coisa depositada (art l'.071, § 3°, do CPC). E, para que chegue ao conheci
mento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de côstume e

publicado 1 vez(es), com intervalo de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 09 de abril de 2008.
Edenildo da Silva �Juiz de Direito

Novo formato de investimento
A XP está lançando uma nova fprma de inve.stimento. A pelestrn "Co
nheça o nosso fundo de lnvestlmentos: XP Investor capital protegido"
acontece hoje, às 19h15, na sede da XP (Rua Alexandre Schlemm, 300
- Joinville). Os interessados devem mandar e-mail com nome e telefo
ne para bruna.martin@xpLcom.br. No dia do curso levar um quilo de
alimento não perecível.

KDlTALDE PRIMEIRO PÍJJUJCO I,EI.LÃO E
'.

.

DE NOTIFICA,ÇA,O .

.

Exeqüente e Credora Hipotecári-a.: E"mp;resa Gestora de Ativos - EUlgea

IlATA: 07 de máio de 2008 _

��D�l:bJ?1§J{���� ��L�'8����d8t������s����!i!z�ij(�í �Ou�·i{:���va.. n .» 2245···· Centro·
Florümól'0lis!SC .... CEP 88015 530 .... Eon." (48) 32241521 .... Celular (48) 913574.l4. Faz saber
que� devidamente., autorizado pelo agente fidnciártc deslgnedo.. na forma da Lei (Dec�·eto�Leí
n.'\ 70 de 2,lílllú(i e Regulamentação Complementar RC-584 de 1967 e ;RC-24, de 1968
'C RD-8" de 1970 do BNH).., venderá em Prtmeíro Público I.. ctfão, pelos lenços mfrumos
informados.rsujeiros it atuatizaçâo pela Emgea 24 horas antes de sua realização � no dia e local
e hora descritos, 0(5) ímóve! (etê), adtariie descrito para pagamento de dívida hipotecária
em favor da Empresa Gestora de Ativos - Brngea

Sul - Pro • S ·4 62 -.oU 0. 3 4 7 tO .. - ED N°.2 9

04 e sua es osa A.NA·���.��Áb8iii��<gf�ors���i;.�!W.Qb:�;il�:��:ld�:fa�J������·t�F4!�b
'n", g9I.92f.979�72� ele residente ti domteüiado em Jaraauá do Sul. ela encontra-se em local
illccf!:o e não sabido. .' .....
l.M'OVEL: Apartamento n". 204, localizado no 2'"' andar 'ou 3u _R3vi1l1CnW do Bloco "8�', do
Condomínio Rceidenciet da Amizade, com área 87,.36502m2, mais a vaga de garagem n ...... It,
localizada no pavimente térreo do referido edificio, c.om área real total de 14t5398m2. situado
it Rua 383 Arthur Gunther, n", 22.0. Jaraguá do sul/se. os imóvel está matnieulado no Oflcio
de Regtsasc de Imóveis da Comarca de- Jaraguá do SullS(\ soh o u", 23.459,(apto} e23.460 (vaga.
de garagem). o lanço 'mínimo para veuda é de R$ 107.1.47,33.
'A vende será -mediante pagamento à vista, podendo Q arrematante pagar no aro, como sínef.
20% do valor da arrematação, e saldo remanescente no prazo i.mpreterível de 08 (oito) dias.
sob pqla .de perda de sinal dado. ou it urílização de recursos do FGTS (mediante apresentação
da Carta de Habilitação), Carta de crédito oriunda de instituição fi:n.an�eira. Caso o imóvel

â�t���u�����dâo�n��i�inx:;�t�!��:�� t;��I!��O(�} :��ll�������;(�Y��b'e�ál:�(�)'���'i�:�,�{�) ��
encargos decorrentes de tributos incidentes. sobre o (5) lruóve! (eis) e o pagamento da
remuneração do agente fiduciário e comissão do leiIoerrc.

-

Fíca(m) dc."S-de já notíficado(s) do presente lellàO{s) o(s) rrurLuátio(s) aCima. indi_cado(s) cas.'"não ""ja(m) Jocalíz..ado{s). Demais Informações sobreo leilão com a(s} A>l.encia(s) da CEE, no
enderéçoês) ; Av. Ri" Branco__ n." 936 .... Flurianópokis/BC .... Fone (4ff) 3224 8004.

Florianópolis. 22 de àbril de 200S.

cí:uo DE SOUZA
L eitociro Pübttco O f'i-t:!-:.'1IlSC

Matr-ícula AA·RCI02
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�--------COMUNIDADE

Maioria das mulheres que fazem aborto trabalham, têm entre 20 e 29 anos e são católicas

VOCÊ CONCORDA COM A LEGAUZAÇÃO 00 ABORTO?
.'

SILVO FERRI,
48 anos, bancário

"Conco-rdo, mas em casos

extràordinários, como vítimas
de estupro e doenças que
reconhecidamente interfiram
rio desenvolvimento".

"ff
f

ROSEll WEHRMEISTER,
40 anos, atendente

"Não concordo. Fazer aborto
é tirar a vida de uma pessoa.
Mesmo que não queira o filho,
não concordo em abortar".

ROSEMIRA RIBEIRO DE ASSIS,
58 anos, zeladora

"Depende a circunstância,
do tipo de gravidez. Mas se o

ser humúno vem ao mundo é
porque tem alguma coisa de
útil para ,fazer".

'

ANDRÉIA MELCHIORETTO, -

26 anos, aux. de encarregada
"Não, porque não podemos
tirar a vida de ninguém. Por
mais que a gravidez e a ques
tão familiar seja difícil".

ANA LOPES MAGALHÃES
SEGUNDO, 69 anos; aposentada
"Não, isso é uma natureza de
Deus. As mocinhas deviam
cuidar antes de engrovidár.
Depois que está feito, deixa vir
ao inundo".

EUSÉBIO VIEIRÃ NETO,
5Q (IDOS, autõnonio ,

"Não. Sou muito religioso e para
'

mim o-aborto é um crime. No ve
lho testamento Deus já alertava, -

e Ele continua o mesmo".

