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Câmara entrega
moçãoa'LHS
Vereadores aproveitam vrsito do gover
nador poro pressionar pelo contratação
de funcionários poro o Ciretron.

Página 4

O estrogênio é o hormônio que pro
voco o desejo por poder e competi
ção nos mulheres do mesmo formo
que o testosterono o foz no homem,
sugere estudo norte-omericono.
"Nós descobrimos' que o estrogênio
e uma necessidade inconsciente por
domínio estão positivamente rela
cionados no mulher", escreveram os

. pesquisadores. Uma onáUSé do solivo
dos mulheres estudados mostrou que

.

os mais ambiciosos tinham um nível
mais alto de estradiol, um tipo de
hormônio estrogênico.

.

Fonte: BBe Brasil

Torta de queijo
� para aquecer

Outro opção do Página de Gastronomia
de hoje é o Camarão Indiano.

Página 13

Ópera La Traviata
mostra a França
Montagem chega à cidade poro duas
apresentações no Centro Culturol SCOt

Página 6

Fugas comprovam a falta
de segurança 'no Presídio
No local estão 200 detentos, quando a capacidade é com ferro, material retirado das paredes das celas. Qua

para 75. Três fugas foram registradas em menos de um tro já foram recapturados. Segundo o diretor do Presídio
ano. A última aconteceu na noite de domingo, quando Regional,Ivo Ronchi, faltam agentes prisionais e investi
sete presidiários escaparam. Eles utilizaram espetos feitos menta em ampliação.
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CHARGE

PONTO DE VISTA

Vale por dois

DO LEITOR,

Há 1226 dias

por Jaroguá do Sul
A Arena Jaraguá foi a primeira grande obra assumida

pela administração municipal e desde a concepção de seu

projeto mareou a proposta governamental de trabalhar por
uma Jaraguá do Sul moderna, oferecendo saúde, lazer, mo
radia, saneamento básico ... Em resumo, qualidade de vida.
Em 2005 foram vinte ruas pavimentadas e nos dois anos se

guíntes mais outras 43 obras melhoraram o acesso a diver
sos pontos da área urbana e rural da cidade.

Na parceria com o governo federal, Jaraguá do Sul tem'
forte apoio no fomento àmoradia popular. Cerca de 120mil
mZ de área foram adquiridos, abrindo espaço para mais fa
mílias terem suas residências. Ao todo, são 123 casas e 368

apartamentos - 144 em construção.
Ainda no-início da gestão foi criado o Programa de Va-,

cinação Antigripal Infantil, oferecida gratuitamente a todas
crianças domunicípio, com 19,5mil aplicações nos últimos
3 anos. Todos postos de saúde passáram por ampliações e
reformas e aproximadamente R$ 62 mil destinaram-se a

implantação doPosto Alwin Müeller, no Vieiras. Repasses
na casa de R$ 10 milhões foram destinados aos hospitais
Jaraguá e São José, possibilitando implementação de infra
estrutura e serviços ao cidadão.

Nos últimoslrês anos,_46 unidades escolares foram am

pliadas e reformadas, num. investimento total acima de R$ 5

milhões. Quatro novas creches foram entregues e os bairros
Santo Antônio e ilha da Figueira receberam da adminístra
ção a conclusão da, Emef Francisco Salamon e Waldemar
Schimtz, que hoje atendem cerca de 970 alunos.

'

É curioso que, se deparando com obras e, ações que
-

buscam engrandecer o município, encontremos quem
�

critique negativamente a construção de pontes, pavimen
tação de vias, reformas de creches e escolas, a preocu
pação com a saúde. pública. Existe um ano correto para
buscar o melhor para omunicípio .ou devemos aproveitar
as oportunidades e agir de, forma estruturada sempre que
possível? O muníeipe deve receber sempre mais, a cada
dia, em todos anos. Tudo que o 3° maior pólo industrial
catarinense e a quarta maior economia de Santa Catarina
merece..

, CARLOS CHIODINI, CHEFE DO GABINETE DE

COMUNICAÇÃQ DA PREFEITURA [IE JARAGuA DO SUL

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

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

• Rua Procópio Gomes de Oliveira, 246, CEP 89251,200, Cx. Postal 18. É obrigatório
'inforf!lar no,,!e completo, profissão; :CPF e

* telefone J*, nfÍo, �e!ão _ ��blicados).

vanto, a surpresa: bato com a cabeça não se fecham de maneira alguma.
no móbile colorido" aquele que faz Começo a sentir o peso e um certo

um barulhinho bacana que acaba por cansaço. Tentonão me entregar, pro
acordar meu herdeiro. Lá vou eu 'de meti à mãe do moço que hoje ela po-
novo, começando do zero. deria dormir sossegada. _

Meia hora de embalo depois, per- Mais meia hora. Ele pensa: "Sujei-
cebo que o sono está sendo atrapa- to incompetente, não sinto a menor

Finalmente o bebê dormiu. Depois lhado por outro 'detalhe: a fome. Aí, _ vontade de dormir no-colo dele". Eu:
de quase uma hora embalando, tentan- , só a mãe pode resolve)'. Depois de' "moleque abusado, desconfio que

,

do, convencendo, o mocinho fOI venci- devidamente amamentado, o guri esteja se aproveitando da- situação".
do. Caiu nos braços deMorfeu. Ainda volta para os braços de um gigante, Ficamos os dois nesse vai-não-vai,
bem, os meus já estavam cansados.

'

de proporções inimagináveis por nós totalmente perdid-os diante da situ

Sempre pensei em respeitar o hórário ' adultos: eu. Criatura grotesca, misto ação. Ainda bem que ela veio nos

de sono da criança, deixar que durma' ,de Golias e Shrek, pego novamen- salvar. Cruzamos um último olhar,
"naturalmente". Mas onze horas, para te o pequeno que manda um. olhar como quem confirma que o presen
uma criancinha' de 'três meses, aí já é desconfiado. Embalo, canto desafi- te do Dia das Mães foi pouco para
demais.

'

, nadamente (nunca pratiquei'músi- 'o que ela representa. Cinco minutos
��ll�Q,Jlldo .jsso enquanto ponho ca, deve ser legal!), tento de tudo, depois, a casa em silêncio. Todos

o curumim no berço. Quando me le- e nada. Dois olhinhos de jabuticaba dormem.

PABLO VARELA

BRANCO,PROfESSOR

---

O CORREIO DO POVO
Diretor: Nelson Lúiz Pereira
Editorei: Patricia Moraes

• Fones: (47) 3371.1919·3055.0019
iI Fax: 327�.3258

I
'

• Plantão Redação: 8835.1811
• Plantão Comercial:
, 8835.1872·9158-7991
• Entregas: 9902.1380 • 9191.3729
• www.ocorreiodopovo.com.br
• diretoria@ocorreiodopovo.com.br

, • redacao@ocorreiodopovo.com.br
• comercial@ocorreiodop.ovo.com.br
.. v�ndas4@ocorreiodopovo.com.br
Horário de atendimento: 8h às 20h

Rua Coronel ProcópJo Gomes de �
OIiveira,246· CEP 89251-200 - CP 19

Centro' )aragulÍ do Sul '. SC

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



----------·poLíTICA

FALA Aí!

" Se o codo mês
oumento o receito,
porn onde voi o

dinheiro?"
SILVIO DREVECH (PP),'

DEPUTADO, cobrando explicações
sobre gastos do governo do Estado�

" Vender voto
tombém é crime."

PEDRO ROBERTO DECOMAIN,
PROMOTOR DE JUSTiÇA,
alertando eleitores sujeitos os

penalidades.

" O"solório ogride o

nossa formoçóo."
JE�N BENO LUCHT,

PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO
MÉDICA DE JARAGUÁ DO'SUL,

sobre salários oferecidos
pela prefeitura.

. Projetos polêmicos
Entre os projetos de lei que o Senado voto hoje está um que proíbe o ven-

.

do de bebidos alcoólicos às margens de trecho Jural de rodovia federal,
.

tornando mais rígido o legislação sobre trônsito e os punições poro quem
ingerir bebidos alcoólicos e dirigir veículos. Pelo projeto, quem for flagrado
dirigindo alcoolizado .perderá o carteiro de motorista por um ano e terá
o veículo apreendido, além de receber multas mais altos. O projeto prevê
ainda que se o motorista se recusar o fazer o teste do bafômetro também re-

.

ceberá multo de valor mais �Ievado. Outro projeto de lei amplio o Programo
Bolso-Família, beneficiando· jovens de 15 o 17 anos. Cada família poderá
receber cté R$ 60 se tiver dois filhos nessa idade. E, ainda, prorrogação até
31 de dezembro, sem taxo, do prazo poro renovação do registro estadual de

propriedade de armo de fogo junto à Polícia Federal.

DlLMA
O Plpretende trazer o Jaraguá do Sul

.

o chefe do Coso Civil, ministro Dilma
Rousseff, ainda antes dos eleições.
Segundo o presidente do partido, Mar
cos Sçarpato, pelos investimentos do
PACna região e, também, poro cobrar
respostas sobre o duplicação da BR-
280. E!e e o pré-candldut« o prefeito
Dionei do Silvo conversaram com elá
no sernano passado em Joinville.

ADOCÃO .

Dono rlarisa sera o Madrinha do

Adoção. A primeiro domo aceitou
convite feito pelo deputado catari
nense João Motos (PMDB), autor do
projeto que dispõe sobre o matéria

. e que está para ser aprovado no

Câmara dos Deputados. A idéio de
convidar dono Mariso surgiu o partir

,

de declarações do presidente lula,
que expressou o desejo do casal de
adotar uma criança tão logo encerre

o atual mandato presidencial.

'FLAGRA .

Dois meses de investigação e o desce- ,

berta de três servidores ocupantes de
cargos comissionados que não cum

priam expediente no prefeitura de Blu
menan ,; :;Jijüer eram conhecidos dos
demais nos repartições em que estão
lotados. O que levou o promotor Odair
Tramontini, do Moralidade Público, o

mever ação público. Um trabolhe para
, um ONS,·outro no gabinete de um ve-. '

- reador e um terceiro em seu escritório
de advocacia. Se o modo pego ...

O CORREIO DO POVODTERÇA-FEIRA. 13 DE MAIO DE.200B

RERMITIDO .

%

AVpintura em ônibus partlculat.,não se assemelho o outdoor, returSI)
proibido pelo legislação eleitor.a'i e, portanto, pode ser usqlÍa p,eles
candidatos, segundo entendimento do Tribunal Superior Eleito�

B
•
elusive ratificado pelo úblico Eleitoral.

ter prédio prltprio, em terreno o

pelo município, às margens io Jaraguá. Antes prometido pelo pre- ':
feitura como área de Inzer pam moradores do Vila. Que nôo gostaram
nem um pouco.

"

lRAGÉDIA NACION,AI:
lei, inclusive abrangendo o iniciativa privado, mos só 13% dos
brasileiros conseguem vOlTas em creches. Ou seja, há, no. país,

ando reprimido!" ados são do Uniôo Na os

s Municipais �'!i: mo tragédia nacional,
I em Jaraguá, có'� mil crianças no fila de e�p

w·,'

Projeto do deputado Cezar Silvestri (PPS-PR), inclui entre us in

sanitários o Preenchimento !fê 'receitas e prontuários médico
mo ilegível ou que posso induzir o erros. Em coso de descul\1p

. as penàs são: advertência, i içôo total ou parcial do êst
mento, concelame(lto do�ic aril. fu!}cionamento e/ou m

Prontuários mal preencbid'os inipossibilitam os investigações
sos de erros e de omis.sões c-ousodos por imperícia, imprudência ou

negligência cometidos por profissiQnais de saúde, defende do autor
do projeto. -
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Vereadores apelam ao governador
Presidente aproveita visita de Luiz Henrique para cobrarmais funcionários
JARAGUÁ DO SUL a vereadora, para quem a visita

A presidente da Câmara de . do governador "éa oportúnidade
Vereadores, Maristela Menel (PT de cobrar aquilo que nos é devi
do B); entregará em mãos ao go- . do". Segundo ela, há apenas três
vernador pedido para' que sejam estagiários no Ciretran, tim deles

,

disponibilizados mais funcioná- para atendimento exclusivo aos

rios para o Ciretran. Luiz Hen- despachantes.
rique da Silveira (PMDB) estará Com relação as 16 contrata
em Jaraguá do Sul amanhã para ções anunciadas pelo vereador
participar da inauguração da . Pedro Garcia (pMDB), a maioria
obras da incubadora de Projetos estagiários, ele informou que
Tecnológicos - JaraguáTec e tam- nove já começaram a trabalhar.
bém se reunir'com empresários Também disse que a Delegacia
na Acijs. Regional da cidade será a primei-

Para permitir ,à formalização Ta no Estado a implantar serviço
do pedido, foi incluída na pauta. on-line para CNH ..

de ontem a moção de apelo de . Para o vereador Ronaldo Rau
autoria de Marístela, subscrita. lino (PDT), o anúncio de mais

por todos os vereadores. E, tam- estagiários é bem-vindo, porém
. bém, feita a leitura de ofício com trata-se de medida paliativa. "Es
pedidos de'outras melhorias na tagíário signífica �zer que ama

estrutura da Delegacia Regional,
-

nhã vai embora. E preciso pla
que será igualmente entregue ao nejar", defendeu, ao propor uma
governador: O assunto dominou campanha para a construção de
a sessão, quando a presidente, nova delegacia, comportando a

depois de visitar o Ciretran, pela demanda crescente e novos fun-:
manhã, fez novo relato sobre a cionários. "Cidade com dez mil .

.

precariedade no atendimento. habitantes tem uma delegacia.
"ÀB 9 horas tinha 30 pessoas Cidade com 150 mil tem uma

para fazer exame médico. E uma delegacia", comparou.
hora e quarenta depois ainda não
tinham sido atendidas", relatou

%

CAROLINA TOMASELLI Poro MaristeJa, o problema é também físico: nA estruturo não suporto mais"

Cobronç'o por servidores do Fatma
Outro moção aprovada ontem e qué deve ser entregue ao governador amanhã

apela pela para que sejam disponibilizados dois funcionários da Fatma (Fundação do .

Meio Ambiente) 'para Jaraguá do Sul, na sede da Secretaria de Desenvolvimento R�·
gional. Segundo o autor, Eugênio Garcia (PSDB), a falta de funcionários tem "travado
o desenvolvimento das empresas da região". Citou exemplo de empresa de produtos
químicos que desenvolveu novo 'produto e que, desde 30 de janeiro de 2007, aguarda
vistoria do Fatma para poder r�gistrar o produto junto à Anvisa; "Se tivermos dois
funcionários em Jaraguá, vamos acabar com estes processos que estão atrasados",
reforça. Além do governador, a moção será encaminhada ao vice·governador leonel
Pavon (PSDB), aó presidente da Fatma, Carlos leomar Kreul, ao diretor de Licencia
mento Ambiental, luis Antonio Garcia Coelho, e a Coordenadoria de DesenvolviiTfento
Ambiental- Joinville, Julio Adelaido Serpa.

