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Estudo realizado por pesquisadores' .

britânicos sugere que homens que
vivem em lugares poluídos têm
mais chances de ficar caívos. Os
especialistas acreditam que as to
xinaS encontrados no àr poluído e no

fumaça do cigarro podem fazer cam

que o cabelo pare de crescer ao blo

quear a proteína que produz os fios.
Os pesquisadores confirmaram que o

calvície é hereditário, mos que fato
res ambientais podem exacerbá-lo.
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Samuel disputa
mundial de tiro

Juventus lança
Sócio Torcedor
Moleque Travesso convoca torcedores
o ajudar no reestruturação do clube.
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Jaraguaense concorre em duas
modalidades no Alemanha.
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Auditoria aponta rombo de
R$ 10 milhões em Corupá
Só emlicitações irregulares o prejuízo ultrapassa os R$ (PP), que deu ordem para a investígação nas contas. O

6 milhões, é o que aponta auditoria realizada pela em- . documento vem a público poucos dias depois de Tamani
presa Vetor, que recebeu R$ 72 mil para prestar o serviço. ni confirmar candidatura a prefeito, o que deve esquentar.
O.período investígado compreende toda a gestão do ex-

- ainda mais a corrida eleitoral em Corupá. O.relatório foi
prefeito Luiz CarlosTamanini (PMDB) e os dois primeiros encaminhado ontem ao Tribunal de Contas do Estado e

-

IDOS do atual governo, sob o comando de Camada Müller ao Míríístério Público.
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mOlsuma a
_ Piloto brasileiro está em busco do terceira
vitória consecutivo no circuito de Istam
bu!; que acontece no próximo domingo.
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CiÚME
O perigoso

.

protagonisttr
do amor

TEATRO
NASCAR

Concorro o dois
ingressos
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CHARGE

,

SE COLOCASSEM
MAIS FUNCIONARIOS,
A FlLA.ANDAVA,

NÃO CONCORDA? ..

EI,'rÃME
O.UVlNDO?1

Mobilidade urbana e sustentabilidade

GUIDO BRETZKE,
PRESIDENTE DA

ACUS " ASSOC!AÇÃO
EMPRESARIAL DE
JARAGIJÁ DO SUI.

Como provocação a um pensamento
coletivo, focalizamos este aspecto em al

gumas oportunidades nas últimas sema

nas por que entendemos que melhorar o

nosso ambiente é compromisso de toda a

. sociedade, de maneira organizada e com o

envolvimento dos agentes políticos e do se

tor público, da classe empresarial, das eli
tídades não-governamentais, da.escola e da
familia. Como dissemos, muitas atitudes
têni sido adotadas e valem como mérito da
tomada de consciência. Mas há aindamui
to por fazer.

Dentre muitos pontos que devem pon
tuar esse envolvimento de todos, fixando
em dois problemas mais localizados, estão
questões como a destinação de resíduos
como o lixo doméstico e Q industrial, e a

ocqpação de e,sp_�ços pelos meios de círcu-

lação.
Neste sentido, antes de se falar em gran- _

des políticas quemuitas vezes esbarram na
_

burocracia estatal ou que acabam presas
por, interesses das correntes partidárias,
pode-se pensar em ações mais simples. Es
pecificamente em relação à convivência no
ambiente urbano existem idéias que já são

,

praticadas em grandes centros e de manei
ra 'criativa proporcionam. o acesso amplo
e democrático ao espaço de forma segura,
socialmente inclusiva e sustentável, Uma
medida que vem ganhando cada vez .mais
adeptos, em várias regiões, por exemplo, é
a campanha "Um dia sem carro", que.pode
ser adequada ao calendário da cidade e se

tomar um evento permanente, como forma
de sensibilização e envolvimento parade
bates mais amplos.

O tema que dá título a este artigo tem,
merecido a atenção de vários setores da
sociedade, no mundo inteiro, pois está in
trinsecamente

.

relacionado com desenvol
vimento e qualidade de vida. Diariamente
assistimos os efeitos da falta de planejamen
to, do crescimento desordenado, da falta
de atenção com questões fundamentais

que antes não eram percebidas - ou eram

omitidás - porque não nos dávamos conta
da ameaça de esgotamento dos recursos à

disposição qa,hwn:anidad��_. " "

DO LEITOR

-Jovem: levante
sua bandeira!

Este foi o tema da IConferência Nacional de Juventude
que aconteceu de 27 a 30 de abril em Brasília (D}<'): Eleito
delegado na Conferência Municipal, estive em Brasília re-,

presentando a região da Amvali. O aluno Luan Koroll, do
Colégio Heleodoro Borges, outro delegado de, nossa região
eleito na ConferênciaEstadual também esteve lá.

.

A Conferência Nacional reuniu mais de doismil délega
dos vindos dos quatro cantos do País e abriu um importan-

. te espaço-para diálogo democrático entre o poder público e

sociedade sobre os desafios e prioridades dos jovens brasi- •

leiros e quais medidas devem ser tomadas pelos governos
daqui pra frente. Para resumir, fizemos história, ou melhor
participamos da história do Brasil, e para nós, isso é motivo
de orgulho,

"

No mais, pude perceber o quanto estamos distante do
centro das decisões do nosso País. Não só distantes territo
rialmente falando, mas no sentido de envolvimento politico,
que a meu ver, está muito aquém do esperado. Nós, jovens
jaraguaenses e de toda região da Amvali, precisamos de ini
cíatíva-precisamos tomar partido'dos acontecimentos polí
ticos, ínterferir mais no processo de desenvolvimento seja
ele municipal, estadual ou nacional.

Alémdisso, o jovem precisa ser reconhecido como sujei
to de direito. Devo dizer que os movimentos juvenis de re

presentatividade, sejam eles Grêmios Estudantis, Diretórios
Acadêmicos, Pastoraís, Juventudes Partidárias ou qualquer
outra organização do gênero são meios muito importantes
para conquistar este direito. Somente com o fortalecimento.
destes grupos organizados, e com políticas públicas de qua
lidade conseguiremos melhorar as condições de acesso dos

-

jovens à educação, emprego, cultura, esporte; lazer, saúde e

os demais direitos e garantias previstos na Constituição Fe
deral: Se desejarmos uma naçãomais justa, livre e democrá
tica, omomento é oportuno para começarmos a discutir po
líticas públicas que contemplem as necessidades juvenis.

O importante disso tudo é que possamos encontrar as
melhores formas de fazer valer nossas idéias e opiniões para.
que muito em breve, seja possível hastear uma bandeira co

letiva.num lugarmais alto do que as bandeiras individuais.

LEAND�O YURI PAMPLONA CORRÊA, PRESIDENTE DO .

CONSELHO MUNiCIPAl. DE JUVENTUDE
'

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

enviados para o e-meil redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por certe para a

Rua Procopio Gomes de Oliveira, 246, CEP 89251·200, Cx. Postal 18. É obrigatório
.

informar nome completo. profissão, 'CPF e
' telefone (' não serão publicados).
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FALA Aí! .

"Mãe do PAC e

müe dos banqueiros."
... MAO SANTA (PMDP-PI),

.

SENADOR, referindo-se aos lucros
dos bancos e à ministra Dilma,

Roussell, do Coso Civil.

-" Alguém morda,
meu dedo para ver .

se.sei leite. "
JOSÉ AGRIPINO MAIA (DEM),
SENADOR,ironizando o governo,
que descarta o dese]u delula de se

eleger para um terceiro mandato.

,,'O�em ocupa
duas vagas tira a

chance de outro. " .

ODETE DE JESUS (PRB),
DEPUTADA, prppondo Ilutorização
para apenas uma matrícula por aluno
em instituições de ensino públicas.

Não' ao aborto·
.A Comissão de SegUridade Social e Família da Câmara dos Deputados reiei
tou projeto de lei que descriminalizo o aborto- ou seja, deixo de ser cónsi
derado crime- provocado pelo próprio gestante ou com seu consentimento.
Segundo o relator Jorge Tadeu Mudolen (OEM-SP) "o vida oc.obo de vencer

aqui (no Câmara), agora e democraticamente." No semana passado o Jus
tiça do Moto Grosso do Sul indiciou quase 10 mil mulheres pelo crime de
aborto. O projeto seg_ue agora poro votação no Comissão de Constituição e

Justiça e de Cidadania daquele parlamento. Só no Brasil, segundo dados
do Ministério do Saúde, 1,1 milhão de abortos ocorrem por ano. Mulheres
foram 00 plenário protestar (foto) contra o decisão do éomissão.

o
«(
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ALÔ VOCÊS!
Agora é o vez daqueles que sem

pre levam votos de Joroguá do Sul
e que pouco ou nado retornam

. influenciarem politicómente para
que o projeto do contorno ferrovi
ário saio do papel. Com o conter

dâncià do prefeitoMoocir Bertoldj
(PMOB) de que os obro sejam
feitos pelo Batalhão Ferroviário
do Exército, dispensando licitação,

'

nodo'mais resto que não acelerar
o liberação da ebrn.

,AINDA NÃO,
Até o final de junho os vereadores do
atual legislatura deverão estabelecer
os novos salários, deles e do próximo
prefeito, o que inclui Joroguá do Sul.
No CâmaFO o assunte vem sendo tro
tado no surdina. Obrigatoriamente, o

cada quatro anos os parlamentares são .

obrigados o assim proceder, pagando o

ônus político em ano eleitoral quando
.

majoram o próprio renelmentu Mos,
,

com o opção legal de não fazê-lo.

at:mw
CrU%I!:i.ro
do Sui

Atend"m�": I'uncio(lários Públicos
Municipais' e Estaduais'"SAM;\E*,
Aposentados e Pensionistas "",

,

Forças Armadas' e EC-r: (Correios).

Tax.as a partir de 1 ;600/0
Conheça nosso escritório na

Rua Walter Marquardt,. 1133 • Sala 06
em frente a Prefeitura Municipal ou

'entre em contato pelo telefone 3371-4210
'

ou �mail consig.adm@terra,?om.pr

O CORREIO DO POVOD'SEXTA-FEIRA, 9 DE MAIO DE 2008�
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IRREGULARIDADES
.

POLíTICA�-�------

Rombo pode chegar a R$ 1 O milhões
Valor foi apontado em auditoria da Prefeitura nas contas .de 2001 a 2006
CORUPÁ

-

o quê mais chamou a atenção fa-
A administração mumci- ram os benefícios fiscais irregula

pal encaminhou ontem ao TCE
.
res e não recolhimento de impos

(Tribunal de Contas do Estadó) tos da gestão passada, além de
e à Procuradoria da Moralidade licitação dirigida. "Há também
Pública, ligada ao Ministério Pú- aquisição de produtos que nunca
blico estadual, o resultado de au- apareceram, como dezembro de .

ditaria que aponta uma série de 2003, quando o Executivo com

irregularidades cometidas pelo prou. alimentos perecíveis para
Executivo entre os anos de 2001 as escolas, mas o ano letivo já
e 20Q,6. O rombo nos cofres públí- tinha acabado. E em março de
cos pode chegar a R$ 10 milhões. 2004 houve uma nova licitação",
Só em licitações irregulares, R$ afirmou Hoffmann.
6.710.800,00 em prejuízos foram Na: atual gestão, o secretário
contabilizados até agora. de Finanças informou que as su- .

O período investigado com- postas irregularidades envolvem -

preende toda a gestão do ex- a compra de equipamentosmédi
prefeito Luiz Carlos Tamanini cos, com valores entre 30 e 40%
(PMDB) e os dois primeiros anos acima do preço de mercado. Fato
do governo de Conrado Müller que, de acordo com Hoffmann,
(PP), que deu ordem para realizar culminou com a exoneração do
a auditoria. O documento vem a então secretário de Saúde, Mar
público poucos dias depois de cela Gonçalves (PSDB), em ju-'

.

oficializada a pré-candidatura de nho de 2006. Também disse que,
Tamanini à Prefeitura. As denún- à época, a denúncia foi encamí
das também respingam sobre a nhada ao Ministério .Público. A
vereadora Bernadete Hillbrecht auditoria também .apontou que
(PPS), candidata à reeleição, que os medicamentos para o projeto
era Secretária de Educação no da Farmácia Popular foram. ad-
governo de Tamininí. quírídos sem licitação.

Para o secretário de finanças
daPrefeitura,AdrianoHoffmann, CAROLINATOMASELu EOSNIALVES Hoffmann diz que só com licitações irregulares, prejuízo somo R$ 6,7 mi

",.

Tomonini diz que interesse é político
Ex-prefeit9 informa que TeE aprovou as cont,as de 2004 na última.quarta-feira

O presidente do Deter (De
partamento de Transportes e'
'Ierminais Rodoviários) e pré
candidato à majoritária, Luiz
Carlos "Iamíniní (PMDB), re

bateu ontem as denúncias de

irregularidades cometidas na

gestão dele, entre 2,001 e 2004.

Segundo o ex-prefeito, as acu

sações que recaem sobre ele
'não passam de "campanha ex-

temporânea" para prejudicá-lo
na corr-ida eleitoraldeste ano.

Tamíníni informou que' as
contas referentes ao exercício
de 2004, último ano do gover

.

no dele, recebeu parecer pela

aprovação do TCE (Tribunal
de Contas do Estado) na última
quarta-feira. Em 21 de dezem
bro de 2005, o parecer prévio
do tribunal recomendava pela

- rejeição, mas as contas foram

reapreciadas após o envio de
documentação pelo ex-prefeito.

O peemedebista também
questionou por que o atual pre
feito não fez a denúncia ainda
no .governo. passado, quando
Camada Müller era vereador.
"Não denunciou porque não
havia irregularidades", afirmou
Taminini, .para quem "a audito
ria deveria ter sido realizada no

início de 2005, quando Coma- - ciamento.
do assumiu"; Ele informou que Ainda segundo Hoffmann, o
já recebeu a denúncia e que, município abriu licitação para
está 'aguardando a orientação contratar a empresa para faze!
de advogados para saber quais a auditoria. A vencedora foi a

providências tornar, "Não que- Vetor Auditores Independen
ro sair falando o que nâo.sei". tes, que recebeu R$ 72 mil para

O secretário de Finanças, prestar o serviço, com prazp de
Adriano Hoffmann, informou execução de seis meses. Após o

que a auditoria só foi realiza- término do trabalho, em dezem
da em março de 2007 porque bra, o relatório ainda depen
o atual governo. soube que as ). dia de informações que foram
,contas do município haviam colhidas junto à empresa que
sido rejeitadas pelo tCE ape- . presta assessoria em informá-

. nas no final de 2006.Aépoca, a tica para a Prefeitura. Por isto, .