O CORREIO DO POVO IE]QUARTA-FEIRA, 7 DE MAIO DE 2008

PLANEJAMENTO FAMILIAR

Cresce0 nO
de aborto
em todo País
Pesquisa revela o perfil das
mulheres que praticam aborto
JARAGUÁ DO SUL relacionado à

-

pobreza
-

(como
O Projeto de Lei 1135/91 pro- ocorre nos índices de adoção) e

põe a descriminalização do abor- surpreende ao destacar que mais
toe tramita há 16 anos naCâmara de 70% é feito por mulheres ex

dos Deputados e, hoje, segundo o períentes, com pelo menos um

relator e deputado Jorge Tadeu filho. A mudança dos métodos
Mudalen (DEM-SP), retoma à vo- utilizados para eliminar o feto
tação oficial. A descriminalização também foi registrada. Na década
levanta a discussão sobre- prática de 80, mulheres tomavam vene

prisional para as mulheres que se nos e 'Outros líquidos tóxicos e até
- submetem a interrupção indu- utilizavam instrumentos perfu
zida da gravidez, com pena um

-

rantes, atualmente fazem uso de
,

a três anos. O assunto polêmico medicamento de venda controla
também foi levantado pela juven- da para problemas gástricos. Essa
tude.brasileira na 1a Conferência modificação é atribuída à presen
Nacional da Juventude, com a çamasculina na decisão ou viabi
proposta de legalizar o aborto. lização do aborto.
Para aquecer à debate nacional, a O relatório confirma a prep
recente pesquisa divulgada pela cupação do Ministério da Saúde
Universidade de Brasilia (UnB) quanto ao planejamento familiar
e Universidade do Estado do Rio e ao uso de contraceptives, Não
de Janeiro (Uerj) traça o perfil das seria a falta de informação sobre
mulheres que praticam o aborto o método, mas o uso incorreto de
do país: têm pelomenos um filho, anticoncepcionais. Outra infor
usam métodos contraceptivos, mação relevante é a quantidade
são da religião católica, mantêm de abortos, cerca de 3;7 milhões,
relacionamentos estáveis, idade número bem superior as estima
entre 20 a 29 anos" com até oito tívasde pesquisas anteriores que
anos de escolaridade e estão no ficava em tomo de 1,5 milhão.
mercado de trabalho com renda Segundo o Ministério da: Saúde o
de até três salários minimos. aborto induzido é a quarta causa

O perfil traçado é resultado de, de mórtalidade materna, supera
outras duas mil pesquisas sobre da pela hipertensão arterial, he
o aborto no Brasil, elaboradas há morragías e infecções pós-parto.
mais de 20 anos. O levantamen-
to mostra que o aborto não está LUCIA� DE AGUIAR

Uso - de contru��ptivo
Segundo a cooroenadoro de Plane- guinte, anticoncepcional orol ou injetável

iamento Familiat Alessandro Co�a Mais- sõo fornecidos gratuitamente no fannácia
éhitzky o número de aborto � umínftice Básioo do SUs, enviados pelo Ministério da
i,ndireto, mos a preocupaçõô do anejo- Saúde. "É necessárioo receituário do médi-
mento se refere ao uso continu

.

eo porque ele descreve o melhormétodo
-

roncepcionois: "Quem procuro'o para a paciente", a Alessandro.
ronsegue I)método maisadequ 1t/Além disso, ,todo'?aitÇrios do atendimento p <,;;com mais de,�9is �I

inistério dó ,Saúde". '}'!oQ superior a 2§' anos
lino, ,DIU de robre (Disposi ntro" gratuitamente o proCesso rlli�a:

Uterino)r diafrogma, pílula do, dla;� �o, seja vaséctomia ou laqueadura.
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PELA VIDA
Com chuva ou com sol, os programas sociais do cidnde, criados e mantidos
pelo sociedade civil sem fins lucrativos, não podem poror.. A·bola do vez eten-

. de pelo nome dê "Campanha do Visão escolar", do lions Clube Joroguá do
Sul, Cidade Industrial, que promove o 1 ° Feijoada Beneficente, com rendo
revertido poro o Rede Feminino de Combate 00 Câncer. Será no dia 31 de
maio, no Comunidade Roinhã do Paz. Em frente à Fred Fabris.

,

PO-DE-ARROZ
Enquanto a cotação das "tnnecns

"

e "periguetes" está no

chão, a dos transformistas animadores de festas está lá em

cima depois do caso Ronaldo. Como não dorme de touca, nem
nada, Geninho Mendes, o promoter do pedaço, chacoalha
a cidade no dia 13, com festa pra lá de animada pela fauna,
além de outras atrações. Volto ao assllnto.

.

NOVA OpçÃO
No último dia 29 foi inou!lurodo {J novo

sede do Instituto Ação Brasil e do Ipls
teme' Eventos. O novo'endereço fico
no bucólico Noviciado Nosso Senhorn
de Fátima, no Borro do Rio Cerro com

mais de 53 anos. A coso estará aber
to o partir deste mês poro realização
de cursos, palestras e treinamentos,
eventos. empresariais, festas; jo.nto
res e almoços temáticos, coquetéis.
casamentos, hospedagem e projetos
sociais. A estruturo será mais. uma

opção diferenciado para realização de
eventos e projetos sociais. M.ais infor
mações pelo fone 3376-5012.

" Domar o tempo
nõo é matá-lo,

é vivê-lo."
AFONSO ARINOS

VIRA, VIRA, ..
RODA, RODA... ,

Gente deu nos jornais. Tem mais um

.senador do PMDB encrencado .êom
uma namorado, com quem tem uma fi
lho foro do casamento. Espalham que o

tol.senàdor já estú separado do mulher
e o situação com o namorado também
não é dos melhores. Elo pede aumento
de pensÜo e vai recorrer à Justiça. Vai
dor CPI, há se vai. Quem viver verá.

HARMONIA
- Móveis --,--

3373-0490

www.harmoniamoveis.com.br

GENTE FINA
A sempre simpático Scheilo' Obe
naus, Sra. Pilulo Obenaus, é uma

dos presençcs bonitos no 2° Festa
do Champanhe dia 14. As elegan
tes Silvana Mannes e Paulo Gatti,
também reservaram seus convites.

ESPIRITO SANTO
No sábado (9), dentro dos várias
programações que o clube oferece,'
acontecerá o tradicionalíssimo baile

=de Espírito Santo, com o escolho do
Rainha do Boependi. Boa pedido.

RESENHAS
• Alô, alô! Entre os 100 persona- -.

lidodes mais poderosos do mundo,
elegidos pelo TImes, de brasileiro só

apareceu o Koká. LuLa nem foi lem
hrpdo.

.

• Alô, alô amigo Corto Moyer não
vi o seu nome no lista de presentes
para o 2° Festa do Champanhe, dia
14, no Kantan.

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é meu amigo-irmão
Zeco Roussis, que lê esta coluna
poro ficar por .dentre das novida
des deste mundo maravilhoso.