EDITAL
MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN, Tabetla 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 nesteTabelionato para protesto de Titulas contra:

DEVEDOR
ESPECIE NUMERO

DOCUMENTO CREDOR
VENCIMENTO VALOR SACADOR

ARIZOLI OLIVEIRA ROCHA 003,560.820-08 BV FINANCEIRA S/A C.EI.
N 540099858

'

A VISTA 2.471,44 O MESMO
CLOVIS ELVIS DUNKER 986.568.729-15 OMNI S.A.·CREDITO,FINCIAMENTOS E INVESTIMENTOS

N 1.545.000007.07 AVISTA 3.150,63 O MESMO
DIMAS LUIZ MADER 017.687.691·17 ALDANa. PROe DE DADOS L,DA

'

I 184' 27/04/2008 600.00 O,MESMO '

E, como os ditos devedores naoforam encontrados ou se recusaram a acertar a.devída ínumacao, faz porfntermeõín do presente Ediral.
para que os mesmos comparecam neste Tabelionato na Av. Ma!. Deodoro da Fonsecíi, ru; 1589, no prazo da lei, a fim de !íquidaro seu

deb'ITo, ou entao, dar razao porque nao o faz, sob a peflà de seram os referidos protestados na forma da Lei. etc.
.

J'!ragua tio Sul, 12 de Maio de 2008

_" :.....r,.

Projeto das calçadas recebe emendas
Vereador vai proporaltorações na relatoria da Comissão de' Legislação

,
� ')

GUARAMIRIM 30 dias", após notificação, pará
.

o projeto de lei do Execu- sanar irregularidades constata
tivo que regulariza a constru-' das nas obras e serviços, que ele
ção de calçadas, a limpeza nos entende que deva ser aumenta

imóveis e o fechamento de ter- do. As modificações, informa o

renas' sofrerá alterações antes vereador, são de comum acordo
de ir à votação em .plenário. entre os vereadores e o Executi

Quem infamia é o presidente _ vo, que se reuniram na última �

da comissão de Redação, [usti- quinta-feira para discutir o pra
ça e Redação, Marcos Mannes jeto, junto com as respectivas
(PSDB), que deverá apresentar assessorias jurídicas.

.

emendas ao texto.
.

. Segundo ele, como o projeto
Entre as mudanças, O verea- é abrangente e trata não ape

dor aponta a supressão de arti-. nas da construção de calçadas, '

go que estipula depósito prévio houve entendimento de que a

do valor da multa no caso de matéria não se confrontará com
recurso direcionado. ao secre- o Código de Postmas do muni-

.

tário de Administ""riin 'F tam-' cípio. Inicialmente, o jurídico
bém, sobre a cobrança' de taxa' da Câmara considerou que' as
de administração de- 100% aos mudanças. deveriam ter sido
responsáveis,omissos, além do propostas revogando ou dando .

custo apropriado da obra, quan- - nova redação 'aos artigos exis
do executada pela Prefeitura, . tentes no Código, e não através

Outra emenda que Mannes de novo projeto de lei. Por isto,
pretende apresentar é com rela- o parecer desfavorável, agora
ção ao prazó "improrrogável de recon,sideràdo.

'

Mannes diz. que houve consenso
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Embriaguez
causa morte

,
JARAGUÁ DO SUL

Quatro
.

motoristas foram
detidos por dirigirem embria
gados no sábado. O primeiro
caso aconteceu por volta das
2h, na SC-416, naBarra doRio
Cerro, e resultou na morte de
Maicon Koning, 17 anos. Se

gundo a PM, o jovem empur
rava a bicicleta na lateral da
via e foi atingido pelo Santana

placa AEO-3217, de Jaraguá do ,

Sul. O condutor do automóvel,
Y.K., 27 anos (o nome não foi
divulgado pela polícia), estava
embriagado. Maicon é a déci
ma vítima de acidente no mu

nicípio este ano.
O segundo acidente por

· embriaguez foi na Ru� Walter
Marquardt, BÇlITa doRio Cerro.
A PM atendeu a colisão entre
a motocicleta Honda/CG 150

placaMVX-9155, de Jaraguá do
Sul, e o Rilla placa HAY-3182,
de Jaráguá do Sul, e verificou
.que os dois condutores estavam
embriagados. O motociclista'
também estava sem a Carteira
deMotorista e sem o documen
to de porte obrigatório.

Por volta das 4h15, o Kadett
, placa LZU-3892, de Jaraguá
do Sul, bateu hum poste na

Rua Feliciano Bartolini, Barra
do Rio Cerro. O condutor, que
também estava' embriagado, '

teve apenas ferimentos leves,

Tentativa de
.

rQubo na Unerj
JARAGUÁ DO SUL

A Polícia Militar registrou
urna tentativa de roubo ao

caixa eletrônico da Unerj, na
noite de domingo. O vigia da
universidade acionou a PM
ao perceber urna movimenta
ção estranha no local onde o

· caixa, eletrônico está instala-
·

do. Quando a polícia chegou,
os bandidos já haviam fugido
pelos fundos, deixando no lo
cal as 'ferramentas usadas na

tentativa de roubo: um ma

çarico com dois cilindros de

gás, uma chave de fenda, uma
alavanca, um alicate e duas
bolsas pretas. De acordo com

a PM, C?S ladrões não tiveram

tempo de retirar o dinheiro.
Kadett placa LZU-3892, de

Jaraguá do Sul, bateu num

poste na Rua Feliciano Bar

tolini, Barra do Rio Cetro. O
condutor, que também estava

,

embriagado, teve apenas feri
mentos leves.

SEGURANÇA

O CORREIO DO POVO OTERÇA-FEIRA, 13 DE MA,IO DE 2008,

Presidio luta pormelhorias
Fugas reforçam a ,urgência de mais investimento no local
JARAGUÁ DO SUL

A fuga de sete detentos, na
noite de domingo reforça uma

necessidade urgente na região: o
investimento emampliação eme

lhorias no Presídio de Jaraguá do
Sul. O local, que tem capacidade
para 75 presidiários, mas 'abriga
quase 200, foipalco de três fugas

'

em mimos de um ano.

Desta vez, os presidiários ren
deram os agentes prisionais com
espetos e estiletes feitos com fer
ro retirado das paredes da pró
pria cadeia. Quatro deles foram

recapturados na madrugada de
ontem: Luís Gustavo Vieira, 18

anos, preso por tentativa de es

tupro; Adriano Sardagna, 19,
que cumpre pena por furto; [osé
Valrnor Ribeiro dos Santos, 25,
acusado de agressão àmulher; e
Isaías Silvana; 25, preso por tráfi
co, foram localizados nas proxi
midades do presídio, escondídos
no mato.

Até o fechamento desta edi

ção, permaneciam foragidos es
detentos Cláudio Pereira de Je
sus, 30, acusado de tráfico; Ade
lar Moraes, 21, també� preso
por tráfico; e Silvonir Ferreira
dos Santos, 31, que cumpre pena
por furto. No momento da fuga,
havia três agentes prisionais no

local. O diretor do presídio, Ivo'
Ronchi, comentou que os qua
tro detentos armados com espe
tos trabalhavam na limpeza dos
corredores da cadeia. Os presidi
ários responderâo por lesão cor

poral- o que aumentará o tempo
, de pena - e ficarão impedidos'de

OS FORAGIDOS,

Ivo Ronchi mostra espeto feito com ferro retirado da própria parede

Cláudio Pereira de Jesus, 30,
acusado de ,tráfico

receber visitas por uma semana.

Ontem, a equipe do presídio
fez operação "pente fino" nas ce-

,las e encontrou com outros presi
diários mais armas semelhantes
às usadas na fuga, mas Ronchi

preferiu não comentar o número
encontrado. O Deap (Departa
mento de Administração Prisio-

Adelar Moraes, 21, acusado -

de tráfico

nal) foi informado sobre as me

lhorias necessárias. nas paredes
da prisão.

A ampliação do presídio
deve ser debatida amanhã com

o governador Luiz Henrique da
Silveira. Ern. abril, o governo
do Estado divulgou .um plano
de segurança, mas a região não

Silvonir Ferreira dos Santos,
31, acusado de furto

está entre as futuras beneficia
das. Outro problema é a falta de

'agentes prisionais. Hoje, o presí
dio tem 17 agentes, mas seriam
necessários pelo menos 30 para
dar conta do número crescente
de detentos.

DAIANE ZANGHELINI.

Projetos buscam reduzir superlotação
Conselho Penitenciário investe em novas alas e planeja instalar ambulatório

Nova ala abrigará 30 detentas

O diretor do Presídio Re

gional, Ivo Ronchi, destacou
a necessidade de mais inves
timento no local, para 'evitar
que outras fugas aconteçam.
Um dos projetos de melho
ria se refere à construção de
urna ala para 60 detentos. Os
recursos devem vir por meio
de parceria entre o Conselho

_ Comunitário Penitenciário e

� o governo Federal.
� Para que a ampliação pas"
� sa ser' realizada, o presídio
busca recursos junto ao go-

vemo Estadual para a cons

trução de um muro. A estru-
.

tura deve ser construída num
terreno ao lado do presídio,
que. pertencia à Prefeitura.

Segundo Ronchi, a área foi
doada ao governo do Estado e

a escritura já está legalizada.
O investimento para o muro

e a ala está sendo orçado pelo
Conselho Penitenciário.

Outro objetivo é a insta

lação de um ambulatório, o

que evitará o deslocamento
do . detento até o Parna. O

projeto arquitetônico está
sendo feito pela Prefeitura e

o valor previsto é de cerca

de R$ 5 O mil.
Há cerca de um mês, o pre

sídio inicioua construção de
urna ala feminina para abrigar
30 detentas. O espaço de 80
metros quadrados deve ficar
pronto em junho e custará cer
ca de R$ 40 mil. Os recursos,

vêm do Conselho Comunitá-
,

rio Penitenciário de Jaraguá
do Sul e do Conselho Comu
nitário de Guaramirim.
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DENÚNCIA

de três anos no bairro Tifa
Schubert: ,Segundo a mutuá
ria, o local não condiz com as

, necessidades da família. "Pre
tendo vender até amanhã e ir

para um sítio em Schroeder",
avisa. Por isso, até anúncio em

imobiliária ela pôs. O contrato
venceu na semana passada e a

placa foi retirada do local.
Além dela, vários 'outros

proprietários estão fazendo o

mesmo. A atitude revoltou al

'guns inscritos ainda não con

templados pela administração
pública municipal. Somente
na semana passada, o setor de
Habitação recebeu inúmeras
denúncias. De acordei com o

diretor, os únicos impedidos
de repassar as construções
são aqueles que integram o

Programa de Arrendamento
Residencial, responsável pe
los complexos existentes nos

bairros Estrada Nova e Jaraguá
Esquerdo. Nestes, o contrato
só pode ser fechado após os

cinco primeiros anos,

KELLY ERPMANN

GERAL���������-

Pam revolta de quem está na espera, maioria das casas podem ser vendidas

Moradores vendem casas da Prefeitura
Donos colocam até placas de imobiliárias nos imóveis para agilizaro negócio
JA·RAGUÁ DO SUL

As placas de venda e alu

guel' já não estão mais nos

quintais. Mas, a negociação
dos imóveis construídos pela
Prefeitura e financiados jun
to à Caixa Econômica Federal
não é segredo para ninguém.
Enquanto a fila de espera pos
sui quase doze mil nomes, di
versos contemplados se desfa
ZF .1 das casas antes mesmo de

quitarem as parcelas.
, A situação, rendeu diversas

reclamações à, Secretaria de
Obras Públicas e Habitação,
porém, conforme o diretor Izi
dora da Silva Flor, nada pode
ser feito para evitar o comér
cio. '� princípio as residên
cias estão ali para pessoas de
baixa renda e não deveriam
ser alugadas ou vendidas. Só

que os ihteresses delas mu

dam e, depois da entrega, já
não podemos impedir mais

nada, infelizmente", explica.
Dentro dessa lista de nego

ciantes está Aneli Laffin. Ela

quer passar adiante a casa de
dois quartos, banheiro e co

zinha financiada há menos

La Traviata traz o encanto da ópera
Montagem.chega à cidade para duas apresentações no Centro CulturalSear
JARAGUÁ DO SUL

Imagine-se vivendo na

capital francesa em meados'
da primeira metade do sécu
lo 19. Difícil? Então se pre
pare para fazer parte desse
cenário com a apresentação
da ópera La Traviata. Marca
da para os próximos dias 16

e 17, sexta-feira e sábado, a

obra de Giuseppe Verdi traz
ao Centro Cultural da Scar
todo o deslumbre parisiense
da época. São quatro dramá-'
ticos atos com duração estí-

, mada de três horas.
Está é a primeira vez que

um espetáculo' do gênero
aparta em [araguá do Sul
e quem assumir o desafio
de entrar no enredo vai ver
uma montagem puramente
emocional. A história, assi
nada pelo maior compositor
de óperas da Itália, começa
no salão de festas da: cortesã
Violetta Valéry. É lá que ela

conhece o jovem apaixonado
Alfredo Germont. Mas, aqui
la que poderia ser apenas
mais um romântico caso de
'amor acaba sendo transfor
mado numa tormenta para
ambos,

Tudo isso é 'contado atra
vés da união de quase 150

pessoas. No palco, vozes e

gestos juntam aspectos de
diferentes artes, corno a mú

sica, o teatro e a dança. Além
disso; ainda entra em cena o

trabalho de arquitetos, ílumi
nadares e figurinistas. Con
forme a produtora Neyde Co

elho, foram necessários' dois

galpões inteiros na constru

ção dos cenários e uma de
zena de viagens de caminhão,

para transportá-los de Floria

nópolis à cidade,
"

,

A produçãomilionária con
ta com uma orquestra comple- ,

ta de 50 músicos, um coro de
40 cantores e 12 integrantes

do balé jovem de Santa Cata
rina, No elenco ainda há três
solistas: a soprano Kalinka
Damiani, o barítono Douglas
Hahn e o tenor Miguel Geral
di. Os dois primeiros são ca

tarinenses. O grupo todo foi
selecionado por umjúri com
posto por nomes nacionais e

internacionais.
Segundo a presidente da

Scar, Mônika Hufenüssler,
não é preciso conhecer a es

sência das óperas para fazer

parte da platéia da La Tra- .'

viata. "O importante é assis
tir", enfatiza. Os ingressos
custam R$· 40. Estudantes

pagam R$ 20. O espetáculo
começa às 19h.