Prefeitura recebeu negativa do disse o secretário, o documento
Badesc sobre pedido de finan- só ficou pronto agora.

, .

Algu,nas dds
irregularidade.s
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Const.rução
do quartel.
GUARAMIRIM

As ob�as do quartel' cÍa
Polícia Militar de Guarami
rim podem começar ainda
neste ano. De acordo com o

comandante Nedochetko, a

possibilidade de abertura do
processo licítatório e do iní
cio da construção em Z008
foi -sinalizada .recentemente
pela Secretaria de Seguran
ça Pública.

Segundo o comandante,
todos os projetos arquite
tônicos do quartel já estão

.

-com a secretaria. O inves
timento será de aproxi-

.

madamente R$ 300 mil.\A
estrutura terá cerca de 300

metros quadrados de área
construída e ficará na Rua
Z8 de Agosto, Centro. O ter

reno foi doado pela Prefei
tura de Guaramirim.-

Regiõo deve ganhar 25 soldados

F_ormação de
PMs em junho
VALE DO ITAPOCU

No próximo mês, o 14°

Batalhão iniciará o curso
de formação dos Z5 solda
dos aprovados no concurso

da Polícia Militar, o trei
namento dos policiais, que
devem trabalhar na região,
acontecerá até março do

próximo ano. "No início de

Z009, os policiais já come

çarão a atuar nas ruas, por
conta do' estágio operacio
nal", comentou o coman

dante César Nedochetko. Se"

gundo ele, os municípios de
Guaramirim e Rio Negrinho
deverão receber um número

maior de policiais pot terem
efetivo menor.

SEGURANÇA

Filas geram impaciência
Atendimento na Ciretran é feito por apenas três funcionários
JARAGUÁ DO SUL

O problema das filas na De

legacia Regional começou a ser

amenizado em alguns setores,
mas

.

ainda não tem data exata

para' ser resolvido. Na semana

passada, o setor de' Identidade
ganhou quatro funcionários, con
tratados pelo IGP (Instituto Geral
de Perícias). Mas na Ciretran,
onde são feitos os documentos
de trânsito, as filas continuam:
três funcionários se esforçam'
para dar conta dos cerca de 500

atendimentos por dia.
No mês passado, o setor

recebeu dois funcionários
terceirizados. No entanto, o

supervisor Célio Luís. Liebl,
afirma que seriam necessários

I

pelo menos maísdois estagi
ários para agilizar o trabalho.

Segundo ele, a Ciretran faz
cerca de sete mil documentos

por mês.
Liebl comentou que os perí

odos de maior movimento são
no início da manhã e da tarde,
mas que muitos procuram o

serviço minutos antes do setor

encerrar o expediente. Hoje o

setor atende das sh às I lh e das
14h às rzh. "Antes, quando o

expediente era das 8h às izh e

das i4h às tsb, os estagiários fi
cavam atendendo depois do ho
rário e isso prejudicava o perío
do de estudo deles", explicou.

A massoterapeuta Ádila Ho
rongoso Zipf, 33 anos, acredita

que "há poucos funcionários

para atender a tantas pessoas".
Na seínana passada, ela desis-

_;,.; ..

Nedochetko fala sobre o projeto

o ,CORREIO DO POVOOSEXTA-FEIRA, 9 DE MAIO DE 200ã

Delegacio aguarda estagiários
da Comarca e os setores de documeÍlta

çiio de veículos, êorteira de HabilitaÇão
elden e. Mas, de acordo com infor� .

'T

'�.. acia Regional, ainda
não fi' to exato pam que a SSP
libere as.contmtaçóes.

rou cerca de meia hora para ser
atendida. Ontem, ela retornou

para retirar o documento.
Outra reclamação é a destina

ção de um atendente exclusivo

lícia Militar. O projeto deve
custar cerca de R$ 700 mil,
com recursos do governo do
Esta-do.

Segundo Nedochetko, o

funcionamento db sistema
de transmissão de dados,

. que custará cerca de R$ zoo

mil, contará com a parceria
I

da Acijs (Associação Empre
sarial de Jaraguá do Sul). A

.

Prefeitura também aprovou a

proposta de convênio para a

manutenção do sistema, que

Ciretran confecciona cerca de sete mil documentos por mês; Delegacia Regional espero a controtaçõo de 17 estagiários

aos despachantes. O supervisor
disse que o objetivo é reduzir
o tempo de espera na fila, De
acordo com ele, enquànto o

atendimento de um particular
demora de dois a três minutos,
em média, o atendimento de um
despachante demora de ZO a 30
minutos. 'Alguns despachantes
chegam com até 30 processos
de uma só vez. Se deixássemos
na mesma fila, os particulares te-

,

riam que esperar-um tempo bem
maior na fila", afirmou.

Lançado edital para o monitoramento
Previsão é de que as ruas do município comecem a ser vigiadas até fim do ano

_ A Delçgacia Regional continuo
aguardando (J contratação de 17 esta

giários p�la Secretario de Segurança
PúblitG. A;previsão em de que os estu
dantes côin�ssem a tmbalhar a partir
deste mês, distribuídos entre Delegacia·

DAIANE ZANGHELINI

custará em torno de R$ Z 5
mil por mês ..

O projeto de monítora-
. rnento vem sendo discuti
do no município há éerca
de dois anos. Inicialmente,
previa ?- instalação de 36 câ
meras nos pontos com.maior
número de ocorrências. En
tretanto, a Secretaria de Se

gurança Pública decidiu que
apenas ZO aparelhos serão
instalados inicialmente, por
falta de verba.

tiu de encaminhar o documen-
.

to depois de 40 minutos de

espera. "Precisava voltar ao ser

viço e não pude esperar mais",
comentou. Na terça-feira, espe-

JARAGUÁ DO SUL

O comandante do 14°

Batalhão; César' Nedoche
tko, disse que o sistema de
monitoramento das ruas do

município pode começar a

- funcionar no final deste ano.

� No final de abril, a Secretaria

� de Segurança Pública lançou
� o edital para aquisição de ZO

g câmeras. Nos próximos dias,
� deverá ser lançado o edital
� para a instalação no novo

sistema de emergência da Po-
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EDITAL
MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN, Tabelia Designada
da Comarca de Jaragua 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 Títulos contra:

DEVEDOR DOCUMENTO CREDOR
ESPECIE NUMERo VENCIMENTO VALOR SACADOR

ANGELO JOAO MARGUT£ 377.513,609-68 DECORLIVE DECORACOES E LUM,LTDA
CH 000490,1 A VISTA, 1.270,00 O MESMO

fABRICIO BOHLHALTER DE SOUZA 358,1880998-61 OESA COMERCIO E REPRES,LTDA
I 1959566U 31103/2008 218,70 O MESMO

'

HELVIO DA SILVA FLORES 016,803.430-17' BANCO FINASA S/A
N 3667980130.· 22/0412008 8.096,81 O MESMO

MARIA SANTINA LEMES CARLET 576.087.259-15 CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CON
I 106803;5 10/04/2008 275,00 O MESMO

MARIA SANTINA LEMES CAR lET 576.087.259-15 HD COMERCIO DE PAPEIS LTDA
CH 000)40-6 _ A VISTA 279,00 O MESMO

NILSON APARECIDO GOMES DE MELO 015:134.079-02 AYMORE CREOITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
. CF 008/20010113477 AVISTA 23.021,62 O MESMO

.

ONSPOTWEBSOLUTIONS PROCESSAMENTO DE 07.303.677/0001-48 FORMIGARllNFORMAnCA COM. DE PROD. ELETI'

ROSA PEREIR
I 183Eb��.619.219.1�041200�EfRIGE��d�� R��J��?b LTDA
I 53223-3/3 28;04/2008 1.180,24 o MESMO

TERESINHA MARIA GOMES 399.394.569-72
.

BANCO FINASA SfA
N 36?46�8491 A VISTA 1>.726,82 O MESMO

E, como os ditos devedores oao.toram encomradosou se recusaram a aceitar a devida mthnacac. faz por interrnedio do presente
Edital, para que OS mesmos cornparecarn neste Tabelionato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca; or. 1589, no prazo da Lei, a fim de
liquidara seu debíto-uu entao, oarrazao por que nao afaz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma uaj.et, etc.

Jaragua co Sui, 8 de Maio de 2008

LIVRO: 0097 FOLHA: 0093 PROT.: 00001825

ESCRITURA PÚBLlCA"DE REVOGAÇAO
.

DE �ROCURAÇÃO
ESCRITURA PÚBLICA DE REVOGAÇÃO QE PROCURAÇÃO, QUE' FAZEM: P & PRADA

COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO E ACESORIOS LTDA.M!" NA FORMA QUE SEGUE:
'SAIBAM QUANTOS ESTA PÚBLICA ESCRITURA VIREM QUE, AO(S) SEIS DIAS DO ry1foS DE
MAIO DO ANO DE DOIS MIL E OITO (06.05.2008), NESTA CIDADE DE JARAGUÁ DO SUL, £S
TADO DE SANTA CATARINA, NESTE TABELIONATO, PERANTE MIM, TABELIÃ DESIGNADA,
COMPARECERAM PARTES ENTRE SI JUSTAS E CONTRATADAS, A SABER: DE UM LADO
COMO OUTORGANTE(S) E RECIPROCAMENTE OUTORGADO(S): P & PRADA COMERCIO

J
DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSORIOS LTDA.ME, PESSOA JURIDIGA, INSCRITA NO
CNPJ/MF SOB O W 09.464.606/0001-52, ESTABELECIDAA RUA'BARÃO DO RIO BRANCO, W
168, .EDIFlcIO GARDfoN,IA, SALA 04, NESTA CIDADE DE JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATA
RINA; NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU(UA)(S) SÓCIO(A)(S) ADMINISTRADOR (A)(ES):
GUILHERME FELIPE PRADA, CI W 4.701.373-7·SC, CPF W 066.660,649-84, BRASILEIRO,
SOLTEIRO, MAIOR, ESTUDANTE, DOMICILIADO E RESIDENTE·NA RUA ERNANI VOLPI COI
TINHO, W 111, NESTA CiDADE, OrA) (S) PRESENTE(S) RECONHECIDO(A)(S) COMO O(A) (S)
MESMO(A)(S) PELA DOC;UMENTAÇÃO APRESENTADA, DO QUE DOU FÉ , E POR ELE(A)(S)
ME FOI DITO QUE EM DATA DE 16 DE ABRIL DE 2008, POR INSTRUMENTO PÚBLICO LAVRA
DO NESTAS NOTAS, AS FLS. 181, DO LIVRO 375 DE PROCURAÇÃO,.CONSTITUIU, PODERES
PARA LYDIA MARIA FERREIRA, CI RG W 780,263-3-SC, CPF 352.588.619-53, NASCIDA NA DATA

"DE 13/11.11958, BRASILEIRA, COMERCIANTE, CASADA, DOMICILIADA E RESIDENTE NA RUA
ERNANI VOLPI COITINI'lO, W 111, NESTA CIDADE DE JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA;
E ANDRÉA PARUCKER, CI RGW 2/R-2.054,724-SC, CPF W ô14.886.669-20, NASCIDA NA DATA -

DE 29/07/1968, BRASILEIRA, COMERCIARIA, SOLTEiRA, MAIOR, DOMiCILIADA E RESIDENTE
NA RUA LEOPOLDO MALHEIRO, W15, APTO 108, NESTA CIDADE DE JARAGUÁ DO SUL - SAN
TA CATARINA. QUE, POR ESTE INSTRUMENTO, REVOGA EM TODOS OS SEUS TERMOS, A
(O) PROCURAÇÃO ACIMA REFERIDA (O), PARA QUE, A PARTIR DESTA DATA NJi, 'GêRE MAIS'·
NENHUM EFEITO EM JUiZO OU FORA DELE E MAIS, NENHUM ATO POSSA SER'PRATICADO
PELO (A) OUTORGADO (A) CALÇADO NO INSTRUMENTO ORA REVOGADO E QUE A PRE
SENTE REVOGAÇÃO FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE E COMPLEMENTAR DA (O). PRO
CURAÇAO ORA REVOGADA (O), PARA QUE JUNTOS PRODUZAM SEUS DEVIDOS E LEGAIS

. EFEITOS. AS PARTES FORAM ADVERTIDAS CONFORME ART. 893 DO CNCGJ/SC QUE A PRE
SENTE REVOGAÇÃO SOMENTE TERÁ 'EFEITO OPONIVEL ERGA OMNES SE OBSERVADOS
T.ODOS OS REQUISITOS JUDICIALMENTE EXIGIVEIS, Q\JE DEPENDENDO DA ESPÉCIE_SÃO A

NOTIFICAÇÃO DO MANDATÁRIO, DE TERCEIROS, DA SERVENTIA QUE LAVROU O ATO, A PU-,
BLlCAÇÃO DE EDitAIS BEM COMO TI:JDO QUE SE FIZER ADEQUADO, E FORAM ADVERTIDOS
QUE O ATENDIMENTO DESSES PRESSUPOSTOS SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO
MANDANTE. ASSIM O DISSE(RAM), DO QUE DOU FÉ, A PEDIDO LAVREI ESTE INSTRUMENTO
QUE DEPQIS DE LIDO E ACHADO EM TUDO CONFORME, ACEITA(M) E ASSINA(M). FICAM DIS
PENSADAS AS·TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS, CONFORME ARTiGO W 884,.DO CÓDI
GO DE NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTiÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
- CNCGJ, EU, A CONFERI, SUBSCREVO E ASSINO EM PÚBliCO E RASO.
EMOL: 18,50 SELO: 1,00 TOTAL: 19,50

P & PRADA COM DE' ART DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA.ME - GUILHERME FELIPE
PRADA
EM rssr- DA VERDADE.
FS/ JARAGUÁ DO SUL, 06 DE MAIO DE 2008

TABELIÃ (O)

HUMBERTO LEHMANN - TABELIÃO SUSTITULO

GEMt------�----------�
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Colisão faz
vítima fatal

Um acidente de trânsito
na Rua Roberto Ziemann,
noBairro Amizade, na úl
tima quarta-feira, resultou'
na morte de Luciano- Fer
nandes, 15- anos. O jovem
estava em uma bicicleta
quando colidiu COIn um

veículo GM/Monza, com

placas de Jaraguá do Sul.
O ciclista sofreu várias le-

·
sões, chegou a ser atendido
pelos Bombeiros Voluntá
rios, mas morreu no local'
do acidente.