BGA.ÉMÁ,
No Pronto Socorro, o médico falava
para o camarada que havia acaba
do de ser submetido aumo cirurgia:
- Olha, seu Epígeno, eu tenho uma

boa e uma má noteín pro senhor. A
má notícia é que, infelizmente, va
mos ter que amputar suas pernas.
- Ah, não, doutor! E qual' é o boa
notícia?
- Conseguimos um comprador poro
os seus sepntos.

Ana Lucia Rozza, esposa do juiz de direito Márcio Renê Rocha, que
.. aniversariou na segunda (5), é uma das presenças elegante na

. Festa do Champanhe, no Kantan

CENTRO: 3371-0800
BARRA: 3370-O(l72

wizard@netuno.com,br
www•.wizar.djaragua.com.br

TE CONTEI!

, ','.' '1

• Pro galera que cu�� a ciclovia,
.
o prefeito' Moadr Bertoldi assínéu,

.

,durante o semana, o ordem de

),s�rviço. de pavimentação de 2.31j��'
'Qifnveslimento de aproximado' 'h,
rnente RS.J 1'0 mil será destinado
à melhõrittd.b mobilidade urbano,
.,que vai dQ �po V�nâncio dqISilvo
Porto, centro do cidade, até'Q Rua

: Do' s·S o lalou;

... se (9;),.àst]'y
20h30min, oGOntecel1a se�e,do
Beiro Rio, um deliciosoijonlof,
donçonte,-em homehogem bO Dia
dos Mã� e dos 36 anos de fundação
do clube. A festa é poro sócios,
familiorese, amigos do "Beir(.· ,

• Agende dia 17 de maio tem
o II �ingo dos Tort�s,'promovido

. �,peIQ'46AVI- Grupo de,Apoio a Vida
, ..... montenlldor do Programa CVV de

Valorização do Vida. O locorserá
Snllío �o Igreja Motriz de São
Sebastião, o partir dos 14 horas.
Prestigiem! Mais informações

5-1144.
.

Hoje eu vou conferir us
delícias da Confraria

do Churrasco .
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Alta dos Combustíve.is
o presidente lula em seu programo semanal de rádio pediu poro população denunciar coso encontre algum aumento nos

combustíveis. Já tivemos no passado o fiscal do Sarney, agora provavelmente ele quer criar o fiscal do lula. Não existe

inflação, se existir elo é boa! Não haverá aumento nos.combustírels e também nos alimentos, transportes e tudo mais que'
utiliza desses combustíveis. Os juros não deveriam aumentar.... Afinal, parece que tudo o que o governo federal fala no

discurso, na prática faz 00 contrário.

EMPREENDEDORISMO
O Empretec, curso de muito sucesso com os empreendedores, e que
existe há 15 anos será reformulado, diminuindo o tempo de realiza
ção, desta forma oportunizondo que mais pessoas possam realizá-lo.
Mais de 100 mil pessoas em todo o país já participaram do curse e

em Jaraguá do Sul este curso sempre é realizado pelo Apevi com a

parceria do Sebrae e yários turmas já foram formados.

MASSARANDUBA
.

Já deixou saudade o grandiosa Fecarroz 2008. Por
sinal, muito bem orgànizada. As empresas da região
fizeram excelentes negócios e também os shows e

atrações culturais foram prestigiados. A próxima
atração da região, a EXPO 2008 em Jaraguá do Sul,
também promete ser especial.

NOVO fORMATO
Segundo Ricardo Garcia, coordenador do Empretec/Sebra�, a redução
do cargo horária se baseou no racionalização da grade da programa
ção sem prejuízo quanto às informações transmitidas. Ele apresentou
o novo formato no ano passado, por ocasião de um evento da Unctad .

(Conferência das Noções Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento),
na Suíço. A redução na quantidade de dlnsdecerreu de estudos para
verificar o viabilidade do solução.CESTA BÁSICA

Pois énude sobe, somente o preço do cesta básica,
que une todos os gêneros alimentícios essenciais,
sofreu um aumento na média próximo a 7% nas prin
cipais capitais do país. Este aumento foi no mês de
abril. Ainda segundo o Dieese, o valor do salário mí
nimo para suprir todos os necessidades constitucio
nais do trabalhador como a alimentação, moradia,

• saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer
e previdência deveria ser de R$ 1.918,12 contra os

R$ 415,00 que pdssou a vigorar no dia e de maio.

Aqui em Jaraguá o preço do quilo do pão francês em

algumas padarias passou de R$ 5 paro R$ 7, ou seja
40% de aumento.

-x O CURSO
O Empretec trabalha comportamentos empreendedores. Com uma cargo
de 80 horas, ele trata da busca por oportunidades, do capacidade de correr
riscos-colculodos, da persistência, do comprometimento e do objetividade
no estabelecimento de metas. Para Garcia, a diminuição detrês dias no

Empretec será benéfica aos empresários, que não precisarão se ausentar

tonto tempo de seus negócios. O Sebrae realizou sete seminários piloto
com o novo cargo horário do Empretec, poro fazer os ajustes no formoto:-O
curso de seis dias serú.lnnçadn oficialmente durante o Encontro Interna
cional de Empreendedores, que acontecerá no cidade de São Paulo, de 18
o 20 de novembro. O evento integro o Semana Global de Empreendedoris
mo, doto comemorada em 50 países. Até o lançamento oficiaros estados
poderão realizar seminários pilotos do novo modelo:

INDICADORES CÂMBIO
COMPRA VENDA VARIAÇÃO
1,659 1,661 0,12%
1,553 1,5.54 0,23%

. VARIAÇÃO
0,03%

----_----1 íNDICE
IBOVESPA

MOEDA
Dólar comercial (R$)
Euro (em US$)

GRAU DE INVESTIMENTO·

Indústria
aesce6,3%'Classificação não émaldição'

Ministro diz que grau de investimento não vai resolver problemas
BRASíLIA

A produção industrial bra
sileira cresceu 6,3% no primei
ro trimestre de 2008, se com

parado ao mesmo período do
ano passado, segundo o IBGE

(Instituto Brasileiro de Geogra
fia e Estatística). Em março, a
alta foi de 1,3% na comparação
com o mesmo mês de 2007, e

de 0,4% em relação a fevereiro
deste ano,

O indicador acumulado
nos últimos doze meses, de
6,6%, perde' ritmo em relação
a fevereiro, quando estava em

6,9%, interrompendo a traje
tória de expansão que vinha
sendo observada desde março
de 2007. Na comparação entre
o primeiro trimestre do ano e o

último de 2007, somente bens
de consumo duráveis manti

veram.a mesma velocidade (de
13,4% para 13,6%).

risco de maior ingresso de capi
tais, inclusive especulativo, em
busca de ganho financeiro no

Brasil. "Tem algum risco? Tem.
Mas até agora não há. Há apenas
uma reflexão, uma possíbílida
de". Na avaliação do ministro, é
preciso avaliar o comportamento
dosmercados para terum quadro
mais preciso em relação ao capi
tal que vem ao Brasil e a eventual

adoção de medidas para conter

esse movimento. -

_

Mantega garante que "no
momento" não há intenção do

.governo de modificar regras tri
butárias para afugentar o capital
especulativo, como o aumento

de alíquota do IOF (Imposto so
bre Operações Financeiras).