.

ÓPERA LA TRAVIATA

A Prefei
co de 300 svio Caixa"
Econômico nos proxioíosmeses. 6ron�
de porte delas está�ndo construído
no Estrado oNo

•

Agenos nos
dois bairros, dios. Além
dessg�, ainda oôtms
25no Rio<
ulna delas é
no setor de Hob
Rubini, Borro do Rio rro. As inscri
ções só valem com o apresentação

� ,dos seguintes documentos: � RG,
� Carteim de Tmbalho, Título de Eleitor e
'"

a! comprovantes �e a e rendi·
UJ
il: mento. O telefone 6·86,56.

DIAS: 16 e 17 de maio
HORÁRIO: 19h
INGRESSOS: R$ 40 - R$ 20 Montagem e da PrÓ-música de Florianópolis e só foi apresentada na capital
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Educadores infantis se reúnem
Encontro Intermunicipal vai debaíerpolíticas públicas para educação

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

<

CORUPÃ ordenação infantil da região;
Melhorar a qualidade do piograma de alimentação es

ensino infantil; este vai ser o colar; programa' de educação
tema do encontro que aconte-. 'alimentar; apresentação cuJ-.
ce na quarta-feira da próxima tural e outros.

'

semana, dia 21 de maio, em O objetivo do encontro é
Corupá. Esta é a 10° edição conhecer as diferentes mo
do evento que vai reunir edu- dalidades de atendimento da
cadores do norte do Estado Educação Infantil nos muni- t

e será realizado nas depen- cípios, estudar e refletir temas
dências da secretária de Edu- pertinentes à educação, dis
cação, das 8 às 17 horas. O cutir e socializar problemas
encontro já tem confirmado comuns e unir forças na bus- ,.,

80 participantes de diversas ca de soluções, assim como.
cidades. São professores de reforçar idéias de sucesso.

Barra Velha, Jaraguá do Sul, Para outras informações e

Itajaí, Schroeder, Guarami- inscrições o telefone é (47)
rim, São Bento do Sul, Pome- 3375-1399 com TérciaMillnitz
rode, Massaranduba, RíoNe- Demathé, assistente pedagó
grinho, Timbó e Mafra. gica da Educação Infantil da

Dentre os tópicos a serem Secretaría de Educação de Co
abordados haverá: pales- rupá.
tra sobre políticas públicas;
apresentação do blog da co- . USNI ALVES

Feira Internacional abre
mercado, paro empresários
JARAGOÁ DO SUL

,

O Núcleo de Metal-Mecânica
da Acijs-Apevi está organizan
do uma visita de empresários do
setor à 27a Feira Internacional da
Mecânica, que abre hoje e' conti
nua até o dia 17, no Pavilhão de

Exposições do Anhembi, em São
Paulo. O grupo deixa Jaraguá do
Sul no dia 15 e retoma no dia 16.
A feira é considerada um ter

mômetro para o setor de máqui
nas e equipamentos'. Segundo a

Abimaq (Associação Brasileira da
Indústria de Máquinas e Equipa
mentos), o setor faturou R$ 10,88 '

bilhões apenas nos dois primeiros
meses de 2008, o que representa

um crescimento de 39,8% em re

lação ao mesmo período de 2007.
Houve aumento também na

utilização da capacidade insta
lada, que ficou em 86,04%. Essa
indústria teve faturarriento de R$
61,6 bilhões no ano passado. As
exportações totalízaram US$ 10,5
Bilhões, 21,3% a mais que em

2006. Se hoje o principal compra
dor do setor são os EUA, ó grande
desafio para 2008 é ampliar a par
ticipação em países da América
Latina, oportunidade que o mer

cado terá na 27a edição da feira.
Informações e adesões pelo telefo
ne (47) 3275-7017 ou pelo e-mail
treinamento@acijs.com.br.

Setor de Máquinlls e Equipamentos faturou R$10,88 bilhões em dois meses

Encontro vai reunir mais de 80 profissionais de educação infantil de diversos cidades do norte Estado
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JARAGUÁ DO SUL

Novo semáforo na

Wàldemar Grubba -

A Prefeitura de Jaraguá do Sul co
munica que o semáforo instalado na.
Rua Prefeito Waldemar Grubba (nas
proximidades da Casa do Coloniza
dor), no Bairro Baependi, 'entrou em

funcionamento definitivo no sábado,
10de maio, no períod-o matutino. A
entidade pede atenção e cautela aos
motoristas que trafegam naquela lo
calidade.

BARRA VELHA

Mais um vereador
perde' o mandato

Nereci José Isabel, vereador de Barra
Velha, foi o segundo parlamentar da
cidade a perder o mandato por conta
de infidelidade partidária. Nereci dei
xou o Democratas em 30 de setembro
de 2007 e filiou-se ao PM DB. Também
em Barra Velha foi cassado Claudemir
Matias, que trocou o PM DB pelo PSB.

.

Dos 22 vereadores do Estado, já de
nunciados por infidelidade, 20 foram
cassados até agora.

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

GOVERNADOR EM JARAGUÁ
.

O governador do Estado, Luiz Henrique da Silveira, estará em Jaraguá do Sul amanhã, 14 de maio, com a finali
dade de inaugurar a ampliação realizada na incubadora de projetos tecnológicos do município, às 10 horas, na
Jaraguatec, anexa à Unerj. Em seguida, às 11 horas, o governador vai se encontrar com empresários nas depen
dências do Centro Empresarial de Jaraguá do Sul. Dentre os temas a serem discutidos com autoridades do Vale
estão a participação das empresas nos fundos criados pelo Governo do Estado; segurança pública e burocracia;
pavimentação da SC-474 entre Barra Velha e a BR-l 01; e a continuidade da Rodovia do Arroz, além do Bairro
Vila Nova, em Joinville, fazendo uma ligação direta com a rodovia federal naquele município. A reunião contará
com a participação de autoridades de todos os sete municípios da região, imprensa e populares.

CORUPÁ

Centro Cirúrgico
Niura Demarchi, secretária de Desenvolvimento Regional, assinou na última quarta-feira, na Capital, os contratos para
liberação de verbas ao Hospital Santó Antônio. Serão R$ 260 mil que devem ser destinados à conclusão do Centro Cirúrgi
co. Para os municípios de Corupá, Schroeder, Jaraguá do Sul e Massaranduba, serão repassados R$ 376 mil para projetos
na área da saúde destas cidades.

JARA.GUÁ DO SUL

Cidadania
em Ação

o projeto "Cidadania em Ação", reali
zado pelo Sesc e mais de 160 rolunté
rios da Unerj, acontecerá no próximo
domingo, dia 18, nas dependências
da faculdade. A iniciativa tem caráter
didático-pedagógico e oferece várias
alternativas de serviços à população
do entorno da Unerj e outras regiões.

· Dentre os serviços oferecidos haverá:
apresentações culturais, sessões de

·

cinema, contação _

de histórias, orien
tações nas áreas de informática e de'
saúde. A Rede Feminina de Combate
ao Câncer também dará orientações
sobre o auto-exame das mamas. Não
há custo para participar. Outras infor-

· mações no 3275-8253.

AJUDE vod TAMBÉM A ELIMINAR.

.

O MOSQUITO DA DENGUE.

(olabore. fall SUI parte clntra a Den•••

. (jJ'
.

.Ji',: (i..

• '.
se

.

,

.: =-�
· ..

" .'

Um.
fecllebem
ossacose

astam,ll3S
>

daslíWas..

: Pratinhos
•

devasos
.

de plantas�
: ColoqUe areia
•

até a borda.

,-
secretaria de
IsIad8 da Saúde
.........sc.pfJIr

Caixas d'água. : Calhai e la}es. VaJoJ IIIIIltârioJ.
Mant.en!ía : Remova folhas, galhos: Deixe as tampas sempre .

as tampas : e tudo Que possa : fecha!laS. Em banl1eíros pouco
sempre bem : impedir o escoamento: usados, dê descaJVa peJo
fechaóas. : da água da chuva : menos uma vez por semana

Pneus, garrafas e latas.
Qualquer reclplente Que possa

acumular água representa perigo.
Guatde-os em local coberto ou

mantenha-os coni a tampa fechada. :
. .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



------�--VARIEDADES O CORREIO DO POVODTERÇA-FEIRA. 13 DE MAIO DE 2008
.

PROFISSÃO ATRIZ

\ o

de rumo
Déno[

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I.

í

I
I
1
f
I,

k /,

e

I

ml O CORREIO DO POVO
TERÇA-FEIRA. 13 DE MAIO DE 2008

A Doce Sabor tem () segredo de preparar um BOM ALMOÇO PARA VOCÊ!
.

Informe-se das delícias do dia: -

Vaca .atolada YakissobaNhoque

Alameda 25, sala 11 * Fone 3055 2229

CRÔNICA

.

ELIJANE JUNG, COLUN!STA

Shortinho não! Calção!
Há alguns anos, eu e minha família costu

'mávamos passar as festas de fim de ano sempre
em uma mesma praia aqui do litoral norte. E
tudo era festa. Desde queme entendo por gente,
o calção azul piscina do papai faz parte dessa
nossa rotina sazonal. Nada comum no dia-a-dia,
somente naqueles períodos festivos de férias
em família. Era uma espécie de marca registra
da e sequer concebíamos a idéia de uma nova

aquisição. Passados alguns anos, em que essas

confraternizações anuais cessaram pelos mais
variados motivos, reunimo-nos novamente no

fim do ano passado. E a chegada à casa de praia
foi aquela algazarra. As crianças gritando, o Rex
iatindo ... Ansiosas por sentir a areia quente sob
os pés, eu e minha irmã nos antecipamos avi-

: sando os demais que os esperaríamos na orla.
Sentamos no meio fio, com os pés descalços
brincando na areia fina, o vento fresquinho na

pele e o gostinho de sal nos lábios. Falávamos
amenidades quando minha irmã teve um súbi
to lampejo de curiosidade em seus olhos:

- Será que papai comprou outro calção?
(Senti uma pontinha de esperança na voz dela)

Fiquei semação. Pensava comigo que o cal

ção com certeza não existia mais, uma vez que
a última vez que o vira, ele já estava bem puído,
quase transparente para ser mais exata. Mesmo
assim não deixei de sentir uma fisgada de pâni
.co, Minha irmã não-me deixou colocar em pala
vras meus pensamentos e continuou:

- Ai meu Bom Jesus Cristinho. E se ele apa
recer aqui com aquilo, mana? Eu não saberei
onde enfiar minha face!!!

.

-

.

Tentei tranqüiliza-la.
- Calma, mana. Esse calçãozinho já deve es

tar se decompondo em algum lixão da cidade.
Sou interrompida por vozes altas e debo

chadas, vindas da esquina atrás de nós:
- Aí córoal!l Perninha branca hein? E que

shortinho apertadinho!l!l
'"

: Não deu tempo de olhar pará o alvo das -

gozações. Só deu tempo de sair de mansinho.

Papai não sabe o fim que teve o calção azul

piscina. Mas lamenta até hoje a história de

que o Rex acabou' com a peça enquanto ela
secava ao sol, esperando o próximo banho.

• elijanej@yahoo.com.br

VARIEDADES-----��--

Três amigos numa'
Comédia magi,stral
Marina, Danielle e Julius se tornam

amigos na universidade: E têm àlgo em

comum: querem fazer algo extremamente

importante para' o mundo. Mas, quando
chegam perto dos 30, as coisas não estão
do jeito que deveriam estar. O paria de fun
do é. a sociedade após o 11 de Setembro e

'üs Filhos do Imperador", um retrato bem
humorado de toda uma geração.

Desbravadores

edição estendida
Selvagens vikings invasores espalhàm
morte e destruição. Para enfrentá-los, os
habitantes do n'ovo mundo contam com,

sua força de vontade sobre-humana tra
vando .b,atalhas ferozes de uma violên'cio '.

"

primitiva e intensa neste filme heróico
de ação e aventura. Edição sem cortes. :

CIRANDA, DE PEDRA
Natércio proíbe Silverio e Pedro de deixarem
Laura sair de corro. Loura fico feliz por receber
os cuidados de Daniel. Frou Herta flagro Loura
sem o curativo e desconfio que alguém tenho
entrado no sótõo. Afonso conto o Peixe que
conseguiu uma falso corto de recomendaçõo.
Natércio fico furioso 00 saber que Daniel entrou
em suo coso novamente. Peixe simulo o roubo
do carteira de Rogério poro que Afomo posso
recuperá-lo. Louro diz o Natércio que irá se se

parar e ele ameaço afastá-lo dos filhos.

,

BELEZA PURA
Gaspar tranqüilizo Guilherme dizendo que ele
realizou o sonho de Sônia e vai realizar o sonho
de Olavo. Betõo decide se demitir do clínico de
Renato Reis. José Henrique diz.a. Norma que
já denunciou o clínico de Joana. Joana nõo
encontro os documentos exigidos pelos fiscais
e o clínico é fechado. Joana é convidado poro
apresentar um programo sobre estético no lV.
José Henrique promete que vai regularizar os

documentos.Guilherme diz que o índio que es

tava com o colar indicou o local de um corpo.

DUAS CARAS
Ferraço. diz que nõo foz sentido,vasculhar o pas
sado e reage 00 ler os cláusulas do contrato.
Renato lê o "Dossiê Passaredo". Carlõo chego
no restaurante e garante que vai trabalhar duro.
Renato ífribla o porteiro e vai embora do escola.
Mario Paulo é avisado. Sílvio segue Renato, mos
desiste quando �Ie vira,em uma ruo que elo nõo

pode entrar. Barreto aviso Ferraço que encon-
-

trou uma lírecha no acordo. Bárbaro aviso que
Renato voltou pariJ o coso de Ferraço. Renato
acuso o pai e mostro o dossiê.

AMOR E INTRIGAS
Pedro diz poro Alice pressionar Alexandra quan
do elo voltar do lua de mel. Alice diz,para Pedro

que eles têm ,que descobrir o envolvimento de '

Alexandra e Jurandir. Pedro diz para Alice que
Antoni1J disse o ele que Alexandra é excêntrico.

.

Alice fico ciúmes porque Pedro almoçou com

Antonio, mos tento disfarçar. Marcos diz poro
Daniel que está apaixonado por Ano. Cícero e

Pierre comem pizza e bebem chopp. Marcos
diz o Dorotéia que Camilo esté empol.gado
com o livro que vai mostrar os obras de arte
de Marilia.