O motorista envolvido na

colisão foi encaminhado à
'

-

delegacia e preso em flagran-
te por' homicídio culposo.
Ele foi submetido ao teste
do bafômetro, mas o exame

não apontou embriaguez do
motorista no momento dá
colisão.

A
.

vítima foi velada na
.

tarde de ontem, na residên
cia onde morava, no Bairro
Três Rios do Norte, e sepul
tada no Cemitério da Vila
Lenzi.

Atentado
- ao pudor

Urn homem foi preso em
· flagrante na última qu-arta
feira, por volta das 17h, no
Bairro Baependi, suspeito
de atentado ao pudor, Se

gundo a Polícia Militar, a

vítima foi uma menina de -

_ apenas dito anos, que estava

na casa da vizinha enquan
to os pais trabalhavam.

Durante a tarde, um dos

responsáveis pela meni
na recebeu uma ligação da

própria criança no local de
trabalho. Pelo telefone, a

garota relatou que estaria
sozinha na casa, com um

'homem que a molestava. A
vizinha que cuidava da me-.
nor havia saído para ir até
a casa ao lado e quando re

tornou, o suspeito já havia
se aproveitado da ausência
e teria passado a mão nas

partes íntimas da menina.
A Polícia Militar reali

zou rondas na localidade e

deteve um suspeito que foi
· reconhecido pela vítima.
Ele foi encaminhado à de

legacia. e preso em flagran
te. Os nomes da vítima e

do suspeito não foram re

velados pela PM.

", ACUSAÇÃO

O CORREIO DO POVODSEXTA-FEIRA, 9 DE MAIO DE 2008

Polêmico envolvendo o PM
Jovem diz ter sido agredido porpoliciaisno centro da cidade

Polêmica e contradição em

uma ocorrência registrada na

noite da última quarta-feira,
no centro de Jaraguá do Sul.
Samoel dos Santos, 23 anos,
conta que estava em uma lan
chonete próxima ao Terminal
de Ônibus; por volta das 22h,
quando foi abordado por poli
ciais militares. Segundo relato
do jovem, ele falava ao celular
e se preparava para embarcar
na -bicicleta quando foi alge- _

mada por dois PMs, que man

daram o jovem se encostar na

parede para revista. Santos diz
ainda ter sido agredido fisica
mente. "Começaram a me dar

'tapas-e socos. Não roubei, não
tinha drogas. Só tinha bebido
algumas cervejas e jogado si
nuca no bar", afirma o rapaz.

O tenente-coronel da PM
César Nedochetko, explica que
segundo o boletim de ocorrên- -Jevem mostra machucado e diz ter sido algemado, revistado e I'ogo após, agredido fisicamente por policiais'
cia, o jovem se negou a ser re

vistado, resistiu à abordagem e

por isso, os policiais precisa
rainUsar da "energia necessária
e encaminhá-lo à delegacia por
desobediência". Nedochetko
diz ainda, que no local onde
o rapaz se encontrava, são fre-

_ qüentes o comércio- de drogas
e a prostituição. "Se a pessoa
se negá à revista, a suspeita au- -

menta", argumenta o tenente.
De acordo com Nedoche

tko, a orientação é para que a

população colabore com o tra

balho da polícia. '�pessoa que

perguntas do policial e mostrar
os objetos que carrega.

Em relação ao caso de San
tos, o tenente-diz que o jovem -

pode procurar o Batalhão para
fazer a denúncia. "É a palavra
dele .contra a dos policiais. Não
é prática da PolíciaMilitai abu-

-r,

.

sar da autoridade. Os policias

for abordada, não deve se sen

tir humilhada ou desprezada.
A PM precisa estar presente,
principalmente nesses locais

precisam agir com segurança e

firmeza, mas de acordo com à
lei", conclui.

onde a freqüência de crimes é

grande". Quando abordado pe
los PMs, a pessoa deve procu
rar se identificar, responder às ",

DEBORA VOLP�

. Assaltantes levam R$ 15 mil de motoboy
Trabalhador estava dentro de uma agência de planos de saúde quando foi abordado

Quantia levada foi de R$ 15 mil

JARAGUÁ DO SUL

A polícia ainda não identi
ficou os dois assaltantes que
levaram R$ 15 mil, na tarde
da última quarta-feira; do
motoboy de lima agência de
viagens de Jaraguá do Sul. sé
gundo relatório da PolíciaMi
-litar, o crime aconteceu por
volta das I5h; quando dois

(J) homens vestidos de' preto,
� com capacete no rosto

_

e ar

i mados entraram em uma em

tl presa' de planos de saúde, na
Rua Marina Frutuoso, e abor-

daram o motoboy que aguar
dava atendimento entre os

clientes do estabelecimento.
Aindade acordo com a PM,
um dos homens é magro! de
estatura, mediana e pele mo
rena. O outro é gordo e tem

pele clara.
Os dois assaltantes .leva

ram cerca de 'R$ i 5 mil em

dinheiro e fugiram em duas
motos de cal' escura. Umas
das funcionárias da empresa
conta que cerca de 11 pes
soas, entre colaboradores e

clientes, estavam .no local
no momento do assalto. "Foi
tudo muito rápido. Acho que
eles já estavain seguindo o ra-

. paz. Pediram a bolsa dele, en
gatilharam a arma e fugiram",
lembra.a atendente que prefe-.
re não se, identificar.

A vítima foi encaminha
da à Delegacia para prestar
depoimento e relatou que a

quantia havia, sido trocada
minutos antes, para o paga
mento de. funcionários da
agência.
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BARRA VELHA .

Campanha
de mudas

A Prefeitura de Barra Velha comuni
ca que está em andamento a campn
Ilha de mudas de plantas frutíferas
e ornamentais. O preço estipulado é
direto do distribuidor e não há mar

gem de lucro para a Prefeitura. Os
valores variam de R$ 2,50 a R$ 3,50.
O objetivo da campanha é manter o

há�ito de criação de pomares e jar-
'

dins no município. A lista das varie
dades oferecidas pode ser adquirida
na secretaria de Agricultura, anexo

à Prefeitura, ou pelo telefone (47)
3446-7719.

CORUPÁ

FEB

,homenageada
A Prefeitura de Corupá vai realizar,
neste sábado, às 10h30, na Praça dos
Expedicionários, uma homenagem aos

veteranos da Força Expedicionária
Brasileira. A FEB lutou na 2° Guerra
Mundial nos campos da Itália.

'

VALE DO ITAPOCU�--------

GUAR,AMIRIM

EXPOSiÇÃO DE ORQuí�EAS
A 3° Exposição Sul-Brasileira de Orquídeas, Bromélias e Plantas Ornamentais começa hoje e vai até domingo, no Parque
'Municipal de Exposições, com expectativa de receber um público de oito mil pessoas. Estarão expostas aproximadamen
te 1,5 mil plantas. A solenidade de abertura aconteceu ontem, às 19h30. A Feira estará aberta das 9h às 22h e no

'

último dia, domingo, das 9h às 19h. Além da exposição das plantas haverá ainda Feira de Arte e Artesanato, eventos
'

,

culturais e praça de alimentação. Realização da Associação de Orquidofilia do Itapocu (Adori) com apoio da Prefeitura
- Municipal,_Unerj, Aciag e Governo do Estado.lngresso pode ser comprado no local por R$ 1.

OAS MÃES, DÊ UMTIM .NOKIAPRÉ-PAGO.
E GANHE R$ 100 OU MAIS.

1208
.., Visor·com 65 mO. cores
'" TQque$-MP3
.. Vtva""vDZmtegrado

ada

ou.I8M·
i"*..... pré-pago
Total a pr�O:·A$11e,oo

,. Taxa de· jUr_41A1�o a.a.

.

, Nokia
.. TQqués
-·Cãme.ra
- Bluetooth
",RádJoFM
-.Visor�o

10x-

'31

JARAGuÁ DO SUL

Festa do
Dia das-Mães

A Fundação Cultural de Jaraguá do
Sul realiza amanhã, a partir das 9h
no Centro Histórico, o Dia das Mães.
Haverá dicas de saúde, beleza e 'entre
ténimento para a fpmília toda. O even

to encerra às 15 horas e conta com o

apoio do conselho da mulher. A Javel
Veículos estará no local realizando.
testes drives e repassará R$ 5 para a

Rede FeminIna de Combate ao Câncer
para cada teste efetuado.

SÃO JOÃO

Prevmóvel
na Câmara

O Prevmóvel faz atendimento hoje
em São João do Itaperiú, às 8h30. Os
pensionistas e nposentedos do INSS
(Instituto Nacional do Seguro Social)
devem se deslocar até a Câmara de
Vereadores do município para receber
atendimento. Os técnicos previdenciá
rios realizarão todos os processos refe
rentes à Previdência Social.
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Gastronomia, romance e comédia
�

Nova novela daBand, "Agua na Boca",
promete acirrar a guerra pela audiência

Estreando "Água na Boca"
na proxima segunda-feira, a

partir das 20h15, a Band pro
mete muito humor e sabor na
novela que substituirá "Dance

-

Dance Dance". Escrita po:r Mar-
.

cos Lazarini o folhetim trará di
versão para toda a família.

Comédia romântica con

temporânea, "Água na Boca"
.

conta a história do amor-proibi
do entre. dois jovens, filhos de
famílias rivais. A bela Danielle
(descendente de franceses) e

o aventureiro Luca (de ascen

dência italiana). protagonizam
/ uma espécie de Romeu e Julieta

atual, "Eu queria produzir uma
história de amor que já nasce

.

com obstáculos, como em 'Ro
meu e Julieta', clássico com o

qual as pessoas se identificam

rapidamente", afirma Elisabetta
Zenatti, diretora de programa-

ção e artística da Band., Dani
é interpretada por Rosanne
Mulholland e Luca 'pelo ator

Caetano O'Maihlan. "Rosanne
é 'uma atriz de peso e a experi
ência do cinema ressaltou sua

personalidade forte e interpre
tação diferenciada.' Caetano
tem grande talento e amadu
receu. muito desde sua par
ticipação em 'Floríbella', em

.

2005", afirma a diretora. -

O conflito entre as famílias
Cassoulet e Bellini é antigo.
Melhores amigas na juventude,
as matriarcas dessas famílias
hoje não se suportam devido a

uma disputa amorosa no passa
do, na qual Françoise Cassou
let (Iacqueline Laurence), avó
de Dani, saiu ganhando. Para

piorar, os dois clãs são donos
de restaurantes concorrentes:
a barulhenta Pizzaria Mamma

Mia e o sofisticado Bistrô Paris,
que se transformam em ringues
dos eternos e hilariantes con

frontos. '� cozinha é uma ótí
. ma plataforma para a comédia

. e o restaurante é um ambiente
naturalmente rico onde' acon
tecem conflitos, encontros, de
sencontros, brigas,' tensões e

-

romances", destaca _ Elisabetta.
Mesmo já tendo realizado inú
meros trabalhos na televisão e

no cinema, O diretor-geral de

teledramaturgia da Band, Del

Rangel, admite que o projeto re
presenta um desafio: "'Água na

Boca' tem um ritmo diferente.
O texto e a atuação são muito
parecidos com uma sitcom. É
uma novela em que as mudan
ças de tom, pausas e reações são
tão importantes quanto as falas

porque evidenciam o humor na
trama", explica.

.

Rosanne Mulholland e Caetano O'Maihlan

interpretam os apaixonados Daniele e, Luca

OS PREÇOS DOS VEicULOS ANUNCIADOS PODEM SOFRER ALTERAÇÁO SEM AVISO PRÉVIO. VALORES VÁLIDOS PARA VE!CULOS DISPONíVEIS EM ESTOQUE. IMAGENS DE CARÁTER ILÚSTRATIVO.

AUTOFEllCI DADE!

JAVEL Concessionéric FIAT: Rua Expedicionário João Zopello, 214 - Fone 3274 0100 - Jóraguá do Sul - se - wWw.íavel.com.b�

Questão social
Mos além de romance e humor, o

.

novo novelo abordo com delicadeza um

temo importante, o Mal de Alzheimer,
que vitimo Moria Bellini (Berta Zemel),
avó de luca."Muita gente desconhece
compíetamente n Alzheimer, ignoro que
já pode estar convivendo com um pai,
mãe, avô, avó nessa condição. A informa
ção do processo e seus primeiros indícios

.
são fundamentais poro que os pessoas

fiquem. atentos e tomem providências
que possam levar o um diagnóstico pre
coce", diz o autor Marcos lazarini.

A novelo; que sucede imediatamente
o produção anterior, marco o evolução
do núcleo de dramaturg-io do emissora.
"Emendamos uma novelo no outro. Pro
duzimos uma cadeia de "montagem que
vamos manter por muito te-mpo", finalizo
Elisabetta Zenatti.

.

A Família
Béllini comanda
a Pizzaria
Mamma Mia e

_

.

são experts em

comida italiana
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CRÔNICA

CHARLa ZIMMERMANN, ESCRITOR

o ciúme criativo
Alguém passa várias vezes em frente ao

prédio, repara nos' carros estacionados em

volta, olha fixamente uma janela e ao mesmo

tempo a um relógio. É certo que ele procu
ra alguma coisa, algo que se passa naquela
hora, atrás daquela janela. Dias depois, noto
que esse mesmo alguém passa a freqüentar
praticamente todas as noites o botequim da,
esquina, localizado defronte para aquela luz
acesa num andar intermediário, em alguma
peça dos fundos - os quartos são sempre nos

fundos. Ficava até que a luz se apagava. En
tão, de um momento para outro partia, fugia.
Incapaz de pagar para ver. O ciúme é assim,
um escravo de si mesmo, da incerteza de que
se alimenta, um vício no sofrimento, um exer

cício de imaginação incontida que, em certos
casos, dá a luz a um escritor. Em outros deixa
só seqüelas, como nesse homem, que, para o

resto da vida, evitou passar por aquela rua.