BRASíLIA
.

Oministro da Fazenda, Guido
.Mantega, disse que a classifica

ção do Brasil como grau de inves
timento pela agência Standard &

Poor's "não é Uma panacéia que
vai resolver todos os problemas
do País''. "Mas, ao mesmo tempo,
não é uma maldição cambial",
acrescentou. Ele afirma que,' no

momento, é difícil prever se ha
verá ou não uma'enxurrada de

capitais externos, mas garantiu
que o capital especulativo não é
bem-vindo. "O que nós. não que
remos é que haja fluxo especula
tivo. Isso não é desejável", disse
Mantega.

Ele admite que a condição de

grau de investimento embute o Mantega diz que governo está atento o entrado de capital especulativo
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MERCADO INTERNACIONAL·

.SANTACATARINA--���-�--

se pode exportar para Japão
.'

.

.

-
"

Ministro pede empenho paraabrirmercado de came suína
O ministro da Agricultu

ra, Pecuária £ Abastecimento,
.

Reinhold Stephanes, pediu ao

ministro japonês de Agrícultu
ra, Floresta e Pescà, Masatoshi
Wakabayashi, empenho na aber
tura da importáção de carnesuí
na procedente de Santa Catarina.
A solicitação ocorreu durante a

visita do representante japonês
ao ministério, na segunda-feira.
Stephanes disse que o mercado
catarinense é reconhecido pela
OrganizaçãoMundial de Saúde
Animal (OIE) como Zona Livre
de Febre Aftosa sem vacinação,
e que, por isso, não. há razão
técnica ou científicapara man-

ter fechado:
.

O ministro brasileiro ques
tionou o fato de o Japão não

adotar' a regionalização para
:

febre aftosa: "O Japão reconhe
ce a regíonalização para a pes
te suína clássica e para a gripe
aviária, mas não aceita para a

febre aftosa, que, inclusive, é
uma- doença que não apresenta
chances de set transmitida ao

ser humano". A regionalização
é usada, geralmente, em países
de grande extensão territorial,
para impedir que apenas uma

região endêmica proíba o resto
do país de comercializar carne.
Entre os dias 22 e 30 de maio,
no encontro anual da OIE, em
Paris (França), Wakabayashi
espera que os dois países che- -

guem a um acordo sanitário.

AGÊNCIA ESTADO O ministro Stephanes diz que nôo há motivo para deixar mercado fechado

. Guerra lnterne
.

. ,� .
, .'

De repente a bancada do PMDB soltou o grito e deu um freio de arrumação. Enviou ao governador luiz Henrique um ofício,
assinado pelos 12 deputados, revelando um certedescontortc por conta de atitudes tomadas por purlementcres da hose.
Tudo se deu por causa da lei Complementar 49, prnduzidn pelo Executivo, que recebeu na Assembléia úma série de pendu
ricalhos que a bem da verdade são inconstitucionais, pois se trata de reajuste salarial de servidores..Oual a conseqüência?
Sendo aprovado certos parlamentares vendem come uma conquista particular em detrimento de toda a base governista .

.

Caso contrário, computam a derrota a base ou determinadas bancadas. O PMDB solicita que todos os projetos de aumento
salarial sejam restritos ào Executivo e 'emendes de deputados nesse sentido tenham o aval do governo do Estado. Sendo
mérito de todos em caso de aprovação. Além, disto, pedem ao governador que nenhum projeto de reajuste seja avaliado
no momento atual, enquanto não for votado o aumento para professores aposentados e inativos. Fissuras entre governistas
que vão exigir muito tato do governador, que sabe lidar com tais desencontros, até porque uniu de tudo um pouco.o •

LEI 254' o

Os praças da PM aguardam com ansiedade uma posição of i
�ial do governo sobre o reajuste dos salários. Recon.hecem
que não será integral, mas apostam que pelo menos este ano
recebam parte eeque era para estar no contracheque desde
2006. Depende do secretário Antonio Gavazzoni que sé pron
tificou a estudar uma proposta.e levar ao Comitê Gestor.

OUTRAVEZ·
O deputado Oésio Salvaro esteve ontem com o governador Luiz Hen
rique. A segunda audiência em menos de quinze dias. Nada de
político. Trataram sobre a insta!açõo de um Procon Regional 00
Sul do Estado e a instalaçõ� de unidades da Udesé em Cridúma�

ARGUMENTO·
.
No PSD.B, segundo Salvaro, o prefeito Antonelli terá chances
reais de herdar um patrimônio correspondente'a 60 mil votos
com possibilidade de assumir uma cadeira nó ASsembléia.
Ou seja, o tucano está apostando no sua vitória em Criciúma
abrindo espaço. para Antonelli em 2010.

ENFIM
Pelo menos ontem depois de ·almoçar com a ban
cada do PP e dar es boas vindas aos suplentes que
estavam assumindo o ex-governador Esperidióo
Amin deu a seguinte declaraçóD: "Na virado do mês
deve ter uma decisóo sobre Florianópolis:" Tudo se

encaminha para Angelo Amin, que nõo está muito
animada segundo afilhados políticos..

Pavon
'vai falar

O vice-governador de San
ta Catarina, Leonel Pavan, po
derá sé defender no processo
de cassação do governador
Luiz Henrique da Silveira
(PMDB): A citação ·de Pavan
foi confirmada pelo Tribunal

-

Superior Eleitoral (TSE) em

sessão extraordínáría realiza
da na segunda-feira. O TSE
havia determinado a notifi
cação do vice-governador no
dia 21 de fevereiro, durante

julgamento do processo de
cassação de Luiz Henrique
Siqueira, por entender que
Pavan também seria afetado

por uma possível perda do
mandato do governador.