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Pachola avanço contra Moria que lhe 'dá um

chute. Vavá sai do esconderijo .e corre poro os

braços de Guiga e depois abraço Noé e Toni.
Mario diz poro eles irem para Q laboratório.
Pachola conto q.ue Perpéluó e Gobrieltambém
foram poro o laboratório e Mario fica muito in
teressado. Júlio atiro em Velo,ciraptor e se jogo
no chõo poro pegar o soro do juventude e depois
foge. Ágata e Aquiles avisam que nõo irão fazer

guerra contra os humanos. Teófilo jogo spray de

pimenta nos olhos de Draco e Telê.
"
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Cantor em
ótima fase
Agnaldo Timóteo declara: "Faz muito

. tempo que não me sentia' tão feliz".
Motivos, aliás, não lhe faltam: Katy
Evelyn,uma menina de um ano e

meio, adotada pelo 'artista há apenas
, dois meses; a cirurgia do cantor, reali
zada há dois meses foi Um sucesso; e
a gravação do seu novo CD, já em fase
final. "Quero fazer 72 anos com cara

de 50", declara o cantor com muito
bom humor.

Craque Ronaldo
festeja gravidez
o Dia das Mães foi especial para
Ronaldo Nazário. Depois do escândalo
ligando seu nome ao de travestis no Rio

.

de Janeiro, a mãe do craque confirmou
as especulações de que Bia Antony,
namoradade Ronaldo, está esperando
um bebê. Ronaldó festejou a notícia
e o fim da maré de má sorte que o

vinha acompanhando há ,duas sema
nas. 'Ele já é pai de Ronald, do seu

casamento com Mileoe Domingues.

Ex-namorado· ,

comete suicídio
Kate Moss foi ao enterro do músico
e ex-namorado Tarka Cordell, em
Londres, na manhã de sábado (10).
Tarka, que tinha 40 anos, cometeu
suicídio no início da semana. Ele era

filho do produtor musical Denny Cor
dell, conhecido por trabalhar com The
Cranberries, The Moody Blues e outros
astros da música inglesa. Antes do
seu relacionamento com Kate, Tarka
foi namorado da atriz Liv Tyler.

SUDOKU

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

repetir números em cada linho e cada coluna, Também
não se pode repetir números em cada quadrado de 3x3,

SOLUÇÃO

DIVIRTA-SE

Ajuda,
o sujeito no telefone:
- Alô, a minha sógra quer se atirar da janela.
- Enganou-se no número, meu amigo.
Aqui 'é da carpintaria.
- Eu sei, mas é que a janela nõo abre...

Purinha
o bêbado chegava todo dia no boteco, pedia
uma pinga, tapava o nariz e tomava tudo
num só gole.
Um dia, o balconista não se conteve:

,

- Me explica! Por que você tapa o nariz
enquanto bebe?
E o bêbado:
- É que o cheiro da pinga me dá água na

boca ...e eu gosto dela é pura!

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

Mais nuvens no Litoral Sul e norte do estado
com chuva fracil e isolada. Nas demais
regi.ães, sol com aumento de nuvens a partir
da tarde. Temperatura estável.

� Jaraguá do Sul e Região

dalua

MINGUANTENOVA CRESCENTE CHEIA

HOJE

6Mí�: 14° C
..

...

MAX: 24° C
Sol com nuvens

QUARTA

6Mí�: 14° C
'

MAX: 25° G .

Sol com nuvens

'I' ÁRIES

4:�' (20/3 a 20/4)
Hoje seu foco será

� [, o trabalho. Um dia
cheio de compromis

sos e alguns obstáculos a serem
enfrentàdos. Não se preocupe. Os
acontecimentos são passageiros.
Procure levar o dia de maneira

organizada e sisteÍl1atizada; sem
se perder em detalhes.

)(
GÊMEOS , _ .. !

(21/5 a 20/6)
Apesar de estar sen-

,

tindo um certo peso
,

e uma sensação de
.aperto no coração nos últimos
dias, entenda que está apenas re
cebendp um alerta de seu coração.
O mundo mental é importante,
mas você não pode esquecer-se de
sua vida emll(:ionol.

t.� LEÃO

�,.::> (2�/7 ?'22!8)
;:: ') Sela mmuaoso em

� \"I.-; suas contas e não
deixe de computar

nadil. Procure não assinar nenhum
contrato e não fazer nenhum
empréstimo. Há a possibilidade
de uma boa promoção no decorreI:
dos próximos meses e você poderá
colher bons frutos.

, TOURO
(21/4 a 20/5)
hoje você deve se

preocupar em dei-
,

,

Kar tudo em ordem.
Se houver 'algd que procrasti
nou durante. os úl.timos dias, se
utilize das energias deste dia
para reorganizar seu dia a dia.
O ambiente domés,tico pede um

pouco mais de sua paciência.

r-"
CÂNCER

�.� (2�/6. a 21/!1
,�.';.'_':;:' HOle e um dia de
: ; mais introspecção

e vontade de ficar
quietinho dentro de sua casa,
principalmente a que você cons
truiu dentro de seu cOração. Não
super valorize qualquer tristeza
que porventura venha sentir
durante este dia.

ITf
VIRGEM

. (23/8 a 22/9)
Hoje você está
precisando ficar
quietinhÓ em um

canto, onde ninguém note sua pre
sençq._Não é um dia conturbado,
'mas você não está muito disposto
a conversas sem sentido. Você
está pensativo e mais profundo do
que os outros dias.

QUINTA .

_"

'Mí�:13°G r.MAX: 28° C c__)
Sol Com nuvens

#
LIBRA

, (2�/9 a 22/10)
Dia calmo, mas
você se sente um

pouco confuso e

com a impressão de que algo
fugiú de seu controle. VoC'ê sabe
que está finalizando muita coisa
e que dias como os de hoje são
comuns. Mas não perca de foco
seu principal objetivo.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Abra os caminhos
necesS!Írios para
que seus projetos
se realizem. A fase

é átima para a criação de nows

projetos e concretização de ROWS

projetos. Tome cuidado apenas
com o excesso de iniolerância e

. impaciência. Tente controlar-se.

SEXTA

6·Mí�: 12° C
.MAX: 29° C

Sol com nuvens
'

O CORREIO on POVO mTERÇA-FEIRA. 13 DE MAIO DE 2008

,I

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)

hi As questões pro
fissionais estarão
presentes durante

o dia. Você está passando por
uma fase dereestruturação
especialmente nos setores pro
fissional e doméstico. Aproveite

'

esta fase, mesmo que i!s vezes
sinta vontade de desistir.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

...t. As coisas acon-
tecem de farma
acelerada e isso

desperta inseguranças. Todas as '

mudanças que tem possado são
necessárias ao seu crescimento�
Procure compreender a lei da'
transitoriedade, que nos diz que
nada é permanênte neste planeta.

AQUÁRIO.

(21/1 a 18/2)
Ficar quieto dentro

I ) • de sua casa, apro-
'1(8jtando momentos

de maior. Esse é um lado da vida
que você experimentou muito
poucO, mas que ogoro faz todo
sentido. É ummomento especial
em que você pode compreender os
caminhos do coração.

PEIXES
. ... (19/2 a 19/3)
•• Hoje você será
..,..,.., , bastante exigido

em seu trabalho.
Talvez não terá tempo nem para
um café. Não fique desesperado
com o tempo; você deve se aliar

'

a ele mais do que nunca neste
dia. Quando sentir que pode ,

explOdir, afaste-se para respirar.
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Calçadão, 301
Getúlio Vargas, 45

3275.2910-3370.8023

MULHER----------

,

TRISTE NOTICIA

Outro dia ouvi um comentário que não foi de grande de compensar o 'corpinho preguiçoso, que após os 40,
ajudo poro minha uuto-esnme (Já bem comprometido). penso que pode hibernar. Nessa fase, com os hormônios
Muito pelo contrário. Mulheres que possam dos 30 têm trovó'ndo uma verdadeiro batalho, temos realmente que
mais dificuldades em emagrecer, em retardar o envelhe- rever nosso olimentoçõo que, se até entõo, não mexia o

cimento e etc, etc... Oh, céus. De onde veio essa teoria? ponteiro do balanço, passará o mexer. Poro mais. É foto,
Curioso e crente de que poderio ser um engano, fui pes- comprovado cientificamente. Como se não bastasse, é
quisor. E não é que é verdade? Bem, em portes, porque o após os 40 que algumas doenças costumam (não neces-

pesquiso acusou que essa dificuldade em manter o "cor- soriamente) se manifestar, como o hipotireoidismo. Mais
plnho" acentue-se somente após os 40 (O que significo umo'praga contra nosso silhueta. Depois, quase nos 50 (01·
que ainda tenho nové anos poro suor o camisa). De qual- gumos após) temos o mostro do menopausa o nos deixar
quer formo, encontrei o porquê do problema: Alterações quase doidos, achando que plantaram no nosso organismo
hormonois, quedo do metabolismo, diminuição do sono uma bomba de proporções gigantescos. Ufa! Nado fácil.
e estresse, entre outras futeres (lela-se, nossos hábitos Mos, já sabemos que é otselutamente necessário rever o

.ncdn saudáveis). Nosso organismo fico bem mais lerdo ' alimentação e iniciar ou intensificar os atividades físicos.
e em conseqüência, aquela atividade que praticávamos Fazer tricô não vai ajudar O negócio é se mexer, aos 20 ou

até então, deve se tornar mais intenso como uma formo aos 40 anos. Vamos lá: Um, dois, três...

'CONCORRA
Respondo: Poro você, quem é o me

Ihor do mundo e porque? Concorro o

um por de ingressos para o espeté- '

culo Hermonoteu no Terra de Godoh.
Resultado no coluna de sexto (17)

No último sábado, a equipe do jornal O Correio do Povo se reuniu para comemorar os 89 anos da empresa. A turma partiu para um dia
na Estância Santo Antônio, em Massaranduba. A meta é chegar aos 90 anos melhor ainda; estamos trabalhando firme neste objetivo.

BISCOITO DA SORTE

_.'�:""'''''''-.

, I j I I

• Passar o pé por alguns
colégios do centro da cidade
no horário do término das
aulas é um verdadeiro suplí
cio. Você é empurrada ou

totalmente bloqueado e tem
mesmo que chegar o passar
pelo ruo, junto aos carros

poro poder seguir seu cnml
nho. As vezes penso em me

vestir de tanque de guerra
e encarar aquela barricado
humano, derrubando o que
estiver ,à minha frente.

• Às vezes me pergunto se

nõo deveríamos ter' u,in ma

nual de instruções poro lidar
com o ser humano. Talvez fa·
cilitosse um pouco 'ns coisas,

" especialmente em se trotan
do daquele "ser" que escc

Ihemos poro ser nosso com

panheiro e daquele "ser" que
veio em conseqüência disso e

a quem chamamos de filho.
Que coisa difícil é lidar com
eles hein?

• Noines estrunhos registro·
dosoficioimente: Chevrolet do
Silva FOrii' (Montador do Fiat
e dono de um Volkswagen),
Aldegundo Coromes More
(deviam chamá-lo Degundi·
nho, quando crtcnçe), Anto·
nio Dodói (Vulgo "Iadlnhe"),
Aricléio Café Chá (imagine
uma mulher indeciso), Arqui·
teclínle Petrocoquínio de An
drade (chamavam-no apenas
Andrade), letsgo Daqui (tô
indo ... ), Naida Navindo No·
volto Pereira (Mulher iô-iô) ..
E por aí vai! Existe mesmo,
gente! '"

• Mulher também pode qes
tor de futebol, cerveja, Iérmu
la 1, etc. Até porque futebol
praticado é saudável, futebol
apenas ossistid'o é um colírio,
cerveja tem seus benefícios e

a fórmula 1 tem novamente
um brasileiro de talento. E
eu passei o sábado jogando
sinuca. Algum problema?
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INGREDIENTES
• 150 gramas de peito de peru defumado

e picado em pedaços pequenos;
,

• 2 xícaras (chá) de brócolis cozido;
• 1 lata de creme de leite;
• 250 gramas de macarrão cozido "nl dente",

MODO DE PREPARO
1- Misture o creme de leite, o brócolis e o

peito de peru e tempere com sal a gosto.
2- Num recipiente refratário, coloque o

macarrão escorrido e junte o molho de cre

me de leite, misturando bem. Polvilhe com

queijo ralado e leve ao forno para aquecer
(cerca de 10 minutos). Sirva a seguir.

---------VARIEDADES

l-Numa tigela, coloque a farinha,
a margarina e sal. Amasse com

um garfo e junte, aos poucos,
água até obter uma massa lisa
e homógênea.

, ,

2-Deixe descansar durante 1 hora.
, Estenda com um rolo, numa
espessura de 1 cm. Forre com

ela uma fôrma de torta.

3-Pique a mussarela e misture
com os cogumelos e espalhe

Ca
,.,

:1' d"
(.

" ! ", " "
,

mla�raj1 O:'. i A, ; f I�a:, A!� o:
'

�, ,

.

< "s � � � \,1

• Meio-quilo de camarão limpo;
• 3 'colheres (sopa) de azeite;
• 1 colher (sopa) de conhaque;
• 1 dente de alho amassado;
• 1 xícara (chá) de creme de leite;
• 4 colheres (chá) de sal;
• 1 tomate cortado em quatro;
• algumas tiras de pimentão vermelho;
• 1 alface picada;
• curry e pimenta-do-reino a gosto.

1- Frite levemente os camarões no azeite quente. Junte o

conhaque e flambe.

2- Polvilhe com curry, o alho, o sal e a pimenta. Cozinhe por
1 minuto em fogo suave, incorpore o creme de lelte, o
tomõte, a alface e o pimentão. Sirva imediatamente.

O CORREIO DO POVO IETERÇA·FEIRA. 13 DE MAIO DE 2008

• 250 gramas de farinha de
trigo;

Con • 150 gramas de margarina;
� • 300 gramas de queijo mussa

:z:: rela cortado em fatias finas;
L.L.I '

• 1 xícara de água
Q • 1 'xícara (chá) de cogumelos
L.L.I refogados e cortados em
o::: fatias finas;
(.!:) • 2 ovos batidos;
:z:: • 1 xícara (chá) de leite;

• pedacinhos de manteiga;
• sal a gosto.

sobre a massa. Misture os ovos

com o leite e sal. Despeje sobre
a mussarela os cogumelos.

4-Espalhe os pedacinhos de
manteiga. leve ao terno quente
e asse por aproximadamente
meia hora.