Desapareceu de uma hora para outra.
Percebo aomeu lado umamulher que disfar

ça bem a angústia de comparar-se a outra que
.

sabe ser mais bonita. Passa a festa toda com um

jeito relaxado: mas com um olhar aflito fazendo
a ponte entre ela e seu namorado. Tenta adivi-

. nhar e imaginar coisas que entram na cabeça do
sujeito, que na verdade está preocupado com o

Flamengo desfalcado para o jogo do dia seguin
te e- com o pôquer entre os amigos. Ele ignora a

sedução ameaçadora que as mulheres bonitas
exercem sobre as outras. O ciúme trabalha no

detalhe, monta cenários e situações, controla as

horas, os dias da semana e promove o abando
no depois de uma ligação não atendida ou de
uma mensagem não respondida brevemente.
O cheiro deixado pelo outro, machuca. Parece
que as letras das músicas que tocam na rádio se

encaixam como luvas para aquela situação de
inferno privado. O ciúme é autor de romances

capazes de inventar uma vida inteira, persona
gem tirado do nada que se movimentam como

marionetes, a quem o enciumado inventa-as
falas e sobretudo as respostas, até onde se con

fessa a traição. O ciúme faz milagres, ressuscita
amores mortos, ou enterra de vez. Ele dispen
sa a vida real, desconhece as provas, cria suas

próprias evidências. Foi e é um perigosíssimo
protagonista do amor.,

.

.

Para esse sentimento cada vez mais pesqui
sado, um dado perturbador: o ciúme estimula
a infidelidade. De acordo com as pesquisas, os
ciumentos são osmais traídos. O ciúme acaba se

comportando como um ímã para a infidelida
de' e segundo os entendidos funciona assim:
se você olha para o parceiro e vê alguém que

,

pode te trair é você mesmo que vai começar
a criar as condições para que isso aconteça.
Exemplo: no elevador você tem uma crise de
ciúmes porque o parceiro olhou para a vizi
nha, só que ele não tinha olhado. Só vai olhar
porque você deu a idéia.

• charlesautortg'gmail.com

CIRANDA DE PEDRA
Laura cede para não perder Virgínia. Natércio
diz que Lauro está liberada para circular pela
caso. Dona Romiro mondo Seu Memé sair de
suo coso. Daniel e Eduardo querem descobrir
o paradeiro de Genilda. Louro diz o Frau Her
ta que vai organizar o festa e pede que Pedro
prepare seu corro poro sair. Notércio e Cícero '

discutem. Madame Lenoh pede que Elzinho faço
uma entrego importante poro o 11mboixodor.
Úrônio comemoro o arrecadação dos inscrições
poro o concurso. Ferraz diz o Daniel que ele foi
demitido.

VARIEDADES-----�:-----

If CinllMuelier J
• Homem de ferro (Leg)
(14It,16h30, 19h, 21h30 -todoslls-dias)

Musical moderno
elenco renomado

Ouando Kitty descobre que Nick está ten
do um coso com o super sedutora Tula
o movimentado relação deles se teme
ainda mais agitadó. Romance e Cigarros
é diferente de tudo que você já viu! Um
musical repleto de diálogos picantes e

cenários imprevisíveis.

BELEZA PURA
Robson interrompe o danço dé MC com Rokelli.
Hugo sugere que Helena obro o jogo com Reno
to.Guilherme assiste o entrevisto sobre côncer
de pele. 'Adomostor dá informàções o Robson
sobre o programo de TV.�ospor aviso Guilherme
que Robson o convidou poro jantar em-suo coso.

Tioga alerto Renato que Joana pode estar cor
rendo perigo, porque Norma é perigoso. Sheila
diz a José Henrique que não sobe nado sobre o

prGturoção. Renato aviso Joana que Norma vai
tentar fechar" o Amor do Pele.

'

DUAS CARAS
Renato pede que o mãe vó com ele poro o coso

de Ferroço e levo uma bronco por ter ouvido o

converso. Giocondo sai do palanque ovaciona
do. Evilósio também é muito oploudido. Juvenol
se preocupo porque o comício esquentou.Sílvio
ouve Bronco e Macieira conversando e descobre
que Mario Paulo morava eni Passaredo e pes
quiso no jornÕI o notícia do golpe. Ferroço pede
uma chance o Mario Paulo. Andréia é persegui
do e os anões conseguem pegar o sufocodor.
Juvenol começo li tirar o móscoro do sufocodor.

AMOR E iNTRIGAS
Dorotéio combino um almoço com Volquírio.
Celeste observo o anel e Eva o elogio. Adelaide
e Comilo morconi um almoço. Pierre vai até a ,

cosa de Dorotéio poro falar com Cícero. Débora'
não encontro Kiko no empresa e Neide diz que
ele foi à pensão. Débora vai otrós de Kiko. Pe
trônio se surpreende com o visito de Joeiro, que
diz que Volquíria mondou avisar que vai fazer
de tudo poro ele sair do cadeia. Volquírio per
gunto para Dorotéia qual o plano contra Alice.
.Dorotéio diz que planejo um vazamento de gás.

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Jrma, Aristóteles, Regina Donilo e Lúcio cha
mam um policial do Depecõm poro levar Poola
cobro. Valdemar coloco ií cobro num soco plás
tico, quando Paolo vllito o suli formo humano e

aviso que irá se vingar de todos. Valdemar ótira
o pistola de dardo tranqüilizonte contra Paola.
Cassandra e Amólia imploram para Medusa não
motó-Ios. Gór penso por um instante e mondo
Medusa e Metomorfo soltá-los, mos ameaço
acabar com Cassandra e Amália, caso elos fa
lem algo. Aquiles desafio Teófilo e 'diz que iró
poro ilha.

• Cine Shopping 1
• O homem de ferro (Leg)

,

(16h30, 19h, 21 h30 - todos os dias)
(14h - sexlsob/domlquo/qui)

:� At

,;êine Shopping 2i/d
• Speed Race (Dub) -�----......

(16h, 18h40, 21 h20 - todos os dias)
(13h20 - sexlsobldomt'quafqui)

• Cine Shopping 3 .

• Antes de pártir (Leg) - (15h, 19h - todos os dias)
�'. Awoke - A vida par urn fio (Leg)
fl1h; 21 h·:,_ todos oSldlOS)

_� ._.,CC_";,
.

;/",

JOINVltLE

Leonardo do Vinci
O trabalho científico de leonardo, era

praticamente desconhecldc.ae longo de
suo vida. Fritjof Copra, o aclamado cien
tista e autor de O Tào do Físico, revelo que
leonardo foi o verdadeiro pai do ciência
moderno. Séculos à frente do seu tempo,
leonardo continuo o ter uma influência
extraordinário sobre o pensamento cien-
tífico ainda hoje.

'
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Receitas da tv
agora em livro
Angélica lançou o livro "Cozinha das
Estrelas", uma coletânea de receitas
de famosos, nesta quarta-feira; 7,
mas não esconéeu de ninguém que
não leva o menor jeito na cozinha. A
apresentadora, que passou a noite
autografando livros para vários ami
gos, disse que adora comer e contou

que quem cuida da comida em sua
casa é o m'arido, Luciano Huck, e-a
empregada.

SUDOKU

Paulinho Vilhena
no mundo fashion
Além de ator, produtor e dono de
restauraote de sushi, Paulinho
Vilhena agora se aventúra no

mundo da moda. Ele e sua namora-
o da Roberto Alonso criaram a grife
Candy Shop. Vil�ena contou que a

idéia foi da namorada. Ela explica:
"Eu já tive uma marce. mas saí dtJ

.

sociedade. Como o Paulo sempre
teve ligações com a moda, resolve
mos fazer isso juntos".

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

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

SOLUÇÃO'

'II! ÁRIES

4:,,' (20/3 a 20/4) ,

, l� I Você.anda exausto e

� � precisa se recolher

para mergulhar
em si mesmo e tomar algumas
decisões importantes em sua

vida. As exigências e decisões
. estão deixando você quase louco
e precisa reencontrar forças

.
internas para continuar.

.

TOURO
(21/4 a 20/5) ,

Hoje é um diii ótimo

para estar acompa-
" nhado de seu amor.

)

Você estará muito romântico e
carinhoso, mas não muito sensu

al. O afeto estará comandando
todo o seu dia. Aproveite essas

energias bons e intensos para
seduzir e namorar.

Blogueira não.'
aprova apelido
Uma blogueira criticou o apelido que ,

Rodrigo Phavanello dá a namorada
Cláudia Jimenez. Ele responde: wA
Claudia não vê problema em ser

'

chamada de minha gorducha. É por·
isso que estou amarradão nela. Além
de linda, cheia de 'formas', nõo é
'neurótica com a balança como muitas
mulheres, que no fundo acabam
deixando de 'ser', e perdendo coisas
lindas da vida".

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Êpagri
, Uma massa de-ar frio e seco deixa o tempo
estável com presença se sol e temperaturas
baixas em SC. No amanhecer condições para
nevoeiros e geada em áreas altas

, � JaraglJtl do Sul e Região

SÁBADO
MíN: 10° C
MÁX: 24°(;;
Sol com nuvens

HOJE

6Mí�: 14°, CMAX: 22o.C '

Sol com nuvens

,)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)

. A rotina 'tem feito
,

Você sentir-se só
. emuitas vezes

depressivo. Você sente como_se ti
vesSe deixado de ser você mesmo.
Procure deixar suas defesas de
lado e fazer uma honesta análise
sobre alguns resultados que são
de sua total responsabilidade.

r-"
CÂNCER

�;_;� �!��6V:c!���
o: 'otimista e expan-

sivo. Seu amor e \

afetos estarão voltados para o

ambiente e as pessoas em volta
de você. Todo tipo de relaçiona
mento estará abençilado pelas
generosas energias de Júpiter

, entôo aproveite paro investir.

L� lEÃO

�,.:> (22/7 a 22/8)
:. '}" Hoje talvez você

� � prefira afastar-
.

se de tudo para
fechar-se dentro de você e re

fletir. Pode ser que você se sinta '

desprotegido e trisle, achando
que ninguém gosta de você. Não
deixe os energias negativas
tomarem conta ,de seu dia.

� Fases aa hIll

MINGUANTENOVA CRESCENTE CHEIA

D�MINGO Ó'
"

MIN: go C
MÁX: 24°C, .

Sol com nuvens'

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Sua visão estará

. ampla e todos os

tipos de reuniões e

negociações estarão abençoados
por Mercúrio. ftÜo deixe para
outro dia qualquer transa_ção
comercial que tenha que fazer.
pois toda negociação que fizer'

'

,

hoje tranl bons resultados.

11}'
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Você se sente

o

_

sereno e disposto e
-

'consegue enxergar
e compreender os caminhos que ,

�em IM-lo ao sucesso. O cami
nho não é curto e nem suave. Mas
necessário. Você sabe que deve
aliar-se liD tempo e não deixar ,

que II ansiedade te desanime.

,ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
vOcê sente que suo
vida está em ordem
em vários setores.

'

O problema é que
hojewcê não tem vontade de
fazer nada que exija seu esforço.
Cuidado com II conseqüência de
sua negligência. Procure ter cloro
I) q_ue polle ou não espereir.

SEGUNDA

ÓMí�: 10°C, ,

'

MAX: 23° C
SOl com nuvens

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)

IJ1 Você está passon-
e {o ' do por uns dias

, meio conturbados,
tendo que resolver alguns pro
bleminhas que tem atrapalhado
.iUO rotina normal. Infelizmente
esse transito dura alguns dias e

você pode esperar que pequenas
coisas ou acidentes aconteçam.

, 'CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

� Você tem passado
por forteS experi

, ências que estão
fazendo com que você pare para
refletir sobre como funciona o

'

mundo e a vida. Não deixe de
olhar paro si e não cometa o erro

de responsabilizar os outros por
questões que são somente SUIiS.

28/5
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DIVIRTA-SE

Desabafo'
o sujeito desabafJ] ao colega:
- A minha mulher fugiu com o meu

melhor amigo.
- Caramba! Quem é o cara? .

'- Não sei, mas agora ele é o meu

melhor amigo!

Esmola
Q mendigo pede esmolas a uma

senhora.
- Em vez de pedir esmolas, por que
não vai trabalhar?
- Dona, estou pedindo esmola e não
cons�lhiis!

'

AQUÁRIO
(21/1 o 18/2)
Oidealismo
está ainda mais
pres�nte, mas

tome cuidado para não sanhar
demais. Procure refletir antes de

, dar qualquer passo em direção à
aquisição de bens. Não gaste seu

dinheiro compulsivamente. Segure
todo impulsa nesse sentido.

PEIXES

... (19/2 a 19/3)
•• Hoje é um dia
Y-'f*' excelente para

saire se divertir
com a família e os amigos. Você

, está leve e descontraído e quer
fazer com que todos'se sintam
como você. O romance está em

suas veias e é bastante provável
que encontre alguém.
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Cheiro de mãe
Véspera do Dia das Mães. Isso me faz lembrar da minha infância e ado
lescêncla. E penso que muitas de vocês relembram dessa época das suns
vidas. O cheirinho da comida da mamãe, o sopro suave do seu hálito sobre
o joelho esfolado, aquela palmada merecida quando pela décima vez ela
te mandou 'pro chuveiro, o tênis novo que ela disse não poder comprar,
mas acabou comprando, as lágrimas que ela derramava escondida, pelos
mais variados motivos, inclusive por bobagens suas, o troco a mais que ela
levava ao supermercado pro comprar os seus docinhos, a oração que ela

. te ensinou a rezar, o abraço incrivelmente gostoso e acolhedor que ela te
dedicou quando aquele seu namorado otário te deu um pé, o alvoroço que
elatez quando outro namorado apareceu, o semblante feliz e emocionado
'quando ela te viu no altar, o 'sorriso mais maravilhoso do mundn quando
o neto nasceu e a dedicação e presença constante e necessária. Tempos
bons que não voltam mais e que esquecemos demais. Não tenho muito
mais a dizer. Abrace e beije sua mãe. Agradeça a educação e e umor Diga
e mostre o quanto à ama. Nõo tenha vergonha. Seja filha (o) no sentido
mais sublime da palavra. E para a mlnhu'mêe, que está acima das nuve_ns
soprando bons ventos na minha vida, eu só tenho a dizer o quanto a amo

eo quanto ela me faz falta. E que lembro-seu rosto e sua voz e ainda sinto
" seu cheiro. E pro finalizar, desejo a todas as mamães leitoras, um super,
hlpe; mega, ultra, power DIA DAS MÃES!