Diante da decisão desta se
gunda-feira (por cinco votos a

dois, o TSE rejeitou o pedido
de arquivamento do proces
so), a defesa de LuizHenrique
pretende entrar com recurso

para que o governador volte a

ser ouvído..
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Novo confronto no. terra indígena
Tarso vai à Raposa Serra do Sol acompanhar desdobramentos de conflito
RORAIMA

Ó ministro da Justiça, Tar
so Genro, foi ontem a Roraima
acompanhar os desdobramen
tos do confronto entre índios e

.

funcionários do líder dos arro

zeiros de Roraima, Paulo César

Quartiero, na Terra Indígena
Raposa Serra do Sol. Segundo
a assessoria de imprensa do
ministério, Tarso Genró classi
ficou a atitude dos empregados
da Fazenda Depósito conio ação
inaceitável. Tarso Gento estava

em Manaus (AM) acompanhan
do o presidente Luiz Inácio Lula
da Silva' na inauguração de um

projeto de urbanização do bairro
. Igarapé da Cachoeirinha (:l deci
diu ir até Roraima após o conflito
da manhã de segunda-feira, em
que dez índios foram baleados.

O governador de Roraima,
José de Anchieta Júnior, definiu
o incidente entre funcionários

• de arrozeiros e índios. como

atitude lamentável e que não.
cheira bem. As declarações fo
ram dadas após audiência com

o presidente do Supremo Tri
bunal Federal (STF),.ministro
Gilmar Mendes. No encontro,

Bovespa. a�ing�
recorde de pontos
A Bolsa de Valores de São Paulo (Boves
pa) bateu outro recorde, com 70.174
pontos e índice de 1,17%. O volume

negociado foi de R$ 7,1 bilhões na

segunda-feira. O recorde reflete ainda
o grau de investimento concedido ao

Brasil pela agência de classificação de
. risco Standard & Poor's anunciado na

última quarta-feira.

Entrada de dólar
não preocupa

UmlÍ possível énxurrada de dólares no

Brasil d�pois que o país alcançou o grau'
de investimento não preocupa o secretá
rio de Política Econômica do Ministério
da Fazenda, Bernard Appy. Segundo ele,
as contas externas tendem ao equilíbriO
e o câmbio deve se ajustar ao longo do

. tempo.·· Ele admitiu; porém que existe

preocupação em garantir a competitivi
dade das empresas nacionais.

J

1
I

Anchieta Júnior pediu celeri
dade ao julgamento das ações
pendentes que contestam a de
marcação da reserva. A posição
do governador é em defesa da

permanência dos produtores
em parte da área de 1,7 milhão
de hectares.

A maior polêmica refere-se

permanência de não-índios ar

rozeiros - na área de 1,7 milhão
de hectares. A reserva Raposa
Serra do Sol foi homologada
pelo Governo federal em 2005,
mas só este ano a Polícia Fede
ral e a Força Nacional de Segu
rança deram início à operaçâo
de retirada dos produtores de

.

.

arroz que ocupam a terra in
dígena.· Diante dos intensos

protestos contra a operação,
o Supremo Tribunal Federal
(STF) determinou que a ação
da polícia fosse suspensa até
o mérito da questão ser deci
dido. "Esse processo estará
em pauta para julgamento nos

próximos 15 a 20 dias", afir
mou José de Anchieta Filho,
governador de Roraima. -

AGÊNCIAESTADO Raposa Serra do Sol: Policiais Federais fazem incursõo à área ondeterõo que garantir a paz social

.. Inscrições para � Enem

começaram este semana
As inscrições para a edição

«Ó; 2008 do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) come

çaram na segunda-feira, dia
5, e vão até o dia 30 de maio .:
As provas serão aplicadas em

31 de agosto em cerca de 1,4
mil municípios. A expecta
tiva é que. participem dessa

edição pelo merios 3 milhões
de estudantes. O exame é vo
luntário entre .estudantes do
ensino médio e para quem já
terminou os estudos. As ins

crições podem ser feitas pela
internet ou nas agências do

. Correio.
Neste ano a avaliação com-

pleta io anos e o Ministério da

Educação (MEC) comemora o

crescimento da participação
dos candidatos. Para a coor

denação do Enem, a principal
razão do aumento de inscri

ções está na criação do Progra
ma Universidade para TodosMEC cõmemora 10 anos de Enem com aumento de participantes

. (ProUni), que utiliza a nota do
Enem como critério de sele
ção para concessão de bolsas
de estudo em instituições pri
vadas de ensino superior. O
benefícioé exclusivo para alu
nos que cursaram todo o. ensi
no médio na rede pública .

Independente da forma es

colhida, o candidato receberá
até o dia 18 de agosto o car

tão de confirmação de inscri
ção informando a data, hora
e local da prová. Se não re

ceber até essa data, o inscrito
deverá procurar uma agência
dos Correios ou acessar a pá
gina do Inep para consultar a

. escola em que fará o exame.

O exame terá 63 questões. ob
jetivas de múltipla escolha,
que abrangerão várias áreas
de conhecimento, além de
uma proposta para a redação.
O estudante terá cinco horas
para a realização da prova.
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COOPERAÇÃO NUCLEAR

INTERNACIONAL------�--1

Rússia e·EUA nsslnemnovo pacto
Acordo firmado no último dia do governo Putin deve ampliar comércio bilateral
MOSCOU

A. Rússia e os-Estados Uni
dos assinaram um acordo de
cooperação nuclear

.

civil que
permitirá uma significativa
ampliação do comércio bilat
eral entre empresas das duas
maiÓres potências atômicas do'
mundo. O acordo foi assinado
ontem pelo embaixador norte
americana William Burns e

pelo diretor da estatal nuclear
russa Rosatom, Sergei Kiriyen
ko. O pacto ocorreu na véspera
da posse do novo presidente da
Rússia, Dmitry Medvedev, que
acontece hoje.

A medida é vista como uma

mudança napolítíca da admin
istração norte-americana na

. cooperação com a Rússia em

temas nucleares. A cooperação
esfriou em anos recentes, prin
cipalmente por discordâncias
sobre como lidar com a suposta
'ameaça nuclear do Irã.

O documento dará aos EUA
acesso à avançada tecnologia
nuclear russa. Isso é impor
tante para o país, já que seu de
senvolvimento nuclear pratica
mente parou após um acidente

Brasil é citado
como exemplo
INDIANÂPOLIS

A senadora Hillary Clin
ton, pré-candidata do Partido

_

Democrata à presidência dos
Estados' Unidos, citou o Bra
sil como sendo um exemplo
de auto-suficiência em com

bustíveis em Um evento da
campanha no Estado da Caro
lina do Norte.