Dica: Se quiser, substitua os cogu
melos por uma lata de ervilhas.
E ainda, acrescente presunto
picado no recheio.
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TERÇA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 2008

Dicasda
Língua Portuguesa

com o Professor Marinelli

'.

Um oferecimento:

DaasRodas
Industrial

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul i se

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de
[móveis da Comarca de Jaraguá do Sul i �C, torna público pelo presente edital,
PETRONILHA GELSLOlSCHTER TIETZ, Cl RG n' 2:C-3.379.566-5SP-SC,
947.810.289-34, aposentada e seu marido FRANCISCO TIETZ, CI ,," 4.767.169-6-
SESP-SC, CPF nO 352.357.999-68, aposentado, brasileiros, casados pelo regime da
Comunhão Uni versal de Bens. anterior a vigência da Lei 6.515/77, residentes e

domiciliados na Rua 5-Prefeito José Bauer nO 1.856, Bairro Três Rios do Sul, nesta
cidade, requereram com base no art. 18 da Lei n" 6.766179, (J REGISTRO DE

DESMEMBRAMENTO, situado na Rua 5- Prefeito José Bal1o�: 443-Erich Koch e 688-
José Titz, Bairro Três Rios do Sul, perímetro urbane do Jaraguá cio SulfSC, abaixo
caracterizado. aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do SuVSC, conforme
certidão n" 27212007. expedida em 09.08.2007. assinando WIllO responsável técnico, a
engenheira civil Ana Maria Badura, CREA n" 16605-3, ART n° 2614219-8. O
desmembramento is de caráter residencial possui a área total de 2.897,02m2, sendo
constituído de 2(duas) parcela e remanescente,

.

O'prazo de impugnação por terceiros é tie 15(quillze) dias,
contados da data da última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por
escrito perante aOficiala que subscreve este. no endereço da Serventia: Av. Marechal
Deodoro da FOIL'.C3, 1.683- centro, Jaraguá do Sul/SC

.

JARAGuA DO SUL, 06 DE MAIO DE 2008,

AOFlCIALA

S:!liaçêo:

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sui 1 se .

ISA MAjHAMOHR ZIEMANN, Oficial. do Registro de
Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/Se. torna público pelo presente edital,
que VITOR BEHUNG. CI n" 176.241-9-SESp-Se, CPF n" 122.817.519-53,
mecânico de automóveis c sua esposa HERTA JOENK BEHUNG, Cf RG n'
414.42l-(),SESP-Se. CPF' n' 853.512.539-68. do lar. brasileiros, casados pelo
regime da Comunhão Universal de' Bens, anterior a vigência da Lei 6.515/77,
residentes e domiciliados na Rua Henrique Behling 11.0 85. Bairro Amizade, nesta
cidade, requereram "om base 110 art, 18 da Lei n" 6.766179, o REGISTRO DE

DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas l í-RobertoZuemann e llOS-Hedwig
Achterberg Behling, Bairro Amizade, perímetro urbane de Jaraguá do Sul/Se.
abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do SulíSC,
conforme certidão n' 408:'2007, expedida em 06.12.2007, assinando como
-responsável técnico, I) engenheiro civil Adriano Antonio da FOl1si.."CiJ. CREA n"
36872-9, ART n? 3214018-3. O desmembramentoé de caráter residencia! possui a
área total.de 9.244,20m'. sendo constituído de I (urna) parcela e remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de IS(quinze) dias,
contados da data da última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada
por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av.
Marechal Deodoro da Fonseca. 1.683- centro, Jaraguá do sul/se

JARAGuA 00 SUL, 06 DE MAIO DE 2008.

AOFlCIALA

FALECIMENTOS
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VITRINE-------�--

HOMENAGEM COM CAFÉ �AlESTRA
N.Humanit - Centro �e Aprendizagem bomenageou no último dia 9 de m

a§ mamães com um 'Çafé Palestro coin a Psicopedago�� .. Alexandra
e a Psicológa Giseli âo Silvo. Ambôs �esenvolvem um<Jrabalho de Ate I

mentp Diferençigdo com crianças, jovéns e adolescentes que apresentam
dificlJldad�s de aprendizagens. Parob��s pelo iniciativa!

v

=�
ARI.STA:

,

Faleceu dia 9/5, a Sm. Olga Breithaupt
Geffert, com idade de 86 anos, o se

pultamento foi realizado dia 10/5" com
saída do féretro da Capela Mortuária
Maria Leier, seguindo pam o cemitério
Municipal do Centro.

Faleceu dia 10/5, a Sra. Maria Dana
Dutra, com idade de 80 anos, o se

pultamento foi realizado dia, 11/5,
com saída do féretro da Capela Mor
tuária da Vila Lenzi, seguindo para o

cemitério Municipal da Vila LenÍi.

Faleceu dia 10/5, a Sra. Maria de
Souza Lima, com idade de 63 anos, o

sepultamento foi realizado dia 10/5,
com saída do féretro da Igreja Cató
lica da Estmda Nova, seguindo para
o cemitério Municipal da Vila Lenzi .

cOloqtle esta
est:tela
em sua vida

c o L É G.I O

jJ1OC\�, �ARIST!,
V€1Ió\.\7t1 S A O L U I S

��as para a "ida",.
Va'orss para SSlltprs

www.marista.org.br
33710313

Faleceu dia 10/5, o Sr.' Afonso
Scheuer, com idade de' 78 anos,
o sepultamento foi realizado dia
11/5, com saída da residência em

Ribeirão das Pedras, seguindo
para o cemitério de Jaraguá 84.

Registro de Imóveis da Comarca de Jaruguá do Sul! se

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oticial. do Registro de �
[móveis da Comarca de Jaraguá do Sul .I se. toma público pelo presente edital, que
RUD! GIELOW, CI D" 646.878-0-SESP-SC. CPF n" 292.i44.839-49, aposentado e sua

esposa ELSINA GIHLOW, CI n'' J .476.3 l3-SESI'DC-SC, CPF o" 472.185.099-91, do
lar, brasileiros, casados pelo regime da Comunhão Universal de Bens, anterior 3:

vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua.50,2�Bertha Weege, Bairro
Jaraguá 9�, nesta cidade, requereram corn base no art. 18 da Lei noO 6.766ti9, o
REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas S02-Bertha Wccgc e 721-
Heinrich Sell, Bairro Jaraguá 99, perímetro urbane de Jaraguá do SlllfSC, abaixo
caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/Se, conforme
certidão u" l19!2006, expedida em 03.05,2006 e revalidada em 28.03.2007, Proc, NU
5890i2007 assinando como responsável técnico, a engeuheua Ana Maria Badura.
CREA n' 16605-3, ART n" 2452304-3. O desmembramento é de caráter r.esidénciaf
possui a área total de 1 .017,60012, sendo constituído de 3(tres) parcela e sistema viário.

O prazo de impugnação por terceiros é de I S(quinze) dias,
contados da data da 'última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por
escrito perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal
Deodoro da Fonseca, L68J- centro, Jaraguá do SulfSC

JARAGUA DO SUL, I! DE ABRIL DE 2008.

AUHUALA

Faleceu.dia 10/5, o jovem MaieoR Ko
nig, com idade de 17 anos, o sepulta
mento foi realizado dia 11/5, com sa

ída do féretro da residência dos pais
na Bertha Wegee, seguindo para o

cemitério da Barra do Rio Cerro.

LOTERIA

CONCURSO N° 968
01 - 04 -13 - 30 - 51 - 60

, �
,

"

� TlMEMANIA

_ CONCURSO N° 11

03-11- 1'2-31-50-71-75
Time do romção: PuulistU/SP

QUINA
CONCURSO N° 1899

08 - 35 - 42 - 54 - 51

lOTOMANIA

CONCURSO N° 826

04 - 09 - 12 - 22 -e-r 23
25 .._ 28 - 36 - 52 - 53
59 - 63 - 66 - 61- 68
69 - 71 - 77 - 88 - 98

Adoção de Maiores
o Grupo Béndito Fruto, formado pela ini
ciativa da comarca de Jaraguó do Sul. e
Guaramirim (que atendem também Co
rupó, Massaranduba e Schroeder), convi
da à comunidade para participar hoje da
palestra "Adoção de Crianças Maiores".
O objetivo é conscientizar à sociedade
civil sobre o processo e importância da
adoção. Seró às 19h30, no auditório do
Market Place, em Jaraguó do SuI.
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---------------'------COMUNIDADE

Médico urologista, Póulo Odebrecht, diz que falto de informação transformo o exame em tabu

VOCÊ ACHA QUE O HOMEM TEM PRECONCEITO
EM FAlER O EXAME DE PRÓSTATA?

IDALíCIO TRINDADE,
37 anos, analista de sistema
"Do minha porte não; mos
sei que muito gente tem.
Tem gente qi!e já fez, mos
diz que n'tlô' poro nií'� pega
rem no pé".

IVO GASP,ERIM DA SILVA,
49 anos, vigilante
"Eu não tenho. Mos no geral,
acho que os homens têm pre
conceito. Eu já fiz o de sangue,
não deixo de ser mais hómem
quem foz o de toque".

SEBASTIÃO AMILTON DA SILVA, JOCELINO ALVES DA SILVEIRA,
68 anos, aposentado 36 anos, autônomo

"Só um homem que toco em
, "J\cho que tem e bastante.

mim poro examinar: Deus. Não passei por isso, mos deve
Sou evangélico e não,aceito. ser pelo constrangimento do
Entreguei minha vida o Jesus, toque, pelo exame. Mos tem
não tomo remé,noil.

-r:
.' '-','

-

.'

que prevenir".
'

MARIA APARECIDA OLIVEIRA, _
41 anos, estampadora

, "Alguns têm. O porquê eu não
- sei dizer, mos pelo o que falam
eu sei que os homens têm

preconceito. Acho que não tem
nado haver".

MARCO AURÉ�IO MILLNln,
17 anos, estudante

"Os m�is antigos devem ter

preconceito. No época deles
tinha que ser machão. NiÍ1�
guém preciso saber, só você e

o médico".

SAúDe DO HOMEM
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reconceito

que se torna

rejudicial ....
esmo imprescindível, exame

de próstataé deixado de lado
JARAGUÁ DO SUL

Médicos integrantes da So
ciedade Brasileira de Urológia
(SBU) se reuniram com inte

grantes do Ministério da Saúde
em Brasilia, nos dias 9 e 10, para
discutir assuntos relacionados
à saúde do homem, entre eles
o câncer de próstata. O encon

tro destacou os temas que serão
abordados na Política Nacional
de Saúde do Homem, que de
verá ser lançada e:r;n agosto, em

, homenagem ao Dia dos Pais. No
ana em que o SUS comemora 20

- anos de programas voltados ao

. bem-estar e à saúde da mulher,
vê-se a importância deste supor
te governamental também para a

parcela masculina. Para delinear
a campanha, outros temas como
planejamento familiar e sexualí-

,
dade serão discutidos até início
de agosto.

Segundo o Instituto Nacional
de Câncer (Inca), o número de
casos novos de câncer'de prósta
ta estimados para o Brasil no ano
de 2008 é de 49.530. Estes valo
res correspondem a um risco es- ,

timado de 52 casos novos a cada
100 mil homens. Em termos de
valores absolutos, o riâncer de
próstata é o sexto tipo de câncer
mais comum nomundo e o-mais

,prevalElnte em homens. Esta es

timatiya, entretanto, é contesta
da pelo presidente da SBU, José

Carlos de Almeida, que diz estar
subavaliada. Para o médico uro

logista Paulo Odebrecht este não
é o único cálculo defasado: "O
Brasil tem todas as estatísticas su-

, bavaliadas, porque normalmerite
eles pegam a estimativa de outro

'

país e calculam pelos nossos ha
bitantes". A crítica do médico.se
refere ao "outro padrão cultural"
do brasileiro que não é levado em
consideração nas avaliações.

Para Odebrecht, criar uma
,

política para a saúde do ho
mem é indispensável. "A gente
sabe que o envelhecimento do
homem começa com 35 anos",
alerta. Quanto ao preconceito do
exame de próstata, ele diz existir
em todo lugar: "Com certeza, ele
émotivo de piada em qualquer
TOda, eu escuto 'quase que dia
riamente". Odebrecht associa
este problema à questão cultu
ral, à intervenção portuguesa
'patriarcalista, a "figura do ho-
mem como mais importante".
Esta questão deve ser traba
lhada com bom senso, acredi
ta o urologista. "Também acho
o exame de toque constrange
dor para o paciente, por isso
converso sobre a importância
do exame", afirma o urologis
ta, e acrescenta que em alguns
casos o exame de sangue já
elimina a necessidade do to-

que retal.
.'
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MOMENTOS BONS
Pois é gente, como poro mim o Dia dos Mães são todos os dias, ontem quando
redigia o coluna estava mergulhado em profundo trísteze. A vida muitos vezes nos
prego peças sem explicações. Agradeço o üeus pelo maravilhoso mãe que tive e

'

que hoje, onde está; rezo por mim. Mos, existem momentos em que o saudade é
imenso e o tristeza me consome, deixando-me abatido. Porém, o esperança e o fé
me consolam, no certeza de que elo - minha querido mãe - está me olhando e

me guardando. Mãe é sempre será o maior e melhor maravilho do mundo. Feliz
do filho que pode pronunciar o doce expressão: "suo benção mamãe".

f::'STAMMTISCH '

�., ,

f{�Jenho recebido vários e-meíls solicitando o dia e o local que será
Il't;

?;�� r�qlizado a ,6? �t�l1)l1Jti�ch,. � fest� de rua mais popular do norte '

ut

caiarínensé: E'ntÜo aqui val: será rí'o dia 26 de julho, no último
sábado do mês, no Calçadõo da Marecnal. Por favor, agendem!

,, Despencou?
Nõo penso duas

,

vezes: faço PlástiCO.' ,
ANA MARIA BRAGA

MUlTO LOVE
Um, casal muito apaixonado é Gui
lherme e Claudio Uteck. Os pom
binhos revelam estar muito felizes
com o casamento e dizem também
que será poro sempre! Desejo tudo
de bom 00 casal.

LEITOR DO DIA
A leitora do dia é minha querido
Daisy Ribeiro, que também lê esta
coluna poro ficar antenada no que
acontece de melhor em nosso so
ciedade. Valeu!

MORREU UM CAMPEÃO
Às vezes uma tristeza, pontilhado
de angústia, se apodero de nós,
sem explicação alguma. É como

algo ti,vesse poro acontecer. Assim
estávamos, no domingo, quando
fomos surpreendidos com o notícra
do falecimento do jovem Campeão
de Bicicross Ricardo Gruetmacher.
O jovem partiu repentinamente,
deixando um vazio no família, em
,especial aos seus pois Dorival e

Cerna que ficaram mergulhados
em dor. Descanse em paz garoto.