OCP 89 ANOS
Falando em aniversário, o jornal O Correio do Povo completa
89 anos amanhã. Tem quem aprecie e até quem não goste e

isso é super nnturel. Mas é inegável o desenvolvimento e a

dedicação da empresa. E o número de adeptos da leitura do
querido OCP vem crescendo vertiginosamente o que só con

firma a ativa colaboração do Jornal para a comunid.ade da
região. Parabéns aos colaboradores da einpresa. E a vocês,

. leitores que nos fazem cres.cer e desenvolver.

COMO? .

E já que é dia das mães, toda malTlãe adora contar os feitos
do filhote né? Ou então as suas pérolas. Comigo não pode
ria ser diferente. Sofro tentando decifrar algumas coisas do
meu pequeno. Como quando ele me disse que viu a "vizinha
de meio fio". Só alguns dias depois em frente à vitrine de
uma loja de lingerie foi que ele apontou para uma cnlclnhn
fio dental e me explicou que era "igualzinha o meio fio da
vizinha". Ufa!

DICAS DE PRESENTES PARA Q. DIA DAS MÃES:
Para a mamãe grandinfia, cheia de
curvas etodo generosa a Belle Bijoux
'dispõe de modelos ·Iindíssimos em

tamanhos grandes. Especializada em

roupas-do tamanho 44 ao 58, a loja faz
.sucesso e traz para a mamãe uma va�
riedade incrível de modelitos da moda.
E o atendimento da "Dona Miriam" é
dos melhores. Sucesso na certa. Infor
mações no fone 3275-2853.

r �

CiruritaPlãstica.
.

( ) Micro�irurgia
Dr. Rodrigo Tanus
CRM· se: 13079 ROE: 6360

Especialista peJ� Sociedade Brasileira de Cirurgia PhisUoa

Mamãe cheirosa é tudo de bom. É
ela, vaidosa como é, vai adorar rece
ber urn kit do Victória Secret's do Ate
lier do Perfume. É uma delicio atrás
da outra. Fragrâncias de todos os tipos
e para todos os gostos. Você não vai sair
de lá apenas com o presente da mamãe..
Informações no fone 3055-2103.

• Microlransplanle capilar . Otoplaslia
· Prótese de mama • Reduçãomamária
· Upoaspiração • Abdominoplastia
-Rejrvsnescimento Facial. • Rinoplastia

Rua João Januário Ayroso, 747
Tel: (47) 3370·6749· Jaraguá"do;Sul

www.drtanus ..com.br
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2,5 METROS DE PURA MUSICA!
Fagote é um instrumento que chama a atenção pela forma exótica

"Uma pessoa que vá assis
tir uma orquestra sinfônica se

depara com um grande núme
ro de instrumentos diferentes
entre si. Mesmo o freqüentador
mais assíduo tem, por vezes,
dificuldades em. .ídentifícar
alguns deles, devido à diver
sidade de tamanhos, formas e

nuances... Um desses ínstru
mentos que chama a atenção
(ficamuitas vezes escondido no
meio da orquestra) é o Fagote:
um instrumento de forma um

tanto exótica, na maioria das
vezes vermelho, se parecendo
com um enorme tubo revestido
de chaves prateadas ...". (Hary
Schweizer Fagotista).

O fagote é um instrumento
musical de madeira - o mais

graveda família dos sopros. A

palavra fagote deriva do italia-

no fagotto (feixe de madeira ou

feixe de lenha, dependendo da

tradução}-É constituído por um
longo tubo cônico de madeira
de cerca de 2,5 metros, dobrado
sobre si mesmo.Uma palheta
dupla é fixada em um tudel de
cobre, ou bocal.

.

Devido
.

ao complicado de
dilhada e às palhetas duplas,
é um instrumento particular
mente difícil de aprender, e os

estudantes normalmente o es

colhem ap6s dominarem um

outro instrumento de sopro,
como a flauta ou o clarinete.

Existem duas variações do
instrumento: o fagotino e o

contrafagote. O fagotíno é um

fagote menor e mais agudo, que
atualmente está em desuso, e o

contrafagote é maior que o fa

gate, pesando cerca de 10 kg, e

soa uma oitava abaixo deste.
Nas orquestras modernas

é comum haver de dois a qua
tro fagotes, para que haja um

.

contrafagote quando necessá

rio, e um outro seja solista. Seu
timbre o torna adequado para .

peças líricas ou cômicas. A Fi
larmônica de Jaraguá do Sul

possui três fagotistas em seu

corpo musical, sendo um músi
co profissional e dois alunos.

. O custo deste instrumen

to, no Brasil, varia 'entre R$
7.000,00· e R$ 20.000,00�
Curiosamente, o único fabrí
cante de fagotes da América
Latina é o catarinense Hary
Schweizer, que reside atual
mente em Brasília.

PARA SABER MAIS:
http://www. ho ryschwe ize r. enm

Nas orquestras modernas é comum haver de dois a quatro
fagotes; custo do instrumento varia de R$ 7 !llil a R$ 20 mil
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"Painel de Idéias" em Jaraguá
"A Advb/SC (Associação dos Dirigentes de VenlÍas e Marketing do Brasil)
promove "Painel de Idéias". O evento reunirá três importantes lideranças
empresariais de Santa Catarina: Sônia Hess de Soilza (Dudalina). Francis-
co Amaury Olsen (Tigre) e Beto Barreiros (Box 32). 'Eles debaterão sobre o

tema "Empreendedorismo e Gestão de Mercado: Marketing e Vendas". O
evento será realizado no dia 13 de maio, às 20 horas, no auditório do Cejas,
em Jaraguá do Sul. Na oport'unidade, o empresário Raulino Kreis Junior

.

(Raumak Máquinas), assumirá a 'vice-presidência Regional da Advb/SC. Os
convites podem ser adquiridos na Apevi, com Vivian. Associados não.pagam.
Estudantes e Associados da Acijs, Apevi e COL pagam RS30 e para não Asso- g:
ciados custa RS50. Outras informações pelo telefone 3275 7024. .

Passeio termina
com celebração

.

Prorroga'do prazo
par.a Contadores

A Paróquia São Judas Tadeu está
promovendo o 10 Passeio Ciclístico
Missionário neste domingo, dia 10. O
trajeto terá início às 14 horas, saindo
da Comunidade São Roque (Três Rios
do Norte), terminando o percurso na

,
Matriz São Judas Tadeu, com a cele
braç�o da Missa às 19 horas. No dia
haverá sorteio' de brindes entre es

participantes e cada um receberá ca

miseta. As inscrições devem ser feitas
na Secretarlede Matriz S. Judas Tadeu
ou no dia do Passeio. A contribuição
é um quilo de alimento não perecível
(exceto sal).

. Projetos 'para Contadores de História,
que serão analisados e selecionados
para a 20 Maratona de Contos do Sesc,

.

em jaraguá do Sul, podem ser entregues
até o dia 15 de maio. Podem concorrer

projetos de todo o Biado, paro todas os

faixas etários.' A maratona vai integrar
o programação do 2° Feira de üvros de
Jaraguá.do Sul, que acontece entre 8 e

16 de julho. Os interessados devem en-
.

caminhar um projeto no Setor de Cultura
do Sesc Jaraguá do Sul ou encominha
das por e-mail para sergiopedrotti@
sesc-st.cembt Oútras informações pelo
telefone 33 1-8930,

Festa da Garota e

Garoto Homago

faleceu dia 7/5, o Sr. Antonio Fen
tnnelll, com idade de 88 anos, o

sepultamento foi realizado dia 8/5,
com saída do féretro da Igreja San
tos Anjos, seguindo para o cemité
rio Municipal de Guaramirim_

Faleceu dia 7/5, o jovem Luçiuno
Ferlumdes, com idade, de 15 anos,
o sepultamento foi realizado dia

.

8/5, c�m saída do féretro da Resi
dência dos Pais em Três Rios, se
guindo para o cemitério Municipal
do Vila Lenzi. '

Faleceu dia 8/5, o Sr. Ah:ides Bach-
.

mann, com idade de 58 anos, o se

pultamento foi realizado dia 08/5,
com saída do férétro da Capela Mor
tiJária da Vila Lenzi, seguindo para o

• cemitério da mesma Localidade._

LOTERIA

-15 - 11 - 20-
-60

. .

Assembléia elege
os represententes

Amanhã cerca de 30 estudantes da Escola No dia 30 de cbrll, nas dependências
de Educação Básica Holando Marcellino do Cepeg - Centro Politécnico Geral-
Gonçalves desfilarão para concorrer ao do WerningMus, os representantes de
título.de "Garoto e Garoto Homãgo". O entidades se reuniram para eleger a

evento acontece na MBB de Jaraguá nova diretoria do Centro. Para com�or
do Sul, às 22 horas, com animação do a presidência do Apolitec até 2010, foi
OJ Piguimeu e o bando Demo-ViQ. Os. 'eleito o Prof. Paulo Onildo De Motos,

.

ingressos podem ser ad�quiridos i1à es- representanté do Ferj e poro vice-pre
colo ou com os candidatos, no valor de sidente o Sr. Luis Alberto Iletensee.
R$8.A promoção é da APP do Homago. representante da Acijs.

REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA:
Menina Linda Indústria e Corriércio de Confecções Ltda.,
inscrita no CNPJ sob n° 08.912.425/0001-89, por sua re
presentação legal, vem informar a quem interessar possa
que através da Escritura Pública de Revogação de Procu

ração constante no Livro 0097, folha 0078 e Protocolo

00001802, do Tabelionato de Notas e Oficio de Protestos
de Títulos ÁureaMüller Grubba de Jaraguá do Sul- SC.,
firmada em 30 de abril de i008, revogou tod�s os amplos .

e especiais poderes que'havia concedido a Renato Kos

lowski, CI '1.582.9U -l-SESP/SG, através da Procuração
Pública constante no livro 0369, Folha 0085, Protocolo
00003152, do Tabelionato de Notas e Oficio de Protestos
de Títulos ÁureaMüller Grubba de Jaraguá do.Sul- Se.,
em 01 de outubro de.2.007.
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Nos hospitais de Jaraguá do Sul, preferência é por cesariana, campanha vai incentivar parto normal

VOCÊ ACHA A CESARIANA MAIS
SEGURA QUE O PARTO:NORMAL?

FÁBIO GUSTAVO SCHULZ,
37 anos, vendedor'

"Não, o parto normal é mais
seguro por causa dei recupe
ração da mulher. Passou a dor,
acaba os problemas";

SAMÁl1A DE LARA,
24 anos, vendedora

"Não, o parto normal é melhor.
para a mulher e poro a crian

ça. Infelizmente tive que fazer
cesariana, por complicação".

ARLINDO DA SILVA JUNIOR, .

54 anos, aposeinado
"Sim, porque a mulher não
sofre tanto, não sente tanta
dor. E é mais rápido fazer a .

.

operação".

ROSENILVA BOlT,
41 anos, vendedora

"Eu acho. Porque tem todo um
.

�companhamento que facilita e

tira o dor. É programado e evita

que a mulher sofra muito".

RELINDE MARSCHAH,
75 anos, aposentada
"Cesariana só se tiver algum
problema. Tiv,e quatro filhos
de normal. � original é o parto
normal, melhor paro o filho"-.

ALMERINDA VARGAS PEDROSO,
53 anos, costureiro

"O porto normal é mais segu
ro. A recuperação do mãe e.

do bebê é melhor. É um pouco
dolorido, mauale o penu".

O CORREIO DO POVO IESEXTA·FEIRA, 9 DE MAIO DE 2008

REFLEXÃO

resce
•

por cesariana
entre as mães
Preocupação incentiva
CampanhaNacional
JARAGUÁ DO SUL segura e moderna e o benefício

De forma atípica, uma cam- demenos trabalhoso e demorado
panha federal será lançada num para os médicos desfavorece ã

domingo. Serão propagaridas e opção pelo parto normal, segun
informações veiculadas no rádio, do Martha Oliveira. "É também
televisão, internet e outros meios uma questão de mudar a men

de comunicação até 2010. O talidade", àfirma a ginecologista
objetivo é comemorar o Dia das AdrianaComelli. No 30mundo o

Mães conscíentízando gestan-·- índice de cesariana é bem maior
tes, familiares e médicos sobre a porque os países desenvolvidos
importância do parto natural. A incentivam o .parto normal. Na
Campanha de Incentivo ao Parto Holanda, por exemplo, 85% das
Normal mostra a preocupação mulheres têm seus filhos de par
do Ministério da Saúde com a . to normal, 70% delas não visitam
invasão de cesarianas: 43% dos o médico durante o período. de
partos são por intervenção cirúr- gestação, são as parteiras que fa
gica, sendo que o recomendado zem o acompanhamento, e 30%
pelaOMS (OrganizaçãoMundial dessas têm seus filhos em casa .