"O Brasil investiu em pes
quísacomcana-de-açúcatehoje

. é auto-suficiente em energia",
afirmou Hillary. Tanto,Hillary
como Barack Obama vêm de
fendendo que' QS Estados Uni-,
dos invistam em combustíveis
alternativos e busquem a auto
suficiência energética. Em dife
rentes comícios, Hillary tem

frisado, no entanto, que esta é
umameta impossível de alcan
çar "enquanto os dois homens
do petróleo continuarem na

Casa Branca", em referência ao

presidente George W. Bush e o

vice-presidente Dick Cheney.

em um reator nuclear em Three
Mile Island, em 1979, e a ex

plosãó nuclear em Chernobyl,
em 198.6, segundo especialistas.

.
O pacto também pode ajudar a
Rússia a estabelecer uma insta
lação internacional para estocar
combustível nuclear, Haveria
dificuldade para fazer isso sem o

apoio dos EUA, país que controla
a grande maioria do combustível
nuclear mundial.

Os EUA são um' enorme
mercado para a energia nucle
ar, enquanto a Rússia possui
enormes reservas de urânio. O
acordo é defendido pelos presi
dentes Vladimir Putin e George
W. Bush desde a cúpula de São
Petersburgo do G-8, em 2006.

O governo Bush ainda de
verá submetê-lo ao Congres
so, "dominado pela oposição
democrata, que terá então 90
dias para votá-lo. Caso seja
aprovado; o texto entrará auto
maticamente em vigor. O Parla- ,

menta russo, totalmente domi
nado por Putin, também deve
ratificar o tratado.

AGÊNCIA ESTADO

,<'

Diretor da Rosatom, Sergei Kiriyenko, assinou acordo nuclear com embaixador do EUA, William Burns

Ventos de 190 kJnIh devastaram cidades, 41 mil pessoas estão desaparecidas

Ciclone Nargis pode ter matado
mais de 22 mil, diz gpvemo
RANGUN risco de que a cifra de vítimas

O'governo militar de Mian- aumente ainda mais. As áreas
mar, sul da Ásia, elevou para mais afetadas foram o delta
22.500 o número de mortos do Rio Irrawaddy e Rangum,
pelo devastador ciclone Nar- a ex-capital e maior cidade de
gis, que atingiu o país no úl- Mianmar. Os esforços de ajuda
timo sábado. Segundo amídia e resgate nas áreas afetadas têm
estatal, outras 41 mil pessoas sido em grande parte por causa
estão desaparecidas. Trata-se da destruição das estradas e da
do maior número de pessoas estrutura de comunicações du
mortas em um desastre natu- rante a passagem do ciclone.
ral na Ásia desde o tsunami de O ciclone Nargís atingiu o

dezembro de 2004, que matou oeste de Mianmar no sábado,
181 mil pessoas, deixou cerca' .3, com ventos de 190 .quilô
de 50 mil desaparecidos e metros por hora e provocou
devastou áreas costeiras na ondas gigantes que destruíram .

Indonésia, da Tailândia e de cidades e Vilas na costa do
outras porções do sul e sud- país. "Mais ;mortes foram
este asiáticos, além de parte causadas. pelo maremoto' do
da costa da África. que pela tempestade propria-

De acordo com a emissora. mente dita", disse o ministro
controlada pelo governo, o de Auxílio e Recolocação,.

número de mortes confirmadas MaungMaung Swe. Na cidade
até 6momento chegou a 22.464" devastada de Rangun, antiga

a.
mas ainda há milhares de pes- capital do país, já começa a

soas desaparecidas e existe o faltar água e comida .....
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O,barravelhense Daniel da Silvo, 21 anos, ficou com a medalha de prato na caminhada com apoio
,

20 DIA DE COMPETiÇÃO

Olimpíada das Apaes
. integra ·participantes

- Modalidade com apoio é exemplo de superação
JARAGUÁDO SUL

Animação é o que não faltou
no segundo dia de competições
da 18a Olimpíada Estadual das .

Apaes. Ontem foram disputa
das as modalidades de' bocha,
atletismo, futsal, handebol e

basquetebol. No atletismo mais
de 400 atletas estavam na pista
do Baependi, onde correram,

pularam e dançaram.
Para o coordenador da mo

dalidade, Ivanildo de Souza

Pinto, a determinação dos

apeanos é, surpreendente. "É
uma lição de vida para todos",
disse, para depois acrescentar

que a caminhada com apoio
- é a modalidade do atletismo Provas de atletismo �ontinu,om na manhã de hoje na pista do Baependi
que mais exige superação.

Quem comprova essa teo

ria é o atleta de Barra Velha,
Daniel da Silva, 29 anos. Da
niel ficou com á prata: na ca

minhada com apoio. Mesino
, com dificuldades para andar,'
já 'que na infância teve para
lisia cerebral, ele completou
a prova' com a ajuda das mu

letas . Ds outros competidores
fizeram a caminhada com an

dador (que temrodinha].
Conforme a professora de

Educação Física da Apae de
Barra Velha, Elisa Padilha,
não são apenas as provas de

atletismo que estão sendo su

peradas. O fato dele estar na

competição indo aos locais de

prova também é uma supera
ção, já que Daniel tem sérios

problemas para selocomover.
Mesmo assim. o garoto se

alegra em participar do evento.

"Cansa um pouco, m� vale a

pena estar aqui", contou. "Que
ro participar mais vezes, todos
são muito animados e já fiz

amigos aqui e é assim que tem

que ser"; comentou Daniel.
Os resultados das, outras

provas de atletismo ainda não
foram divulgados pela CCO

(Comissão Central Organiza
dorà) dos Jogos das Apaes. Na
bocha apenas o feminino está
finalizado, com o ouro 'para a

equipe da região Nordeste e

prata para a região do Médio '

Vale. O Basquete, até o fecha
mento da edição não havia
.encerrado. As outras modali
dades prosseguem' até sexta

feira, dia 9 de maio.

GENIELLI RODRIGUES
-

O CORREIO DO POVO'H]
, QUARTA-FEIRA, 7 DE MAIO DE 2008

Re�o,r(e a huagem da sua empresa!
Vista seus colaboradores com uniformes '

produzidos (om tecidos da
,

mais alta qualidade.

i
(47) 3371-5558 e-mail kaiapos@kaiapos.com.br· www.kaiapos.comJ..Ir.