GENTE FINA
• A sempre dinâmico Corio Moyer é
uma dos figuras mais importuntes no

JUNTINHOS meio social e filantrópico do nosso

querido cidade. Elo é mais uma dos
O prefeito Moacir Bertoldi e o verea- presentes no Festa do Champanhe, dia
dar Dieter Janssen, depois de viaja- 14de maio, no Kontan. Asamigas Eve-
rem juntos à Brasília, voltaram mais lise Garcia Ford e Elaine jqJhnen tam-
ligadinhos do que nunca. No sábado, bémjáreservamosseusconvites.
por exemplo, foram vistos em vários
pontos do cidade, juntos e bem afi- _. Quem está solteiro e bombando
nadinhos, fazendo componho. Tudo por aí é o 'Carlos "Pingo" Mes-

.Indlce mesmo que o dobradinha feuld, que promete agitar, e mui-
realmente está concretizado. Quem to, nos bolados e fazer sucesso no

viver verá! Stammtisch.

SOCIAL---------..

=�"g;;;gõ--
, ..

..-

tGo:32í��92A9���:I"

.3:.

A bonita Bruna Westphal Bargen foi eleita, no sábado, durante
as comemoraçõés Espírito Santo, a Rainha do Bapendi. Ela
representará o clube nas festividadas daSchützenfest

TUDO FREE
Amanhã, mais conhecido como quarta-feira(14), o partir dos 20 horas, os
portos dO,Kantan, o restaurante mais' elegante do nosso região, já estarão
abertos, poro o celebração do 20 Festa do Champanhe. Evento exclusivo poro
elos, promovido pelo revisto Nosso. O convite é uma charmosa fito preto,

-

formando uma lindn rosa, que será um acessório para os elegantes do dia. A
festa será regado o champanhe, com um dos melhores antepostos do região,

, totalmente free. E o que é melhor, porte do rendo será revertido em prol do
Apae. Quem viii tudo bem, que não for poderá acompanhar todo o festa nos

páginas do revisto no mêsde junho e no programo Moa Gonçalves, dia 17
no SBT. Outro coisa: Como os convites são limitados e o procuro foi grande,
hoje é o último dia poro você comprar no valor de RS 90,00. Amanhã, no dia'
do Festa, o preço é RS 120,00.

Duránte recente apresentação do cantor em
Massáranduba, na Fecarroz, Crislaine Herzer, lezé di
Camargo e o industrial Antídio Aleixo Lunelli

DICA-DE TER
Se continuar esse frio compre
um bom vinho, ligue pam

Domini (3370-3242), encomende
-uma delic1oso pizza e soboreia-o

com seu amor ou amigos.

TE CONTEI!,
• Neste final de semono.no
CTG Laço Jaraguonese, do
patrão amigos Ninho Demarchi,
acontece o 27° Rodeio Criou-
lo Nacional. Festa que será
marcado por muitos prêmios e
o presença de vários bandos de
renome nacional. Agendem!

• No sábado o dentista André
Luiz Schmitz e o bonito Far
macêutico Lombardi trocam
alianças no mão esquerdo.

• Por falar em casamento, no
coluna de sábado registramos que
o união matrimonial dos jovens

'

Luciani Araujo e Juliano Mo'rtins,
seria no sábodo(l O). O corrêto é
no próximo sábado, dia 17. Folha
nosso!

.

<

.... No sábodO(lmio
.

14 horas, ecentece nó íg.rejo
motriz São Sebastião, o 3"
Bingo dos Tortas. Uma reelizn
çãõ do GAVI - Grupo de Apoio o

Vida mantenedor do Programo
CVV de Valorização d,o Vida;·
Outros informações P�J9 f9ne:
3275-1144' e

f II. Rubinho Barr" Q,é"
suo 2570: corrid , 'rn

domingo o piloto com lTIois J
Grandes Prêmios do história
do Fórmula 1: Cá en,tre -nós,
o prático nem sempre leva o

·perfeição.

• Dia 3fde moia tem
! Beneficente. pro
tíons GlubeJCidad
evento ocontecerli

.

nhn do Paz. A rend revertido ;

em prol do Rede Femirilno de
Combate 00 Câncer.

• A último! 'RonolHo Fenôme
no' é bom de truco .. Ele diz que
tem espuda, esconde o ouro,
descarto o domo de copos e

aparece com três de paus. ,

., Com essa, fui!
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Mailson
daNóbregà

Altos e baixos: grau de
investimento e gasolina

Tolerar discordâncias
públicns é sinal de falta
de comnndo.Ilderes de

.pulso não admitem

desavenças que confundem
.
a oplnlôn públlcu

, .

O Brasil tem um governo de contrastes, em
que convivem o novo e o velho. Por exemplo,
o Ministério da Agricultura e o do Desenvol
vimento Agrário, que atuam na mesma área,
têm visões divergentes sobre direitos de pro-
priedade.

'

Na área, econômica, o Banco Central tem
'características de seus pares no mundo de
senvolvido. Com o apoio de Lula, conduz uma
política monetária responsável, que contribuiu
decisivamente para a obtenção do grau de in
vestiinento. Simultaneamente, o Ministério da
Fazenda se opõe à mesmíssima pólítica, ainda
que o negue. ,

O governo dá a entender que tais contrastes
significam uma saudável divergência demo-.
crática. Dissensões internas são normais em
qualquer governo, mas elas se resolvem quan
do,uma pàrte convence a

outra ou por firme arbitra
gem do chefe do governo.
Tolerar discordâncias pú
blicas é sinal de' falta de
comando ..

Líderes de pulso não
admitem desavenças que
confundem a opinião pú- "

blica. A primeira ministra
britânica Margaret Tha
tcher 'agia prontamente

, nessas situações, livrando-
.

se dos querelantes ou dos
,

,

que à luz do dia disputavamidéias opostas.
. Foi o caso do escândalo Westland (Hi86), fá

brica britânica de helicópteros, então em crise.
O ministro da Defesa, Michael Heseltine, que
ria uma solução européia, com sua integração
a fabricantes britânicos, franceses e italianos.
O ministro da Indústria e Comércio, Leon Bri

tain, defendia a fusão com uma empresa ameri
cana. Os dois divergiram publicamente. Foram
convidados a "renunciar". No Brasil também
vimos decisões semelliantes.

Lula tolera as divergências entre a Fazenda
e o BC. Apóia ao mesmo tempo uma política
monetária responsável, idéias sem sentido,
como o fundo soberano, e práticas que já fa
ziam parte da história, como ocorreu no recen

te aumento da gasolina.
-Com a extinção. dos monopólios da Petro

brás nos anos 1990 e a conseqüente liberação
do mércado de petróleo e derivados, estabele
ceu-se a livre concorrência na distribuição de

gasolfna, diesel e álcool. A Petrobrás seguia
uma regra que equiparava os preços internos

.
aos internacionais, 'enquanto os postos compe
tiam entre si para oferecer o preço mais baixo e

os melhores serviços ao consumidor.
A regra foi abandonada no atual governo,

que manteve inalterados os preços desde 2005,
mas recentemente se rendeu à realidade das

cotações do petróleo e dos efeitos do conge
lamento nas, finanças da Petrobrás. .Estavam
sendo prejudicados ás acionistas privados e a

capacidade de investimento da', empresa. Foi
. uma .boa notícia saber que o governo leva em

conta os interesses dos investidores privados
na empresa. Do contrário, teria prolongado o

congelamento.
A má notícia veio com a forma como se deu

o reajuste da gasolina Voltou-se a um passado
que se imaginava superado. Os primeiros si
nais vieram das declarações do novo .minístro
de Minas e Energia: os preços da gasolina não
constituíam unia questão técnica. Tradução: a.
decisão seria política.

De fato, o reajustede 10% veio com a redu-
,

ção da alíquota da Cide, de '

modo a manter os preços
da gasolina ao consumi
dor. Se havia folga na ar

recadação, esta deveria ser

utilizada para investir em
infra-estrutura, elevar o

superávit primário ou re

duzir a carga tributária em

, geral. O governo preferiu
subsidiar os proprietários'
de 'veículos e aumentar o

preço do diesel (o combus-
tível dos ônibus utilizados

pelos pobres) .

O subsídio aos preços da gasolina neutra

liza os incentivos para que os consumidores
ajustem naturalmente sua demanda à nova re

alidade. Comportar-se-ão como se nada tivesse
acontecido no mercado de petróleo:

É difícil consíderar esse arranjo "inteligen-
- te", como disse Lula em seu último programa
de rádio. Pior, o anúncio foi feito pelo ministro
da Fazenda, de quem se deveria esperar resis-
tência a esse tipo de medida.

'.

O arranjo visou a evitar danos à populari- ,

dade de Lula e a prevenir inaior austeridade 'na
política monetária. Dois erros muito daros.

Enquanto isso, o ministro das Minas e.Ener
gia prometeu fiscalização para punir os postos
que aumentassem os preços da gasolina. O pre-

o sidente estimulou os consumidores a denun
ciarem aumentos. Se os preços são livres por
lei, 'por que fazer tais ameaças?

O arranjo saiu no dia em que a Standard &

Poor'sanunciava o" grau de investimento para
o Brasil. Haverá maior contraste?

* Mailson da Nóhrega é ex-ministro da Fa
zenda e sócio da Tendências 'Consultoria Inte

grada (e-mail: mnobrega@tendenciascom.br)
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, Comércio Internacional
do Vale do Itapocu

Em nosso região não foi diferente de Santo Catarina, muitosmuni
cípios tiveram quedas nos exportações, outros tiveram crescimen
to. Também em contra-pqrtida, houveram alguns crescimentos no

importações e tnmbénrniqumns quedas. O município de São João
do Itaperiu continuo não aparecendo nos estatísticos do Governo
Federal sobre ô comércio internacional e é importante lembrar
que somente estão nos estatísticos os produtos faturados nos mu-

.

nicípios de origem para o comércio internacional. Como exemplo,
o banana que é comercializado em Schroeder não aparece nos es

tatísticos governamentais de exportação, pois elo é negociado com

empresas exportadoras de foro do município.

EXPORTAÇÕES .

-

AS exportações em Borro velho tiveram uma quedo de -83,01%. Em 2008
foi R$ 843.341,00 e em 2007 foi R$ 4.964.067,00. Já Corupá teve um cres- ,

cimento de 226,62% de R$ 2.053.098,00·em 2008 comparativamente em

2007 foi de R$ 628.962,00. Em Guaramirim teve uma quedo de -30,84%
nos suas exportações, de R$ 1.481.914,00 em 2008 e R$ 2.142.676,00 em

2007. �m Massaranduba houve uma quedo de 48,11%, comR$155.555,00
em 2008 e R$ 299.770,00 em 2007. As exportações de Schroeder tiveram -

uma quedo de -26,71%, de R$ 127.346,00 em 2008 poro R$ 173)50,,00
em 2007. Hnalizando com o maior Município do regiãQ, ]araguá do Sul
apresentou um crescimento no' ordem de 9,18%, ou seja em 2008 com R$
186.455.789,00 e 200rcom R$170.784.972,00.

PRINCIPAIS 'PRODUTOS EXPORTADOS
Borro Velho exportou como princlpul produto os Chapas e Folhas de
Vidros com 87,81% do total. Corupá teve como principal produto ex

portado madeiros serrados, folhas e.mévels com 81,69%. A cidade de
Guaramirim exportou 37,74 do total em méxels, estofados e almofadas:
Mos o município apresentou uma listo de produtos exportàdos bem. di
versificados: Já o principal produto exportado por'Massaranduba foi
Banànas Frescos ou secos com 5f,r3% do total. O principal produto ex

portado por Schroeder foi apareJhos eletroeletrônicos para conversão e

regulação de energia com 31,70%. Já os principais produtos exportados
-

por Jaraguá do Sul Iomm motores e geradores com 78,25% do total.

IMPORTAÇÕES ,

As importações de Borra Velho tiveram úm aumento no ordem de 48,95%,
em 2008 importou RS 2.834.965 contra R$ 1.903.330 em 2007. Já Corupá
teve um crescimento nos suas importações no ordem de 279,59%, em valo
res reais foi de R$ 46.720 em 2008 para R$ 12.308 em 2007. As importa
ções de Guaramirim tiveram um aumento de 159,15%, de R$ 36.817.746,00
em 2008 para R$ 14.207.002,00 em-2007. Já os importações em Massaran
duba tiveram uma quedo de -18,29%, de R$ 579.931,00 em 2008 poro R$
709.703,00 em 2007. As importações de Schroeder tiveram uma quedo de
'-4,95% de R$102.904,00 em 200,8 e comparativamente de R$108.261,00 '

em 2007. Já os importações de Jaraguá do Sul tiveram um crescimento de
'14,88%, sendo que em 2008 até agora foi importado R$ 58.343.41'8;00
comparando com 2007 foi R$ 50.788.311,00.

'

INDICADORES CÂMBIO
íNDICE VARIAÇÃO MOEDA ,COMPRA VENDA VARIAÇÃO
;IBOVESPA 1,11% Dólar comercial (R$) 1,663 1,665 -1,25%

Euro (em US$) 1,555 1,555 0,58%
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SANTACATARINA---�-----
LEI ESTADUAL

. .

Nova Lei para as sementes
Objetivodamedida é atualizar 0 sistema, e evitar a pirataria

- O Governo do Estado e

a Prefeitura de JoinviIle as-

'sinaram ontem o contrato

para implantação da rede de
fibra ótica em Joinville, que
passa a ser a terceira cidade'
catarinense atendida pela
tecnologia, depois de Floria
nópolis e 'Crtciúma. A nova

'rede significa uma veloci
dade até 200% maior que a

atual para troca de informa- I

ções eletrônicas nos órgãos
do governo e da prefeitura
com sede no município. De
acordo com o

-

secretário de
Estado da Fazenda, Sérgio.

-

Alves, o investimento é de
R$ 3 milhões para serviços
e equipamentos. ''A conexão
de alta velocidade é mais um

passo importante para a con

solidação ,do governo eletrô
nico, que deve acelerar os
meios de produção", acredi
ta. A previsão de conclusão
da rede é de 18 meses.

F'_ORIANÓPOLIS
, to, após o Sistema Nacional,

Com o objetivo de regular a nenhum estado publicou sua

comercialização de sementes no lei de sementes.
.