. da Saúde) é de apenas 15%. Mu- A ginecologista Adriana acre

lheres com plano de saúde con- dita que a conscientização é "um
densam a estatística com 80% movimento conjunto,. de médi
de operações e no SUS a por- cos, familiares e gestantes" que
centagem cai para 26. Conforme devem ter paciência para res

a pesquisa, a intenção materna peitar as características do parto
é boa, cerca de dois terços das normal. '� mulher moderna está
mulheres dizem querer o parto acostumada a· programar tudo",
normal quando estão no início destaca.. Quanto ao índice me

da gestação. Até a hora do parto a nos elevado de cesarianas feiras
situação se inverte. pelo SUS, Adriana explica que a

fiAgênciaNacional de Saúde instituição que extrapola o índi
Suplementar (ANS), pormeio da ce pré-determinado pelo sistema
gerente assistencial Martha Oli- de saúde não é ressarcida, "são
veira, apontou alguns motivos determinações do Ministério da
para a epidemia de partos cesá- Saúde já preocupado em norma

reos. Alguns mitos sobre o parto lizar a situação".
normal, como dores traumáticas,

.

a associação da cesariana como LUCIANA DE AGUIAR

Compeô entre gs .. jaraguoenses
humanização do parto fornecerá oportu
nidades para diminuir os cesarianas. A.
humanização seria o direitoda paciente
ter um acompanhante no boro do porto
e também do analgesia, poro tifor o dor
da contração. Adriana ressalto que os
riscos de mortalidade e'inf

. -

são bem
tomo

do alividade e o inIcio dó ação
é mais rápido nos partosnott1rais.

A balanço entre o porto normal e a

cesárea se desequilibra entre asjara
-guaenses: Em 2006, foram 1057, ceso!
nonos contra os 837 naturais e eni 20.07, .

1104 contra os Z21 portos normais, ou
seja, 44% e 39% de partos naturais, res- >

pectivamente. Até abrjl deste anof'sqo

�.
. .347 �sonDnas e 262... partos n

�EstotiStiéo' ainda longe ..
do ad

",�:ra�a �inecologista Adria�a Co

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



rn O CORREIO DO POVO
I

SEXTA-FEIRA, 9 DE MAIO DE 2008 SOCIAL-----------.

ELEGANTES
Na próxima quarta-feira (14), a partir das 20 horas, os portas do Kantan, o
restaurante mais elegante da nossa região, se abrem para o festejo da 2°

. Festa do Champanhe. Noite só para elas, promovida pela revista Nossa. O
convite é uma charmosa fito preta, formando uma linda rosa, que será um

acessório para as elegantes do dia. A festa será regado a champanhe, com'
um dos melhores antepostos da região, totalmente free. E o que é melhor,
parte da renda será revertida em prol da Apae. Quem vai tudo bem, quem não
for, poderá acompanhar toda a festa nas páginas da revista no mês de junho
e no programa Moacir Gonçalves, dia 17 no SBT.

'

�l;�PELA VIDA
V7A1911qlô! A JavçLVeícul_os está promovendo uma componho
;-'"_c.. ,'':'",,;-,,'k'._.;,''

"

,':..!-.,",.;..,... ,_;',;;',,,:-'_, "';'-_';,J';: ..,

muito legal. Troto-se MiAutotest Pelo Vida. E o seguinte: você'
foz um Test Drive, nõo pago nado, e o empresa doa R$ 5 poro
o Rede Feminino de Combate 00 Câncer. Legal, né? Uma bola
bronco poro galero esperto do Jovel.

VEIO DO LEITOR'
Entra um senhor desesperado na far-
mácia e grita: MENOS MAL
- Rápido, me dê algo para a diarréia! Olha só como o americano não en-
O dono, que era novo no negócio, lhe dá tende xongitas de futebol. O USA
o remédio errado: para nervos. Today, jornal dos que mais vendem
O senhor, com muita pressa, pega o

por lá, 00 publicar a história de
remédio e vai .embore. Horas depois, Ronaldo com os travecos, pôs uma

'

chega novamente o senhor que estava "

foto de ... Cristiano Ronaldo, craque
com diarréia, e o farmacêutico lhe diz: português do Manchester United.
- Mil desculpas senhor. Creio que pór
engano lhe dei um medicamento para
os nervos, ao invés de algum remédio
para diarréia. Como o senhor está se

sentindo?
. O senhor responde:

- Cag� ........ Mas tô tranqüilo.

" A fé é e'nlmn do
sociedade; é o

substôncia da"vida humano
LAMENAIS

FALA SÉRIO
Só me faltava essa. O cantor, e nas ho
ras vagas, ministro da Cultura, Gilberto
Gil; pretende tornar o uso do chá de
ayahuasca, usado'em rituais religiosos,
patrimônio material da cultura brasilei
ra. a chá é usado em cerimônias de sei
tas como o Santo Daime e pode provocar
alucinações. Que viagem!!!!

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o amigo Amo Val
le, que sempre lê esta coluna para
ficar por dentro das novidades da
nossa querida terrinha. Valeu!

hlARMONIA
Móveis --

'(jJSpeed Press
12�k��

3371-2552

As voluntárias da AMA (Associaçõo dos Amigos dos Autistas)
de Jaraguá do Sul Lena Negri'(esq), Lediane Zardo e Mary
Regina Teixeira, na tarde Cor-de-rosa, na quarta-feira (7)
no Clube Atlético Baependi

QUE HORROR!
Há comentário que dois jovens de classe média espancaram um desabrigado
na calçada em frente ao Shopping Breithaupt. As câmeras de segurança do

prédio gravaram tudo. Ai,ai. cl..

GENTE FINA
• A sempre dinâmica e espirituosa Mônica Schünke é mais uma presença queri-

.

da na Festa do Champanhe, dia 14 de maio. Alzira Marangoni e Carina Marcatto
também já reservaram seus convites.

• No sábado e no domingo acontece na Scar, um whork shop de moda com

os competentes Luis Vilela e Patrick Couto. Dentro do evento vai ter uma

seleção de modelos para agências de são Paulo, Tókio, Paris, Milão e Nova '

Iorque. A realização é da colunista de moda e empresária Nayama Schmitz,
da Nayama Cio. de Modelos.

DIZEM POR AI .••
Que a advogada Fernanda Klitzke
depois de pedir o afastamento da

. assessoria do vereador Dieter Jans
sen, segundo comentário, ,por não
aceitar a coligação do patrão com

Moacir Bertoldi, voltou o ocupar a
sua cadeirinha na Câmara de Ve
readores. Dizem também, que em
casa o tempo pra ela fiCOU muito
ocioso. Então tá! Como diz o dita
do: "O bom filho o casa torna".

MIL VIVAS
Um punhado de figuras amigas ani
versariando hoje, entre elas a minha

querida Tânia Dantas e Valério Pazze
to. Muita paz no coração e parabéns.

Heine, presidente do Convention
Bureaux, Márcia Alberton,
presidente do Instituto Açõo
Brasil e Episteme Eventos, e e
amigo Miguelito, na inauguração
das novas instalações
do Instituto e da Episteme

TE CONTEI!
.. Só para agend(ft 0'0 ite do
Il-tl-tl.que será re

..

a no

próximo dia 16 de maio, será
realizada no, Panorâmico da Scar.

ill A felicidade de alguns dura
pouco. A torcido do Flamengo
está num Chororô que dá pena.
Dá-lhe América!

.. Pra quem quer dor I1HI
,

esticadinha nas cane.Jas!,hoje
no Carambas, em Indgiol, tern
a festa Top Females, com top DJ

, Euro e Carlos Fuse.

• No sábado, no Moinho, tem os

Chefes e a presença do amigo e

OJ Xólinho. Boa pedido.

• O empresário da noite César
Silva está calado, é sinal que vem

coisa por ai. Quem viver verá!. '

-.1 ,"

• Meu irmão camarado Nicácio
Gonçalves, está programando
as festividades para comemorar

os 25 anos de sucesss de sua

Contabilidaile Gonçalves. .

H!lje à noite irei conferir o Festà
do Champanhe, promovido _pelo �.

confrade Walmir Biduschi, no De
see, em Balneário de Camboriú.

Iii Nesta sexta-Ielre tern JÔntar-·
Dançante no Beira Rio, em come-

.

moração 00 Dia das Mões e aos

36 anos de fundaç�o do Clube_

• A,manhã,'no Baependi tem
Baile de Espírito Santo, com a

eseollie da Rainha do Clube.
.. Este.'colunista será .U

jurados.da nofte.
,··A&\.
Wf�',&

• Como diria um amigo .'. eli;
"Hoje eu comi o diabo que o pão
amassou".

• Com essa, ful!

DICA DE SEXTA
Curtir à noite na Bierbude o

Pagode Chic, com o grupo Bom
Astral e o Dj Rodrigo fabro.
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[íNDICE VARIAÇÃO MOEDA COMPRA VENDA VARIAÇÃO
IBOVESPA 1,02% Dólar comercial (RSl 1,692 1,694 0,24%
�����--=--<

Euro (em USSl 1,541 1,541 0,09%
��------------------�--�
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MERCADO REGIONAL

.. .....

.

Sábado Legal .

.

.

A Camara de Dirigentes Iollstns de Jaraguá do Sul informa que neste sábado 10de maio, véspera do Dia das Mães, o

comércio estará aberto até as 17h� em mais uma edição do Sábado legal. Com o comércio da cidade funcionando por dois
sábados seguidos até as 17h, provavelmente muitas mães e lojistas vão passar felizes o domingo dia 11. Nova profissão:
pesquisador de tendências

.
'

______________________________________� ""i'UiJ".'IHII.,H_

NOVO PROFISSIONAL
Está despontando no mercado brasileiro um novo profissional: o

pesquisador de tendências e comportamentos. Ganha diversos no
mes: trend hunter, cool hunter, street scaper, entre outros termos'
em inglês. Há outra modalidade, os influenciadores, cujas opini
ões servem de exemplo para apontar tendências. Como antenas,
apontam comportamentos de vanguarda que, a médio prnzo, são
adotados por muito mais gente. A maioria das empresas norteia
hoje a criação de novos produtos por meio da pesquisa de tendên
cias ou comportamentos. O Boticário, por exempló, acompanhou o

cotidiano de um grupo de garotas "supernntenedas" durante um
ano para descobrir que tipo de produtos as adolescentes queriam.
Foi a, partir dessa. pesquisa, direto com a fonte, que a empresa
desenvolveu uma n.ova linha,' cujo principal produto é um gloss
para ser pendurado no celular - a partir da "necessidade" expressa
pelas adolescentes de levar um brilho labial para todo canto. "üs
influenciadores costumam ser criativos, antenados e experts em

suas áreas", explica a gerente de produção da agência de pesquisa
. de tendências de comportamentos Voltage, Débora Emm.

IPHONE
Para quem está ansioso para comprar um celular IPhone da Apple,
pode começar a guardar dinheiro, pois provavelmente no segundo
semestre deste ano ele começará a ser distribuído pela operadora
Claro. Os mais apresscdlnhes já compram os aparelhos em lojas na

. cidade de Sõo Paulo ou' até pela internet por meio de procedência
duvidosa onde o preço gi"ra em torno de RS 1.700 a RS 2.000,00.

PLENÁRIA
A plenária da Acijs e Apevi do próximo dia 12 foi tmnsíeríde para o

dia 14, às 11 h, aproveitando a presença do governador luiz Henrique
da Silveira em Jaraguá do Sul, oportunidade em que poderá falar aos
empresários com relação a questões relevantes ao setor produtivo.

INSUMOS E FERTILIZANTES
Já que o principal problema da agricultura nos últimos tempos são os

aumentos nos preços dos insumos e fertilizantes no mercado interna
cional, o governo brasileiro poderia incentivar a produção nacional.
O Brasil consume 24 milhões de tcneledns, sendo que 15 milhões de
toneladas sõo importadas de outros países. O petróleo é a principal
matéria-prima para fabricação desses produtos

.

necessário para a

produção agrícola, e tem sofrido aumentos considerúvels nos preços
internacionais. Aos empreendedores, esta é uma oportunidade atra
ente. A ressalva � que o merccde é dominado por grandes fabricantes
internacionais .

Traga sua mãe até a Dream Car
neste Sábado para tomar um
delicioso Café da manhã e

receber um KitMaquiagem.

veíCULOS SUPERANPO EXPECTA'llVAS
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PELO AR

SANTACATARINA'-�------�

Solução para os aeroportos de se
.

.
-

.

-

Região Sul quermelhorar o sistema, oOeste quer controle da Infrnero
"Se queremos ser grandes, leva; estatisticamente, "de oito'

temos que pensar grande. O a dez anos".
, futuro e as obras vultosas es- Martins concluí dizendo que
tão batendo em nossa porta, só "temos aqui uma grande oportu
precisamos deixá-las entrar". nidade de desenvolvimento do
Com essa afirmação, o deputa- sul de Santa Catarina, pois no

do Valmir Comin fez urna aba- Sul do Brasil não há aeroporto
lizada avaliação sobre a ne- preparado para transporte de car
cessidade de se.dotar a região

.

gas em grande volume".
Sul de melhores aeroportos. Também na tribuna da As,
A avaliação foi encaminha- sembléia Legislativa, o depu
da pelo comandante de vôo e tado Altair Silva pediu que os

piloto de linha aérea Helder demais parlamentares apóiem
'Martins. Depois de destacar a ,algumas das reivindicações
poterrcialidadé da região Sul, centrais - e urgentes - da região
com. aproximadamente um·· Oeste catarinense, lembrando
milhão .de habitantes, o em- que são melhorias que benefi
presárío e aviador lembrou ciarão a todo o Estado. Altair
que o tema sobre aeroporto é citou que, inclusive, a Asso

complexo, já que a construção ciação Comercial e Índustrial
ou reforma de um aeroporto de Chapecó, presidida pelo

empresário .

Vicenzo Giácomo,
elaborou um macro-projeto de
desenvolvimento para o muni
cípio' e detectou uma das ne

cessidades mais prementes: o

da transformação do aeroporto .

de Chapecó, de municipal para
o controle da Infraero.

'

.