'Futebol feminino
O técnico do Olympya/Juventus, Luiz Vieira, o Polenta, atual campeão
catarinense de futebol feminino, está penando com a falta de apóio. ,

Sem dinheiro, o time corre o risco de desistir da competição neste
ano. Uma pena. Só quem acompanha o trabalho dele e das meninas
sobe o quanto é sofri.do fazer futebol feminino. E, mesmo com todas as

dificuldades, elas buscam motivação e sempre se superaram. Ninguém no

esporte de Jaraguá do Sul merece mais ap'oio do que estas mulheres.
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Guoromirim sedio fose do Olesc
Cerca de400 atletas estarão na cidade para disputar vagas no futsal e vôlei
REGIAO

Entre os dia 14 a 18 de
maio, pela

o

primeira vez,
Guaramirim será sede da
fase classificatória dá Olesc

(Olimpíada Estudantil de
Santa Catarina). Serão dis
putadas as categorias de fut
sal masculine e feminino, e
voleibol feminino. No' total
serão 11 equipes. com apro
ximadamente 40-0 atletas das
SDRs [Secrétarias de Desen
volvimento. Regional) de [a
raguá do Sul, São Bento do
Sul e Canoinhas.

O
.
futsal masculine será

disputado no Ginásio de Es- ,

portes Rodolfo [ahn, no Cen
tro. O futsal feminino na Esco
la São Pedro, emCuamíranga
e O voleibol feminino no' Gi
násio Osvaldo Klein,' também
em Guarnirangá. A solenidade

Inscrições já
estão abertas

Os 27° Jogos do Sesi estão
com inscrições abertas. As

competições serão realizadas
aos sábados e podem partici
par trabalhadores da indústria
das cidades de Jaraguá do Sul,

o Cuaramirim, Massaranduba,
Corupá, Schoreder e São João
do Itaperiú. As inscrições po
dem ser feitas até sexta-feira,
dia 9 de maio. Para efetuar a

inscrição é necessária a en

trega do formulário na Secre
taria do Sesi, que fica dentro
do Ginásio de-Esportes, das
8h às 17h30.

Vale lembrar que sópoderão
participar funcionários de em

presas contribuintes do Sesi,
com exceção da modalidade
de bolão 23. Serão disputadas
as modalidades de basquete,
bocha, bolão 23, canastra,
corrida de aventura, dominó,
futsal, futset, handebol, truco,
tênis de mesa, tênis de mesa,
vôlei de, areia, vôlei 9.8 areia,
voleibol e, xadrez, .pratica- ,

mente todas as modalidades
têm vagas para a categdria
masculina e feminina.
.

. Outras ínformações pelo
telefone 3372-9425 ou pelo
endereço .wwwsesiesporte.
com.br.

de abertura acontece no dia 14
de maio, às 19 horas, no giná
sio de esportes Rodolfo [ahn.

Segundo o 'organizador
da fase classificatória, Dilnei
Marcellino, esta será a etapa
microrregional, onde se elas
sificam quatro equipes para
a fase regional. Marcellino

explica que as outras moda
lidades não serão disputadas
porque já têm classificados.
'1\ clas-sificação acontece
de acordo com o número de
.vagas, Atletismo e Judô, por
exemplo, já se classificam
direto, por não: ter muitos

participantes", justificou o

organizador.
o

Na fase regional, que ainda
nãotem local definido, parti
cipam as regiões Leste e Nor

,

te.A Olesc inicia no dia 26 de
julho na cidade de Criciúma. . No ano de 2006. às Olimpíadas Estudantis foram disputados em Jaroguó do Sul

Jaraguaenses iniciam.maio returno
Times amargam as' últimas colocações na Taça Pomerode

<'JARAGUÁ DO SUL.
.

A primeira rodada do retur-
no da Taça' Pomerode não foi
boa para os times de Jaraguá
do Sul. Pela Chave A, o Cruz
de Malta ficou na lanterna de-

, pois de empatar sem gols com

o Tupi de Gaspar. Já o Flamen

go foi o único time jaraguaense
que conseguiu vencer. O rubro-
-negro fez 3x2 em cima do Flo
resta e está na quarta colocação
da mesma chave.

Pelo Crupo B, o Vitória foi
derrotado pelo Vera Cruz por
5x4 e está e m sexto. O Atléti
co de Jaraguá do Sul perdeu de

goleada para o Botafogo. O time
de Pomerode fez 4xl e está na

segunda colocação da Chave B.

Já o time jaraguaense é o lanter
na da chave B. .

,

Completaram a rodadaApa
feb lxl Atlético Pomerodense. Entre os times de Jaraguó o Flamengo (com o bolo) é o melhor,posicionado
Água Verde Timbó e Caramu
ru não jogaram no final de se

mana-O Noite A Fora, que não

jogou na rodada, está na quarta
posição da Chave B. Neste. sába
do não haverá rodada da Taça
Pomerode devido ao "Dia das
Mães. Exceto o jogo entre Atlé
tico Jaraguá e-Vitória, que acon
tece no sá�ado, dia 10 de maio.

uá d� sur
.

raquori, Borro do Sul, São Bento,
dO,Sul e Guoromirim ."

. '*

. .

�ocol: Ginásio OS\loldó Klein
.

Fase do üeste
foi cancelada

Devido à chuva a quar
ta etapa do Catarinense ele
Automobílismo, que estava

prevista para acontecer em

[oaçaba, foi cancelada. Du
rante todo o dia de sábado,
uma chuva de fraca a mo

derada impediu que os trei
nos livres e classificatórjos
acontecessem. A organiza
ção esperou até o meio-dia
de sábado para que a pista
secasse ou o tempo melho
rasse, mas, as ,constantes
interrupções inviabiliza-.
ram o prosseguimento das,
atividades programadas,
obrigando ao encerramento

dás atividades neste dia jo
gando as expectativas para
o domingo.

No domingo, o dia ama

nheceu prometendo uma tré
gua, mas a fina garoa voltou,
adiando mais uma vez a en-

trada dos competidores, em
pista. Por volta das 13 horas
uma forte pancada de chuva

provocou bandeira vermelha
e assim foi dada por encerra
da as atividades no Autódro
mo Cavalo deAço, O local e
a data da quarta etapa ainda
não foram divulgados pela

" ..orgp.:qizoaÇã9 do evento.
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LIBERTADORES

Times em
.

busca da· class-ificação
Flamengo, São Paulo e Cruzeiro disputam hoje vaga nas quartas-de-finais
DA REDAÇÃO

O campeonato mais visa
do pelos 'clubes está chegan
do ao fim. Marcado pelariva
lidade entre os países latinos
americanos a Taça Libertado
rés é o sonho de con-sumo de
qualquer clube de futebol.
Hoje a amanhã os times bra
sileiros fazem o jogo de volta
das oitavas-de-final, rodada

que classifica para as "quar
tas-de-finais da competição.