'

Estado; desatualizada desde a "Esta Lei estadual será fun
criação do Sistema Nacional de damental para combater a pira
Sementes e Mudas, através da: taria de sementes e mudas no

Lei Federal 10.711/2003, o se- Estado, controlando e regula
cretário de Estado da Agricul- mentando a comercialização",
tura, Antonio Ceron, se reuniu, declarou Ceron. A expectativa é
no final da semana passada, que até final deste mês, a minu
com o presidente da Associa- ta possa ser entregue à, Assem

ção de Produtores de Sementes bléia e ainda entrar em vigor
do Estado de Santa Catarina ' neste ano. O Sistema Nacional

. (Aprosesc), Fernando Prezzot- de Sementes e Mudas Objetiva
to. O debate foi pautado na garantir a identidade e a qualida
legislação estadual, que preju- de domaterial demultiplicação e

,

dica afiscalizaçâo no comércio de reproduçãovegetal produzido,
dê sementes, e a necessidade e compete aos Estados elaborar,
de elaborar nova Lei estadual normas e procedimentos com

visando atender os produtores' plementares relativos à produção
de sementes. Segundo Prezzot- e fiscalização do comércio.

Rede de fibra
ótica no Norte

Sistema Nacional de Sementes e Mudas regula comereialização e traz garantia

Relembrando conquistas
Nesta terça-feira estarão' reunidos na Agronômiça em Florianópolis remadores catarinenses que conquistaram vários t_ítulos,'
inclusive, internacionais. Será um memento de lembranças e homenagens destacando também Moacir Iguatemi da Silveira, pai
do governador que foi um dos timoneiros campeões...o advogado Antonio "Califa".�oabaid, que na juventude praticou e partici
pou de vários campeonatos de remo, é um dos maiores incentivadores desse esporte. Defende que tenha mais apoio e recursos.

'

Certamente aproveitará o encontro com o governador Luii Henrique para solicitar a participação do governo na retomada do remo
no Estado. Quer ver novamente a formação de atletas, principalmente, proporcionando a jovens carentes uma oportunidade de
acessar um esporte que só trouxe alegrias aos catarinenses e que agora ocupa um lugar de coadjuvante.

'AUSÊNCIA
"Nesta primeira semana sem o líder progressista Joares Ponticelli
os debates em 'plenário tiveram.mais nível, mesmo na crítica," es
tocou o peemedebista Elizeu Matos. O deputado Ponticelli abriu
espaço para um dos suplentes do PP. Rcará distante datribuna por
60 dias.

DINHEIRO'
Hoje deve ser concretizado o projeto que formará o Fundo de
Crédito que tem a finalidade de proporcionar as micro e pe
quenas empresas acesso a recursos sem es eXigênCias formais
de instituições financeiras privadaS. Participam o BRDE, Badesc
,e Sebrae, que segundo a secretária da Assistência Social, Dalva
Dias, atenderá inicialmente 60 mil famílias catarinenses.

AVANCO '

'

.

"

Os R$ 4 mnhões'disponibilizados no Orçamçnto dó Estado paro a cons
tiução'de Centros de Referência do AsSistência Social começarão a ser

aplicados nos próximos meses. A meta é ampliar dos 44 centros exis
tentes poro ,80 espalhados por todo o Estado. Trota-se de uma espécie
de "policlínica de assistência social" visando orientar e proteger a ins
tituição familiar Poro o secretário Dalva Dias significa a materialiZação
do Sistema Único. de ASsistência Social.,

.

E AGORA?
No mínimo polêmico o projeto que entro em dis
cussão está semana- na Câmara em Brasília, país
propõe que seja sustado o parecer do Ministério
da Previdência que permite a inclusão de pessoa
que exerça atividade rural em áreas invadidas
como segurado especial da Previdência Social. li�
deranças da oposição e do bancada ruralista con

sideram, além de inconstitucional, um benefício a

invasor de terra.

CORREÇÃO
Sobre a noto que cemetel ontem na coluna sobre
o, efetivo do PM destaquei que a proposta é passar
parid1 mil homens. Na verdade sairá, de .13 mil
poro 20,3 mil. O projeto, depois de vencer algumas
resistências,: já se encontro na Assembléia e come

çou o tramitar_ Certamente receberá emendas n�o si)
por porte dos praças, mos o Associação de Oficiais
também pretendé apresentar propostos, entre elas,
as que incidem sobre os oficiais médicos.
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Mantega anuncia mudanças
Meta é aumentar a competitividade e inovação para oexterior
o .mínístro da Fazenda, Gcl

do Mantega, anunciou ontem,
durante a solenidade, de lança
mento da' Política' de Desenvol
vimento Industrial, a criação do
Fundo Soberano do Brasil; para
incentivar as empresas brasilei
ras. O fundo será composto por
recursos do Orçamento e terá o

Banco Nacional de Desenvol
vimento Econômico e' Social
(BNDES) como gestor. "Serão
recursos fiscais e de operações fi
nanceiras que serão repassados a
organismos como o BNDES para
auxiliar' na internacionalização
das empresas brasileiras no exte

rior", disse Mantega. ''Vai ajudar Ministro do' Fazendo, Guido Montego, nflrmou ontem, que novo político aludo no competitividode

CPI dos Cartões
owe reitor

INCENTIVO

A Comissão, Parlamentar
Mista de Inquérito (CPMI)
dos Cartões Corporativos
vai ouvir hoje o reitor da
Universidade Fede;al de São
Paulo (Unifesp), Ulysses Fa

gundes Neto. Os gastos do
reitor chegariam aR$ 12 mil
durante viagens ao exterior, ,

'

Um deles, em 2006, em via-
,

gem aos Estados Unidos,' ele
teria gastado R$ ;2 mil em,
urna loja de computadores e

outros R$ 3.·100'em um hotel,
na Disney. O requerimento
para convocação é do depu
tado Vic Pires Franco (DEM�
PI). Na agenda da comissão,
constam ainda 101 requeri
mentos aguardando votação,
inclusive a convocação do
secretário de Controle Inter
no da Casa Civil, José Apare
cido Nunes Pires.

O CORREIO DO POVO WTERÇA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 2008

na competitívidade das nossas

empresas no exterior", comple
tou oministro.

A novapolítica industrial tem
quatro 'metas principais e medi
das de desoneração e financia
mento voltadas para 25 setores

da.economia. Uma das metas é
,

elevar o investimento direto na

economia para 21% do' Produto
Interno Bruto (PIB, a soma de

todos os bens e serviços produ
zidos no país) em 2011.No ano

passado, o investimento foi de
17,6% do PIB.

OUtro ponto é estimular a

inovação no setor industrial com
o objetivo de 'elevar os investi
mentos 'privados em pesquisa
e desenvolvimento para 0,65%
do PIB em 2010. Em 2006', esses
investimentos corresponderam a

0,51% do PIB. A terceira meta é

ampliar a participação brasileira
nas exportações mundiais para
1,50% do comércio mundial em
2010. Em 2007, a participação
brasileira foi de 1, i7%.

O conjunto de medidas prevê
ainda o incentivo para aumentar
em cerca de 10% o número de
micro e pequenas empresas ex

portadoras brasileiras. No cam

poda regulação, estão medidas
para desburocratizar e eliminar
de entraves à exportação e à
concorrência interna. "Tráta
se de uma política abrangente
para dar sustentação ao cresci
mento", afirniou o porta-voz da
Presidência da República, Mar
celo Baumbach. '

AGÊNCIA ESTADO

PF eindios chegam a acordo
Indígenadiz que desbloqueio da estrada pode, ser apenas trégua
RORAIMA

Depois de duas longas
reuniões com lideranças das
Comunidades Jawari e São
Francisco, agentes da Polícia
Federal (PF) e da Fundação
Nacional do Índio (Funai) dei
xaram a Terra Indígena Rapo
sa Serra do Sol, em Roraima,
com a: promessa dos índios de
retirarem bloqueios montados
na RR-319, conhecida como

Transarrozeira. Entretanto, o,

tuxaua lrineu Aniceto sina
lizou que o acordo pode ser

"apenas urna tregua".
A negociação entre a co

munídade e os agentes fede
rais teve momentos de tensão.
A PF reiterou estar atenta ao

monitoramento da área e pe
diu colaboração dos índios
em avisar qualquer fato estra

nho. '� gente pode mobilizar
as equipes no sentido de dar
a cobertura necessária, pren
der em flagrante quem estiver
armado ou quem insistir em

desobedecer à lei e à ordem",
explicou o superintendente

da PF em Roraima, José Maria
Fonseca.

O bloqueio teve início na

última segunda-feira (5) e a PF

chegou fazer um primeiro acor

do; pelo qual a estráda ficou
,

liberada por apenas 24 horas.
O coordenador do Conselho
Indígena de Roraima (CIR�,
Jaci José de Souza, explicou
por que as comunidades acei
taram acabar com o bloqueio
e esperar a decisão do STF: a

terra já está homologada, re
gistrada em área contínua.
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TERREMOTO

INTERNACIONAL---�-----

China calcul-a mais de 8 mllmertcs
Tremor de 7,8 pontos na escala Richter pode terdeixado até 10mil feridos
PEQUIM

O terremoto de 7,8 graus na
escala Richter que abalou a Chi
na ontem foi sentido em várias
cidades e em países vizinhos,
como Tailândia e Vietnã. Se

gundo a agência estatal Xinhua,
o fenômeno causou a morte de

. mais de 8 mil pessoas. As au

toridades estimam que 10 mil

pessoas estejam feridas.
Um hospital e cinco escolas

desabaram. Em uma delas, na
província de Sichuan, estima
'se que 900 estudantes ficaram
soterrados. Equipes de resgate
trabalham na região para ten
tar resgatar os sobreviventes.

O terremoto começou às
14h28, horário local (3h28 de
Brasília). Sete minutos depois,
um novo tremor de menor in
tensidade - 3,9 pontos na es

cala Richter - foi registrado
.

em Pequim. Várias cidades da

região centro-leste do país fo
ram atingidas por terremotos.

Em todas elas, milhares
de moradores e empregados
de empresas deixaram os edi
fícios onde estavam e foram

para as ruas, com medo de que

os tremores se repetissem. Em
Xangai, o mais alto edifício da
cidade, a [in Mao Tower, de 88

andares, foi evacuado.
O epicentro do tremor foi

o distrito de Wenchuàh, "que
tem 112 mil habitantes e fica
na província central de Si
chuan. O primeiro-ministro
chinês, Wen [iabao, VIaJOU
para Sichuan para coordenar
as- operações de resgate e so

corro das vítimas.

RESGATE
A Cruz Vermelha da China

enviou 55 7 tendas de campanha
e 2.500 cobertores aWenchuan.
Além do material de salvamen
to, cincomil efetivos do Exérci
to de Libertação Popular chinês.
foram enviados ao local, que

.

se unem aos 2.900 soldados já
em Sichuan.Além disso, a Cruz
Vermelha enviou uma equipe
de resgate para que avalie a si

tuação nas zonas atingidas e co

ordene a evacuação das vítimas

para zonas mais seguras, diante
do temor de possíveis réplicas.

AGENCIA ESTADO Chineses correm pelas ruas de Sichuan, terremoto que atingiu o país foi sentido até em países vizinhos

Tornados matam 23 nos EUA
Autoridades informaram que vários tornados atingiram o centro-sul dos Estados
Unidos no sábado, lO, deixando pelo menos 23 mortos nos Estados de Oklahoma,
Missouri, Arkansas e Kansas. Segundo o Departamento de Controle de Emergên
cias do Missouri, pelo menos 350 ficaram feridos. No total, o Serviço Nacional de
Previsões de Tempestades de Norman, em Oklahoma, estimou que 34 tornados
atingiram os êstedes,

EDITAL DE SDEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEJL,\O E
DE NOTllilCAÇÃO

Exeqüente e Credora Hipotecária: Empr-esa Gestor-a de Atêvos - Emgea

DATA: 28demaio d.,2008
LQCAL: EUl frente ao Fórum da Cidade de Jaraguá do Sul !Se.
CI:.�L.1() .DE �\Y)(/ZA - Leiloeiro Oficial, estabelecido à Rua Bocaiúva. n. '-� 2245 ','W Centro .�\

Flortauópclis/BC _. CEP 88015 530,,- Fone (48) 32241521 - Celular (48) 91357414. Faz saber
que, devidamente autorizado pelo agente fiduciário designado, na forma da Lei (Decreto-Lei
n." 70 de 2lfll/66 e Regulamentação Complernentar -� RC-58, de 1967 e.RC-24. de 1968
e RD�8� de 1970 do BNH). venderá em Seuundo e Ultimo Público Leilão, pelos lenços
mtnímos Informados, sujeitos à attJ�l"iz.ação pt_:fa Emgca 24 hOT?,S antes de sua realização r ,

no
dia e locat e hora descritos, o(s) imóvel (eis), adiante descrito para pagamento de dívida
hiporecár'ia eUl favor da Empresa Gestora de Ativos � Emgea

.

Horário! 12hOOluin .

�larªf;:uá do Sul - Processo nO 4� -
.

TO

'fc������fuffi�E[;(fMl:n ;'OAO STENGf:R, brasileiro, casado, publi 1".
04 e sua esposa ANA J\IARfA.DE CASTRO STt:N as'ileira, do lar. inscrita no �-::PF sob
n". 89 J .923.979-72, ele.residente c domícílicdo em Jarnguá do Sul, ela encontra-se eru local

�1�lÓ��L�ãAS���'ellto n". 204. localizado no 2° andar ou 3° pavimento do Bloco "8"', d�
Condomínio .ltesi?enci.al da Amizade, çom át.:ea �7.3650?m2. mais a vaga de garagem n". 11,
localizada no pavimento térreo do referido edifício, com arca real total de 14,5398ni2, situado
à Rua 383 .. ·- Arthur Gunther.' 11". 220, Jaraguá do Sul/Se, os imóveis estão metriculados no

Ofício .de Registro de Imóveis da Comarcade Jarnguá do Sul/SC� sob o n". 23.459.(a.pto)"1!:

r�6������ã .!ee£�:�e�jgamcnto à vista, pod.endo o arrematante pagar no ato. corno sinal,
20%1 do valor da arrematação, e saldo remanescente no prazo iuÚ'reterivel de 08 (cito) dias,

d�bC� �: ����i}j��çãi:)�'�:�ti s: �ré�V:�à;��l�dard�uI���i:!iç�o 1i�3���1::�t;3a�r�j�ó��1
d��e��u��u.��dd� °nla::���th�!��là�a t���I���O(�l) :���l]�t.��ls�(�\S��l)ler;l;�(s)o����,����) ��
encargos dec.orrentes de tributos Incidentes sobre o (s) imóvel (eis) bern como o pagamento
das despesas de execução remuneração do agente fiduciário e comissão-do leiloeiro. -.