O deputado justificou essa

reivindicação, lembrando da
crescente demanda do aero

porto (que atende não só ao,

Oeste catarinense, mas ao Su
deste do Paraná e Oeste gaú
cho) obriga que se fala urgen
temente essa mudança. Altair
sugeriu que essa ação poderia
ser incluída na programação.
do Plano de Aceleração do
.Crescímento (PAC), do gover-
no federal. Altair defende transferência do Aeroporto de Chapecó para a Infraero

Piso dos prefesseres ,

Com a aprovação' pela Câmara do piso salarial dos professores, que possa paro R$ 950,00 reais, o que acontecerá em Sa'nta
Catarina, coso seja aprovado o Senado e sancionado pelo presidente Lula? Hoje o vencimento considerando o abono e o

Premio Educar está em R$709,46. A diferença poro alcançar os R$ 950,00 é de R$ 240,54, que divididos nos 'três anos são
de R$ 80�18. Resumindo, os penduricalhos deverão ser incorporados ao vencimento e ainda este ano o salário terá um au

mentede 11,3%; claro que sendo sancionado comó saiu da Câmara, e é isso que deve ocorrer. Poderá criar difiçuldades ao
governo do Estado por ter adotado o sistema de abonos e não a incorporação. O fundamental nisso tudo é que. uma dívida
está sen�o resgatada com uma categoria que merece uma atenção especial, os mestres com carinho.

CUIDADO DARCI
Pelo visto o prefeito de Joinville, Marco Tebal�ii é um bom cabo
eleitoral. A assessoria do vice-prefeito de Joinville; Rodrigo
Bornholdt, não perdeu a oportunidade de divulgar os elogios .

calorosos do prefeito ao candidato do PDT:"Eu t�ria uma gran
de satisfação em transmitir o cargo oe prefeito ao Rodrigo, no
dia lO de janeiro de 2009." Foi além durante uma solenidade
no município::'Rodrigo é jovem, inteligente e bem preparado,
e deve ter um futuro político dos-melhores", Ciúmes o parte o

prefeito pavimtmta cordialidades, por enquanto.

POIS É ••• ·

A ossesserle do prefeito de São José, Fernando Elias, liga para
a coluna e afirma que ele 5erq candidato à reeleição com o

apoio'dos tucanos José Natal e Gérvósio Silvo. Natal disse que
•

é mentira."Não é nado disso.lsso não. existe."
.

.FIRME
'

-O deputado José Natal garante que seu nome 'continu�
à disposição do PSDB porá disputar o prefeitura de São
José. "Encontrei o Elias num evento no município. Fala
mos rapidamente, mos nado sobre as eleições. Eu estou
candidato," finalizou.

PRESENÇA ASSíDUA-
.

,

Não é de hOJe que o governador de Minas Gerais,
.

Aécio Neves, desembarco em Florianópolis paro usu

fruir des belezas da Capital catarinense. Freqüenta
o cidade com certa assiduidade: E político também'

, .é amor. No ültímo sóbado jantava num restaurante

japonês no companhia do lindo modelo Letícia We
ber, que pelo olhar dele foi aprovado poro coligações
futuras visando o Planalto. Ou não?

.

�-----��------------------�--�
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Depoimento finaliza CPI dos cartões
Garibaldi dá por encerrado e diz que senadores devem procurar outro assunto

Depois do depoimento da disse que foi feito,um levan
ministra-chefe da Casa Civil, tamento de dados e voltou a

Dilma Rousseff, no Senado, o lembrar que uma comissão de
presidente da Casa, Garibaldi sindicância da Casa Civil e a

Alves Filho (PMDB-RN), disse Polícia, Federal investigam o

que a Comissão Parlamentar responsável pelo vazamento.
Mista de Inquérito (CPMI) dos A CPMI dos Cartões Cor"
CartõesCorporativos está per- porativos tentou convocar Dil
to do fim. 'Acho que aministra ma para falar sobre o assunto,
respondeu satisfatoriamente a mas, por ter maioria governis
todas as questões. Se não hou- ta, o requerimento acabou re

ver fato novo, acho que a CPI,' jeitado. A ministra foi, então,
com esse depoimento e outros, convocada pela Comissão de
pode marchar para a sua con- Infra-Estrutura.
clusâo'', afirmou ontem o pre- Depois de ouvir as explí
sidente do Senado. Segundo cações da ministra, Garibaldi
Garibaldi, é preciso que haja disse que agora os senadores
cautela "para que a CPI tenha precisam '''ir atrás de outros
um fim honroso para o Con- assuntos". "Tem senador que
gresso Nacional". coloca um assunto na cabeça

Dilma Rousse£f,' prestou. e pronto; só pensa naquilo",
-

depoimento durante quase afirmou. '�O Congresso não
'dez horas na Comissão de pode ficar atrás do dossiê. A
Infra-Estrutura. Inicialmente história do dossiê não é

um as

convidada para falar sobre as sunto para a CPI mobilizar se
obras do Programa de Acele- nadares, que tem de ir atrás de

ração do Crescimento (PAC), outros assuntos", completou.
'

a ministra também deu expli- -A entrega do relatório final da

,cações sobre a elaboração de CPMl está marcada para o dia
um suposto dossíê com gastos, 27 de maio.

presidenciais na gestão de Fer
nando Henrique Cardoso. Ela AGÊNCIA ESTADO

Governo lança plano para,
desenvolvimento da Amazônia
A implementaçâo de um solenidade, Lula se reuniu com

novo modelo de desenvolvi- os governadores da região (Acre,
menta na Amazônia brasileira, Amapá, Amazonas, Maranhão,
com valorização da diversida- Mato Grosso,' Pará, Rondônia,
de sociocultural e ecológica e' Roraima e Tocantins). Também
redução das desigualdades re- teve encontros, ainda de ma

gionais, é um dos objetivos do nhã, com os ministros da Secre
Plano Amazônia Sustentável taria de Comunicação Social,
(PAS), que foi lançada ontem no Franklin Martins, e do Trabalho
Palácio do Planalto. O PAS con- 'e Emprego, Carlos Lupi.
ta com estratégias e orientações. À tarde, urn dos 'principai�
para as políticas de governo fe- " compromissos da agenda pre-

'

deral, estaduais e municipais sídencíal foi a sanção da lei
.

e apresenta aos setores produ- que estabelece procedimento,
.tívos e à sociedade caminhos para julgamento de recursos

para o desenvolvimento susten- repetitivos no 'âmbito do Supe
tável da Amazônia, em sintonia rior Tribunal de Justiça (STJ). ..

com o Plano Plurianual 2008-" A nova lei, que entra em vigor
.

2011 B 'o Plano de Aceleração em 90 dias, deve dar mais ra

do Crescimento (PAC).
' pidez no trâmite. e julgamento

Participaram da cerimônia,
-

de recursos com teses idênticas
na manhã de ontem, o presi- [repetitivos] dirigidos ao STJ. O
dente Luiz Inácio Lula da Silva, últirrio compromisso oficial do
ministros, governadores dos presidente foi uma.reunião com
estados amazônicos; ambienta- o secretário especial de Portos,
listas e parlamentares. Antes da Pedro Brito.

Garibaldi diz que CPI dos cartões cominho para o fim depois do depoimento, nesta semana, de Dilma

Lucros para reduzir
aquecimento

o governo está preparando um projeto
de Iel para destinar parte dos lucros
obtidos com o petróleo para reduzir os
impactos das mudnnços climáticas:
De acordo com a ministra do Meio
Ambiente, Marina Silva, esse projeto
seria -um ajuste na lei que destina
um percentual dos recursos do lucro
do petróleo .purn o combate a inci
dentes ambientais por derramamen
to de petróleo.

Os sites mais
acessados no país
Em primeiríssimo lugar está o Orkut,
segundo a instituição de pesquisa _Re
search Sites of Latin América, do flori
dn.Iels aspectos seriam sociabilidade,
comunicabilidade e amizades que o .

Orkut ofer.ece. No segundo lugar, temos
o previsível Google, embora' muitos
acreditem ser o primeiro no país.
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Put�in promete conter a .. i nflação
�Nomeado primeiro-ministro, ele quer criar situação macroeconômica robusta
MOSCOU

Vladimir Putin foi confir
mado ontem como primeiro
ministro da Rússia pela Duma
(Câmara dos Deputados) com
uma maioria arrasadora. O

ex-presidente russo recebeu
392 votos dos deputados a seu

.

favor, enquanto -56 se pronun
ciaram contra, Porém, a apto
vação é meramente simbólica,
já que o Rússia Unida, partido
de Putin, controlamais de dois

- terços do parlamento.
A partir.desse momento, Pu

tin tem um prazo de sete dias
para - apresentar ao presidente
daRússia a composição do novo
governo e propostas sobre a es

trutura do executivo federal.
A sucessão no Kremlin foi

cuidadosamente coreografada
- em dezembro Putin escolheu
seu sucessor, Dmitry Medve
dev, eleito presidents mais
tarde, e disse que continuaria
na política como primeiro-mi
nistro.

Depois de oito, anos como

presídente, Putin prometeu
conter a crescente inflação na

Rússia e cortar os impostos no

setor de petróleo:
Durante discurso no parla

mento, Putin disse que sua ad"
ministração quer "uma infla-

, ção de um só dígito dentro de
alguns anos", conio parte de,
um plano para fazer da Rússia
um país líder na economia até
2020.

''Antes de mais nada, pre
cisamos de uma situação ma

croeconômíca robusta", disse
Putin. "Sendo assim, vamos

. prestar a maior atenção a to- _

dos os aspectos' da política
financeira .: primeiramente
para as medidas direcionadas
à redução da inflação".

A - Rússia está no décinio
ano de crescimento rápido e

Putin disse que, neste ano, iria
tirar aCrã-Bretanha do sexto

lugar entre as maiores eco

nomias do mundo em poder
aquisitivo,

O novo premiê, que passou
a Presidência para DmitryMed
vedev ná quarta-feira, 7, disse

que é necessário um aumento,
nos gastos com saúde, educação
e infra-estrutura, para assegurar
que o país seja um líder. Vladimir Putin pretende investir mais em saúde, educação. e lnfru-estrutura para o crescimento do país

.

{.\.

-

As pr�postas são concretas,
afirmam emissáríes tibetanos-
DHARAMSALA

Os emissários. do Dalai
Lama e os representantes do go
verno chinês mais discordaram
do que concordaram durante as

negociações para discutir for
mas de superar a recente onda
de violência no Tibete, mas os

dois lados fizeram "propostas
concretas" que poderiam fazer

parte de uma futura agenda
para discussÕes sobre o Tibete.
A / afirmação foi feita' por

Lodi Gyari, um dós emissários
do Dalai-Lama nas' conversa

ções realizadas no início da se-.

mana na China. '

Apesar -das propostas con

eretas, as divisões persistem,
observou Gyari. _

"Nós discor
damos .mais do que concor

damos", disse Gyari. "Nossos
interlocutores voltaram a fazer

acusações infundadas - contra
o Dalai-Lama, de que ele esta
ria prejudicando e sabotando a

Olimpíada de Pequim. Mas dei
xamos claro que ri Dalai-Lama

apóia os Jogos Olímpicos desde
o início", afirmou.

.

O governo chinês acusou

em diversas ocasiões o líder

espiritual
r tibetano e. seus as-:

sessores de fomentarem os

recentes protestos contra Pe

quim no Tibete. O Dalai-Lama
nega. Ontem, o porta-voz do
Mínistério v das Relações Ex
teriores da China, Qin Gang,
voltou a pedir ao. Dalai-Lama. '

que pare, com as 'atividades'
separatistas. O líder religioso
também nega que defenda a

. secessão e diz que seu objeti
vo é apenas buscar mais au

tonomia para o Tibete dentro
-

da China. Analistas vêem-uma

prática comum do regime chi
nês nesse comportamento de
fazer acusações duras em pú
blico e ao mesmo tempo' se
abrir ao diálogo.

,
'

,

c,
u,
«

Líbano ainda
sob tensão

.

BEIRUT,E
O líder máximo do grupo

guerrilheiro pró-iraniano Hez
bollah, xeque HassanNasrallah,
qualificou como "declaração/de
guerra" ontem a decisão do go
verno libanês de tornar ilegal
a rede de telecomunicações do

grupo. "Essa declaração é aci
ma de tudo uma declaração 'de
guerra e a deflagração de uma

'

guerra por parte do governo'
contra a resistência em, bene
fício da América e de Israel",

- -declarou Nasrallah. O· governo
libanês declarou ilegal .na terça
feira, 6, a rede de telecomunica
ções militares do braço armado
do Hezbollah e qualificou como
uma "ameaça à segurança do
Estado".

O Líbano também anun

ciou a demissão, do chefe de .

segurança no único aeroporto
internacional do país por sus
peitar que ele tenha ligação
com o Hezbollah.
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Samuel Lopes vai representar o Brasil nas modalidades carabina deitado e ar na Copa do Mundo da Alem'anha

TIRO

Samuel Lopes disputa
mundial na Alemanha

,

[aragnaense concorre em duas modalidades
JARAGUÁ DO SUL ainda não possui este título,

O, atirador olímpico de Ja-
' No ano passado, o atleta [a

raguá do Sul, Samuel Lopes, raguaense fez 590 pontos e foi
está com a mira apontada . o único brasileiro a avançar
neste momento para a Copa para a prova final. "É muito
do Mundo, em Munique, na difícil para um brasileiro ven

Alemanha. O atleta foi convo- cer uma competição mundial
cada para integrar a Se-

. '

leção �rasileira, em d';las All.
,

.' .

modalidades: carabma UJE °t dif °Ideitada e carabina ar. Na mUI O I ICI poro um
primeira: ele é. o líd�� brnsileirn vencer umano rankmg nacional, Ja .

na segunda, ele ficou competição mundial como
em quarto lugar, mas

foi.c�am�do devido à essa. Vou tentar chegar odesistência do segundo .

.

colocado, já que as equi- mais longe possível no.

pes de tiro sãoformadas .

.

"."
sempre por três partici
pantes. "Estou em um bom
nível de preparação e espero
atingir uma boa pontuação",
afirma Lopes, que disputará
o Mundial pela décima segun
da. vez na carteira, mas que

possível", comenta.
Ainda segundo o atirador,

entre os países com melhor
nível e favoritos para a dispu
ta estão os Estados Unidos, a

China e' a Rússia. Somente na

prova de carabina deitado, es-

pecialidade de Lopes, são
esperados mais de 130

participantes, de 60 pa
íses. A Copa do Mundo
acontece nas instalações
do Centro Olímpico de
Tiro de Munique, entre.
os dias 15 e 30 de maio.