'

O Flamengo pega o Amé-

.rica' do México amanhã, às
21h50, no Maracanã. Na Gá
vea o objetivo da temporada
é conquistar a Libertadores.
O primeiro passo foi dado e o

time rubro-negro venceu fá
cil o América do México, por
4x2. Fato que dá ao Mengo a

oportunidade de' perder por
2xO ou 3:x1. Mas ninguém
quer pensar nisso. Elimina-
•
ção, então, nem' passa pela
'cabeça dos atletas.

O Cruzeiro quer acabar
com tabu brasileiro contra

o Boca [uniors na Libertado
res. O time mineiro terá uma
missão difícil hoje a noite,

às 23h15, jogando em casa.

A Raposa precisa da vitória'

para seguir sonhando com

o título terá que vencer par
'dois gols de diferença; Um
triunfo de 2x1 leva a decisão

,

para os pênaltis.
Já o São Paulo espera o

apoio 'da torcida para o con

fronto de hoje a noite. O time
enfrenta o Nacional do Uru

guai, hoje às 21h50. Após o

empate sem gols no Uruguai,
o Tricolor precisa vencer

pára 'se classificar. Empates
com gols dão a vaga aos uru-

, guaios.
Já o Santas fez o dever de

casa e joga tranqüilo contra
o Cúcuta da Colômbia. A

partida acontece amanhã, às

23h15, na casa do adversário.
"Mesmo perdendo por um gol,
o Peixe aV,ança às quartas-de
final:

A primeira vaga da quar
tas-de-final foi decidida on

tem a noite no jogo' entre
Fluminense e Atlético Nacio

nal, da Colômbia, mas até o

fechamento da edição o jogo
não havia terminado. Com iI responsabilidade de vencer, o Cruzeiro quer acabar com tabu contra o Boca Juniors na Libertadores

Vasco se classificou depois dê uma vitória e um empate com o Criciúma

'Copa do Brasil: times lutam

hoje por vaga na semifinal
DA REDAÇÃO

Hoje e amanhã acontecem

os jogos de ida pelas quartas
de-final da Copa do Brasil. O

primeiro deles, está marcado

para as 19h30, quando Vasco
e Corinthians Alagoano se

'enfrentam no Rio de Janeiro.
O Vasco vem analisando o

adversário e, segundo relató
rio que chega às mãos de An
.tonio Lopes, o Corinthians
(AL) é uma equipe que me

rece atenção por contar com
um atacante bom, o Reinal
do Alagoano, e também um

,

apoiador, o Fábio, do Rio, de
Janeiro.

Já o Internacional, que
acaba de conquistar o 380

� ,',

� título estadual, também en-
o '

� tra em campo, mas contra o

� Sport (PE), às 19h30, em Par
S to Alegre. O objetivo do Inter
� ,

15 é' construir um bom resulta-

do, já no primeiro confronto

para encaminhar a vaga à
semifinal. A,equipe pernam
bucana que conseguiu a elas

sificação às quartas-de-final ,

depois de eliminar o Pal
meiras, traz novidades para

,

a partida. O time comemora

as voltas de Luisinho Netto e

Sandro Goiano, que cumpri
ram suspensão.

Amanhã, às 20h30, o duelo
é entre Atlético (MG) e Botafo
go, em Belo .Horízonte. Para o -

time mineiro chegar às semifi
nais, vai precisar quebrar um
tabu de quase sete anos sem

vencer o Botafogo. No ano

passado, o Atlético foi elimi
nado da Copa do Brasil pelo
time carioca.

Ontem, também pelas quar- ,

tas-de-final, o Corinthians jo
gou contra o São Caetano, em
São Paulo; Mas até o fecha
mento desta edição, a partida
não havia encerrado.
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HOMENAGEM,

Aprendendo a ser mãe
Manuela chegou sem ser planejada, mas hoje é a maior alegria de Daiana
JARAGUÁ DO SUL banho ria criança. "Eu tinha muito

Filho é sinônimo de mudanças. medo de fazer algo errado. Mas tam

Quando um bebê chega, toda a famí- bém não confiava que outra pessoa
lia precisa alterar a rotina e as aten- . fizesse".
ções se voltam para o recém-nascido, Para aprender a lidar com o bebê,
Mas para Daiana Vegini, 22 anos, a Daiana contou com a ajuda do na

chegada da pequena Manuela signi- morado e buscou informações em

ficou uma verdadeira "revolução". A revistas, livros e manuais. "Ser mãe
menina veio sem ser planejada, pro- sozinha deve ser muito mais difícil.
vocando medo e insegurança na inex- O Jean (pai de Manuela) me ajuda em
periente jovem, -que na época tinha tudo. E eu leio muito, busco reporta
apenas 21 anos. "A prímeira coisa que gens para saber o que eu devo dar pra

_ eu pensei foi na minha faculdade, ela comer e como devo educá-la".
nos amigos, era uma mudança II1;ui- Se Manuela sente dor, Daiana so

to grande na minha vida. Tive medo, fre junto. Tudo na vida da jovem tem
achei que não ia conseguir e abri mão como prioridade a menina. O medo,
de muita coisa, mas vale a pena", diz as angústias, e o cuidado que a crian
olhando orgulhosa para a filha;

.

ça exige, são compensados pela ale-
Hoje, Daiana conta que a cada dia gria ele ser mãe. "Não passo um dia

, aprende mais sobre a arte de cuidar e sem escutar um choro, mas também
ser mãe. Mas mesmo oito meses após nãotem um dia em que eu não me

o nascímento da filha, a "mãe de pri- sinta feliz só por terela ao meu lado",
me ira viagem" confessa que trocar as diz Daiana, agora mais confiante e

fraldas e dar banho são tarefas que '_

certa de que está aprendendo sobre a

ainda exigem muito esforço. Ela lern- difícil e prazerosa arte de ser mãe..
bra que 'no primeiro mês de vida da
Manuela, não tinha coragem de dar DEBORA VOLPI

....,_,

Daiana colecionou revistos partt entender e aprender sobre os cuidados com- Manuelõ

'Compre urn zero

quilômetro ou .serrúnovo
para presenteara

#Itt;

dl11de
e ganhe um final
de semana no

,.
,

47 3274-6000

Caraguá Auto Elite
Uma reloçõo de confiança.

e� _

*0 brinde oférecid� pela Garaguá Auto j::lite está condicionadoa compra de um automóvel O km ou seminovo e inclui uma (1) ,diária para casal com pensão completa (café da manhã, almoço e¥lfI!ar).'

. cUczoom
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