Antes de retornarem

da Europa, alguns atletas
da delegação brasileira,
inclusive Lopes, foram
convidados para passar

três dias em Birmingham, na
Inglaterra, onde devem testar

. munições produzidas,por um
fabricante da região.

como essa. Mas se eu for corno,
no ano passado; e ficar entre
os 20 primeiros, já é uni óti
mo resultado para a prepa
ração que a gente tem. Vou
tentar chegar o mais longe DEBORA VOLPI

\
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Reforce a imagem da sua empresa!
Vista seus colabomdores com uniformes
produzidos com tecidos da
mais alto qualidade.

A Malwee 'enfrenta o Carlos
Barbosa neste domingo
com algumas alterações no

sistema defensivo. Com Chico,
machucado, e Ari,' suspenso, o

técnico Fernando Ferretti conta
,

apenas com leco (foto) e Fabiano'
como jogadores que atuom como

fixos. E o treinador confia nos

dois, tanto que Chico poderia
até atuar no sacrifício, mas

neste momento da competição
. isso não é necessário.

Na defesa

AMISTOSO
A equipe de handebol masculino da ADHJ/FME fará um amistoso ama

nhã na Arena Jaraguá. De olho na preparação para a Olimpíada Estu
dantil Catarinense, os jaraguaenses enfrentam a ADI/Slice, de Itajaí,
a partir das 15h. Como teFillinou em quinto lugar no ano passado, o
time terá de passar pela fase reg1imal, que acontecerá de 16.a 22 "de
junho em local o ser confirmado.

SÉRIE C
Metropolitano e Morcílio Dias já conhecem os odversorfos que en

frentârão na primeira fase da Série C. O time de Blumenae, que
garantiu o vaga no Divisão Principal deste ano, está no Grupo 16,
junt� com Brasil de Peletns (do técnico Itamar Schulle], Caxias
(RS) e J. Malucelli (PR) .. Já o Marinheiro, campeão da C(jp,a Santo
Catarina 2007, está no Gro.po 15, ao lodo de Inter de So aria'
(RS), Engenheiro Beltrõ'o e Toledo (ambos do Paraná). Ae á de
ambos será dia 6 de julho.

SÉRIE B
.Já O Avaí tem um difícil desafio hqje, na abertura do Campeonoto
Brasileiro do Série B. O leão da Ilha vai até Curitiba onde enfrenta o

Paraná. O time do Capitatcatarinense quer esquecer o Estadug( onde
teve umo decrescente e caiu muito de produção, ficando. d 'ra das
finai:;. E (I Criciúma, estréiq ern cosa, amanhã, contra' li (��).
Teoricamente, é um jogO mois.fácH:

"

SÉRIE A
A competição começa no fim-de-semana sem ainda ter um grande
favorito. O Palmeiras, pelo seu investimento, pode ser considemde um;
dos quê têm mais chances. Mas o Internacional" com o beto time que
tem, não fico muito longe. O Cruzeiro e o São Paulo também devem
terminar entre os primeiros. E o Figueirense devé, novamente, fazer
uma campanha lntermedíérte, quem sabe até conquistando uma vago
poro a Sul-Americana. Façam suas opostas.

esporte@ocorreiodopovo.com.br
.
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Juventus lança projeto Sócio Torcedor
Moleque Travesso convoca torcedores a ajudar na reestruturação do clube
JARAGUÁ DO SUL Segundo o presidente, o di-

Com o objetivo de reestrútu- nheiro servirá. para arrumar a

rar o time para o retorno à elite casa. "Não existe condições de
do futebol catarinense, Ó Grê- o clube sobreviver sem uma

mio Esportivo Juventus lançou .

renda inensal. Precisamos de .

a campanha Sócio Torcedor. A uma estrutura para o dia-a-dia",
iniciativa tem a finalidade de

'

observou Vargas.
àrrecadar fundos para o time O projeto funciona da se

em todas as atividades espor- guinte maneira: o torcedor que
tivas: como a manutenção do se tornar sócio, mediante ao

estádio, pagamento-de funcio- pagamento de R$ 30 par mês,
nários, categorias de base e es- recebe um certificado e uma

trutura física do clube. ' carteirinha que dará direito a

Conforme o presidente do assistir a: todos os jogos no Está

Juventus, lido Vargas, esta é a dia João Marcado, acompanhar
tônica dos grandes times de fute- os treinos diários, concorrer a

bol: utilizar a paixão do torcedor sorteios, receber notícias via
a seu favor, "Também queremos e-mail, um exemplar do jornal ,

aproximar mais os torcedores Moleque Travesso e descontos
'

para criar uma cumplicidade en- em lojas conveniadas. No final
tre as partes. Temosmuitos desa- de um ano, o torcedor que pa
fios pela frente e o torcedor nos gar em dia receberá uma cami-

ajudará nestaempreitada". seta oficial do Juve. Carteirinha dará direito o entrar nos partidas,treinos, concorrer o prêmios e descontos em lojas

,... ,

POLEMI&AS OLIMPICAS-

Eni ano de Olimpíada, questionamentos polêmicos surgem nos bate-papos sobre os jogos, até mesmo entre
especialistas. Vamos o algumas questões.

.
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DESAFIO

RECORDISTA X

CAMPEÃO
Um recorde mundial é um feito quase as

sustador. É admirável alguém que faço algo
mais rápido e melhor do que os milhões de
pessoas que tentaram ,a mesma coisa. So
bre tudo é um feito que se pode quantificar.
Ninguém pode afirmar com segurança que
tal obra literária é o melhor do mundo. Mos
você sempre pode dizer quando um cam

peão é campeão. Numa Olimpíada mais
importante do que o recorde é vencer. Os
recordes estão aí para serem batidos, mos
o medalha de campeão, oh! Esta é eterno.
O desafio supremo, 'porém, continuo sendo
o de 00 mesmo tempo vencer e bater ore.
corde mundial.

OS 100 METROS
No extenuante corrido de 100 metros ruses

parece que os limites do homem estão pró
ximos. Em cem anos, não foi possível me
lhorar o tempo dessa provo em um segundo

-

inteiro. Nela o atleta despende, em menos de
dez segundos, um esforço comparável 00 de
uma pessoa saudável 00 longo de uma sema
na,de traba,lho dvro, nUma mino ou.pedreiru.

ESPORTE----------

,1

1 2

AS MULHERES
A maior evolução no esporte tem ocorrido entre os mulhe
res. Este êxito deve-se o razões de metodologia, preparo e

empenho.-As mulheres estão fazendo hoje o que no passa�o
se temiu que pudesse motor um homem de exaustão, sem,
no entanto terem o mesmo forço muscular. O seu consumo

. máximo de oxigênio por quilo de peso do corpo, por minuto,
é 10 o 12% menor que no do ..homem. Significo por exemplo
que o melhor corredora tem o mesmo capacidade de resis
tência que um corredor masculino do segundo escalão, mos

.:
não o de um campeão.
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Massa, Barrichello eNelsinhoquerem surpreender no circuito de Istambul
DA REDAÇÃO

05brasileirosFelipeMassa,
Rubens Barrichello e Nelsinho

Piquet pretendem fazer boni
to no GP da Turquia, quinta

. etapa da temporada 2008 de
Fórmula 1, neste final de se

mana. A corrida no circuito de
Istambul tem largada prevista
para as 9 horas dó domingo
com transmissão ao vivo para
o Brasil.

A Turquia recebe a F-l
desde 2005 e o brasileiro Fe

lipe Massa, da Ferrari; mar
cou a pole position e venceu

esta prova nos dois últimos
anos. O piloto está em busca
da sua terceira vitória conse

cutiva no circuito de Istam
bul. Já que ganhou as duas
últimas corridas neste. país.
Inclusive, em 2Q06, esta pista
foi o palco do primeiro triun
fo de Massa na categoria, que
ficou na frente do seu então

companheiro, o heptacam
peão Michael Schumacher.

Massa revela que o circuito
é muito especial em sua car

reira e quer alcançar um trio
de vitórias no país. Na prova

I
passada, na Espanha, Felipe
chegou em segundo atrás do
seu parceiro de time Kimi Rãí
kkõnen,

Já Barrichello fará a sua

participação número 257 em,
corridas nà F-1. O piloto da
Honda admitiu que este talvez
seja o momento mais impor- ..
tante de sua carreira. "Esse GP

,

aqui é, especial. São 257.pro
vas, e o mais importanteé que
posso contar de cabo a rabo a

minha história na F-l".,
Para o brasileiro, os .16

.

anos 'na categoria não afeta-. .

ram em nada sua competítiví-
.

dade. "Posso sentir que ainda
sou tão competitivo quanto
em qualquer outro momento.
Só preciso de um bom carro e

o resto, está na mão".
Nelsinho Piquet comen

tou sobre o fato do circuito
ser realizado em sentido anti-

. horário. Piquet não teme esta

característica da prova. "Toda
pista tem curva para esquer
da, talvez possa ter um pouco
mais para direita, mas, mesmo
assim, isso não faz diferença",
observou.' Felipe Mossa busco o terceiro vitória no circuito de Istambul, palco do primeiro triun,fo do piloto

'Eliminação pode ser,uma boa

para Caio', considera diretoria
-

RIO'DE JANEIRO lhor e fazer as alterações que.
Ao menos um ponto não julgue necessárias.

tão negativo teve a vexatória "Já batemos uni papo. e têm
derrota do Flamengo para o alguns aspectos que ele PÚl
América-MfiX (3xO), na quar- tende modificar. E assim será

ta-feira, pelas oitavas-de-final feito. Porque ele é capaz e es

daCopa Libertadores. Com a tudioso como o Joel", frisouo
eliminação da competição vice de futebol.

continental, na despedida de Como o Flamengo conta

Joel Santana, o novo técnico com um elenco numeroso, a

Caio Júnior terá mais autono- tendência, segundo Kleber, é
mia para trabalhar. A pressão que 'alguns jogadores, sejam
pelos bons resultados do ex- emprestados até o fim do ano.

comandante não 'é mais tão Outro caso a ser resolvido é o

latente. do meia Ibson, cujo contrato
. "Ao menos ele poderá im- expira dia 30 de junho deste

plantar sua filosofia sem tanta ano.

cobrança como era esperado. "Este fato' estamos anali
Ele poderá mudar algumas sando, mas ainda temos tem

coisas, sem set tão questiona- po. Logo chegaremos a uma

do", disse o vice-presidente de solução sobre o Ibson", expli
futebol do clube, Kleber Leite.

.

cou o dirigente, que não pare
'5. '

. O dirigente, inclusive, já ce disposto a pagar os cerca de
g conversou com Caio Junior e, 4 milhões de euros que o Porto
� deu total liberdade para o trei- . exige para liberar o apoiador

Depois do derroto do Flamengo poro Q:Américo, Caio ,terá mais autonomia .nador realizar o que achar me- em definitivo.

:
Atlético pode
ser punido"

A negativa dada à FPF (Fe
deração Paranaense de Fute

bol); que foi impedida de fazer
a premiação do Campeonato
Paranaense na Arena da Baixa
'da, no último domingo, pode
custar caro ao Atlético-PR.

A entidade protocolou
três queixas contra o time no

TJD-PR (Tribunal de Justi
ça Desportiva do Paraná). A
procuradoria do TJD-PR deve
oferecer denúncia do caso nos

próximos dias. O Atlético-PR
foi enquadrado em dois arti-

.'

gas e com isso pode ser sus

penso por até 180 dias, bem
como ter a Arena da Baixada
vetada para jogos de competi
ções estaduais por 90 dias.

O Furação será enquadra
do nos artigos 191, deixar de
cumprir determinação .

da
entidade de desporto, ·e 200,
recusar, sem justa. causa,
cessão da sua praça quando
requisitada.
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Uma verdadeira heroína
. Zenita foi mãe e pai aomesmo tempo para conseguir criar os filhos

Quando se fala em mãe, a

pequena palavra é capaz de

expnmlr _

sentimentos sem

medidas: amor, dedicação,
renúncia e companheirismo.
Mas para muitas mulheres,
o nascimento e a criação dos
filhos também é sinônimo de
dificuldades e de muita luta.
Esta é a história que conta a

aposentada Zenita Roden, 54
anos, que enfrentou vários
obstáculos para Criar os cin
co filhos.

Com cinco crianças, a me

nor com dois anos e a maior
com +i, ela se viu sozinha e

desamparada. "Meu mari
do foi embora e eu não tinha
nem onde morar. Trabalhei

_ dia e noite para conseguir me
manter", lembra. Mas as di
ficuldades não eram somen

te financeiras. Além de não

_
medir esforços para garantir
comida, educação e moradia

para os filhos, era preciso fa
zer o papel de mãe e de pai- ao
mesmo tempo e conviver com

-

a fragilidade emocional diante
do abandono do marido.

Depois de 14 anos pagan
do aluguel, ela _ comprou uma

casa para viver coni os filhos.
"Foram anos de muita-batalha,
muita luta. Por muitas vezes,
achei que eu não ia conseguir
criar meus filhos", revela. Mas

.

nos momentos mais difíceis, o
amor de mãe fala mais alto e

foi nesse sentimento tão forte

que ela se apegou. Não podia
desistir, pois tinha outras cin
co vidas que dependiam dela.
"Eu não pensava em mim. Só
nos meus filhos. Os filhos nie
fizeram erguer a cabeça e con

tinuar a lut-ar", afirma. Hoje,
após vencer os obstáculos,
Zenita se diz orgulhosa. "Me
sinto mulher, mãe e heroína
ao ver meus filhos criados".

cllç:zoom

Zenito Roden recebe o cori"nho dos filhos como retribuição por todo o suo luto

'Compre um zero

quilômetro ou serninovo

para presentear a

Mamãe
-e ganhe u_m final
de semana no

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confíança.

*0 brinde oferecido pela Garaguá Auto Elite está condicionado a comprade úm automóvel O km ou seminovo e inclui uma (1) diária para casal com pensão completa (café da manhã, almoço e jantar), 4 1 3 2 7 4 - 6 O O O
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