Fica(tn) desde já Jlotificado(s), do presente leilãofs) o(s) mutuário'(s) acima indicadct's) caso
não. scja(m.) locah:z!ido(s). Demais lI1:for�ç?e�. sobre ? !eil�;Ü com Ms) Agcncia(s) da CEF, no
endereçofs) : Av. RIO Branco, n." 936 - Floriauópohs/S'C _. Fone (48) 3224 8004.

Florianópolis, 13 de maio de 2008.

CÉUO DE SOUZA
Leiloeiro Público Oficial/Se"

Matrícula AARCi02
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Falcão marco gol de número dez pela Liga Futsol 2008, jogo contra o ACBF terminou em confusão

LIGA FUTSAL

Malwee e Intelli se
, .

enfrentam na Arena
Jogo de amanhã vai contar com Ari e Chico
JARAGUÁ DO SUL

A Malwee enfrenta o lntelli
de Orlândia (SP), amanhã às

20h15, na Arena Jaraguá, pela
Liga Futsal. O jogo será marca

do pela volta do ala Ari, que
cumpria suspensão é -do fixo
Chico, que se recuperava de
uma lesão na coxa direita. Am
bos estão confiantes com o re

torno e a expectativa é de uma
boa partida. "O Intelli é um ad
versário difícil. Mas nós temos

a obrigação de ganhar. Não po
demos nem pensar no empate",
comenta ArL Ele diz ainda que
pretende "ajudar a equipe com,

.

esta volta".
'. A Malwee vem .de urna se

qüência de 14 jogos, sete vi

tórias, seis empates e.apenas
uma derrota, somando 27 pon
tos na tabela de olassificação,
Já o lntelli entrou em quadra

;

por 16 vezes pela Liga, venceu
seis, empatou cinco e perdeu
outras cinco partidas, com um

total de 23 pontos. "Estou feliz
em estar de volta. O pessoal.
vem jogando bem, mas a equi
pe da Itelli também têm feito
bons jogos. Temos que estar

bem preparados", destaca o.
fixo Chico.

Os dois jogadores reali-.
zaram treino físico na tarde
de ontem e toda a equipe da
Malwee . deve- . treinar com

bola, a partir das dez horas da
. manhã de hoje; na Arena. '

No último domingo, a

Malwee empatou em. 2 x 2

com o Carlos Barbosa, no Rio
Grande do Sul. o- clássico mais

ímportanterío futsal nacional
foi eletrizante. O time da casa '

abriu o placar, aos sete minu
tos e seis segundos do primeiro
tempo, com Sinoê, que recebeu
na linha de fundo, e bateu entre
as pernas do goleiro Tiago.

'

Mas aos oito minutos e trin
tae cinco segundos, Augusto fi
nalizou com potência, de .bico,
no ângulo direito de Bilka; e '

empatou a partida. Logo em

seguida, em jogada trabalhada
de escanteio, o àla Falcão ba
lançOU a rede, marcando 'o gol

. número dez dele pela Liga. O .

empate veio aos 16min51; em
bola parada de escanteio, com
,gol do capitão Gada.

DEBORA VOLPI '

O CORREIO DO POVO fI)TERÇA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 200B.

Reforce a imagem da sua empresal
Visto seus colaboradores (11m uniformes

produzidos com tecidos do
, mais alta qllalillade.

i
(47) 3371-5558 e-lnail: kaiapoS@kaiapos,cQm,br-www.kaiapos.com.br

A confusão em Carlos Barbosa mostra
como o rivalidade entre Malwee e Carlos
Barbosa continuo cada vez mais acirrado.
Mos nado justifico o foto de Lenísio ter
sido agredido por um torcedor e do auxi
liar Marcão ter levado um copo de cerveja.
Quem está no arquibancada, não pode lil
trapassar o limite e fazer uma coisa dessas.
É o mesmo coisa que uma pessoa estranho
invadir o seu locol detrabalho e te agredir. E
quem deve pagar o p(lto é o time mandante,
que não tomou os medidos necessários poro
que isso não acontecesse.
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FUTEBOL AMADOR
,

Varzeano: 20 fase recheada de gols·
Nos seis jogos foram marcados 17 gols, uma média de três por partida
JARAGUÁ DO SUL Jair e Paulínho e está em segun-

Três gols por partida. Esta do. O Caxias goleou o Barrabaxo '

foi a média de vezes que à rede por 4xl, garantindo a liderança
/ balançou na primeira rodada . da chave. Leandrão mareou três
da segunda etapa do Campeo- vezes, Sandro acrescentou e o
nato Varzeano de Futebol. No goleiroOderlei descontou de pê
total, foram marcados 17 gols nalti para o Barrabaxo.
nos seis jogos realizados no sá-

.

O técnico do Caxias, Márcio
bado, 10 de maio. de Marco, foi expulso após uma

O Operário é o líder da Cha- discussão com o auxiliar Juarez .

ve G. O time venceu o, Strip Ni- Grutka. Inconformado, o treina
ght Show/MagicWorld, por 2xO. dor partiu para cima da arbitra
Com gols de Igor e Pereto. Já o gem e agrediu fisicamente o ár

Supermercado . Brandenburg bitro Moacir Uber e o auxiliar.
está em segundo, pois perde em No Grupo I, JJ Bordados é o

saldo de gols para o Operário. O líder isolado. A .equipe venceu

time ven ceu o Roma por 2x1. o Amizade por 3x1. Maicon,
Com gols anotados porWelling- Dik e Mauro marcaram para o

ton e Dietmar. Sidão descontou _ JJ; Galvanização Batisti arran-
para o Roma.

.

cou um bom empate em OxO .

[á naChave Pl.Caxias eAtléti- contra o Kiferro (2°) na casa do
.

co largaram na frente, O Atlético adversário.
mareou 3xO no Estofados Con
fort Fine, c?m gals de Coelho, Operário (com a bOla) confirmou o boa campanha e venceu o Strip Night Show/Magic World, por 2xOGENIELLI RODRIGUES

, .

Seleção Catarinense de�leibOl
infanto-juvenil fica com o vice-

Pilotos avançam no Catarinense
Thomas Sch-w�rlz' e Cristiano Rosa despontam nas primeiras colocações
DAREDAÇÃO

A 4a etapa do Campeonato
Catarinense de Automobílísmo
aconteceu neste final de/semana
em Joaçaba. A fase, considerada
uma das mais velozes do Catari
nense, contou com a participa
ção de ao pilotos da região Sul do
país. Os pilotos da região Kreis

Jr., Alessandro Coelho, Thomas
- Schwartz e Cristiario Rosa fize
ram um bom desempenho na

etapa 'marcada por tumulto e ir

regularidades: Nas MarcasA e B
foram encontradas irregularida
des nos carros de alguns pilotos.
E a classífícàção ainda não foi di-

.

vulgada, pois o resultado está sob
.

.

decisão judicial. As peças foram
lacradas e nestasemana serão sub
metidas àanálise técnica.

Cristiano Rosa, que corre pela
Marcas B, também espera ansio-.
SQ o julgamento. Segundo ele, os .

Depois do 2° lugar em Joaçaba, Thomas pulou da sa p.ara a 2a colocação
pilotos Jorge Martinelli e Walter .:
Schmitz Neto correram com pe

.

ças alteradas. Ambos podem ser

desclassificados e Rosa passará a

assumir a liderança.
Alessandro Coelho e Kreis Jr.,

g da categoria A, também aguardam
� o rescltado para saber.a colocação.
� Nenhum dos pilotos daregião esta-

.

va erivolvido nas irregularidades.

JARAGUÁ DO SUL

A Seleção Catarinense de
voleibol infanto-juvenil mascu
lino ficou em segundo lugar no
Campeonato Brasileiro de Se

leções - Divisão Especial, que
aconteceu neste final de semana
em Pato de Minas (MG). o. time
perdeu na final para a seleção
do Paraná, por 3xO. Depois de
ficar em primeiro na chave A,
ao vencer por 3xO os confron
tos entre Ceará, Paraíba e o pró
prio Paraná, os catarinenses se

classifícaram para a semifinal
aonde derrotaram o Rio Grande
do Sul por 3xO .. Apesar do vice
campeonato; '0 desempenho db

time. que já havia vencido a

competição em 2007, foi consí
dorado positivo pelo treinador
Luiz Carlos Rodrigues da: Silva,
o Kadylac, de [araguá do Sul ..
"O resultado mostra a força do
voleibol do Sul do país. Ficar
entre os três primeiros já é mui
ta coisa", revelou o treinador..

Além do técnico, três atletas
da equipe Marisol/FME repre
sentam nossa cidade na compe
tição: o ponta Leandro de Sou
za, o central Marcelo Hister e o

oposto Anóerson Morsch.
I

Agora os atletas voltam a:
_ treinar. nos clubes de origem. O
próximo desafio dos jaraguaen
ses é a Copa Joinville, nos dias

�2 a 25 de maio.
,

Leandro (cortaÍl�o), foi um dos jaraguaenses que estava na competiç�o
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,HERMANOS

Ti s Pal
Craque está fora dos planos, é o que afirma a diretoria
SÃO PAULO

Ainda em busca da con

tratação de um centroavante

para o restanteda temporada,
o presidente do Corinthians,
Andrés Sanchez, disse' que o

clube não entrou em contato '

com o argentino Martin Paler
mo, maior artilheiro da hístó-:
ria do Boca Juniors, apesar dos
rumores sobre uma possível
transferência do atacante.

"O Palerma é um' grande
jogador, é um ídolo do Boca,
Juniors e o contrato dele acaba

,

agora em maio, então o pesso
al começa a especular. E o Co-

'

rinthians teve' grande suces

so com o Tevez, e agora com

o Herrera. Mas até agora não
houve contato.inão teve nada.
Infelizmente, não sei de onde
saíram essas coisas", disse
Sanchez. Empresários teriam"
informàdo ao presidente do
Corinthians que Palerma, ao

término de seu contrato, vai

optar pelamelhor oferta finan- "

ceira. O .atacante é o dono de
seu passe, o que poderíafacili
tar uma transferência, gerando
gastos apenas cornos salários.

Ainda segundo Sanchez, a
contratação de Palerma seria
difícil devido à situação finan
ceira do Corinthians. "Precisa
ver quanto ele quer ganhar,
né? Infelizmente, todo mun

do sabe da situação financeira
do clube e já fizemos algumas
coisas em excesso em relação
aalguns jogadores. Não pode-

e

Contrato de Palermo termina este mês, cr!lque é o'maior artilheiro da história do Boca Juniors

mos extrapolar mais porque
'realmente 6 Co'rinthians está
em uma situação diffcil. Não
quero abrir um buraco maior
do que já está", disse.

O Çorinthians tentou a

transferência de Kléber Perei
ra, do Santos, e de Christian,
da Portuguesa, mas não obte
've sucesso. Segundo Sanchez,

'0 clube vai continuar tentan
do um atacante, mas pode não
contratar ninguém. -Sobre as

características desse jogador o
presidente do clube disse que
terá que ser um atleta acos

tumado com pressão e que já
tenha defendido um grande
clube.

"Se nós conseguirmos via
bilizar um jogador- até julho
ou agosto, sim (vamos contra- '

tar). Caso contrário nós conti-
nuamos ,contentes com time

que temos".

.

Abel Braga, pode trabalhar na Espanha
Técnico do Internacional poderá se apresentar ao Real Betis, ainda este ano

Abel deseja trabalhar na Europa

,PORTO ALEGRE

Assim' como aconteceu
em "2007, a técnico do Inter,
Abel Braga, pode estar se en

caminhando pará trabalhar na
Europa. O Real Betis, da Es

panha, estaria interessado em

contratá-lo, e sua transferên
cia pode ocorrer em agosto.

� Abel 'Braga, que Já- tinha
'

� chamado atenção do clube de
,� Sevilha há dois anos, quan
§' do venceu a· Libertadores da

� América' e o Mundial da Fifa,
reapareceu nos planos do Betis

para a disputa da temporada
2.008/2009. A diretoria colora
da não comenta o assunto.

Sem negar as sondagens,
o treinador evita 'revelar de
talhes para não passar pelo,
constrangimento de -2.007,
quando saiu do Inter porque
estava acertado com o Môna
co, da França, mas o contrato .

não foi confirinado e ele reter
nau ao Beira-Rio, no lugar de
Alexandre Gallo.

Bastante identífícado com

o clube gaúcho, Abel admite

qúe deseja voltar -8, trabalhar
na -Europa (onde já treinou o

Olympique de Marselha, da

França). Ao ser campeão esta

dual; no início de maio, 6 téc
nico lembrou que "já ganhei
tudo aqui".

Falta, no entanto um título
nacional, que pôde ser alcan
çado na Copa do Brasil, o que
garantiria o Inter ná Libertado-'
res de 2009, principal objetivo
para o ano do centenário. Se
isso acontecer, as chances, da

,

transferência aumentariam.

O CORREIO DO POVO rnTERÇA·FEIRA, 13 DE MAIO DE 2008
,

CAMPEONATO BRASILEIRO
- 1 U DIVISÃO
la Rodado

Vitória Ox 2 Cruzeiro

São Paulo O x 1 Grêmio
Náutico 2 x 1 Goiás

Interl'!acionall x O Vasco

Coritiba 2 x O Palmeiras

,Botafogo 2 x O Sport
'

Ipatinga O x 1 Atlético·PR

Flamengo 3 x 1 Santos
Atlético-MG O x O Fluminense

Portuguesa 5 x 5 Figueirense

CAMPEONATO BRASILEIRO
- :2 Q mlilSiio
la Rodada
Barueri 2- x O Gama

Paraná O x 1 Avaí

Brasiliense 2 x 2 Marma

Bragantino 1 x O Santo André
Bahia 1 x 1 Fortaleza

Ceará 2 x 1 Juventude
Corinthians 3 x 2 CRB ,

São Caetano 3'x O Ponte Preta'

Criciúma 1 x O América-RN

ABC 3 xUila Nova

Praia Clube 1 x 3 Banespa
Cabo Frio 2 x 2 Cortiana
Ulbra 1 x 1 Intelli
Carlos Barbosa 2 x 2 Malwee
Unisul3 x 5 Umuarama

GtlAI'iAM!R!M
FI..IYSAl SÊNIOR
Aváí 3 x 11migrantes
Esquadra Azurra 2 x 4 Bekos

Rebas 3 x 3 Bem Bolado

Diana 1 x 1 Altitudé

Cruz�iro/Audicont 4 x 2 Expre�so
caixa da água
Os Jagunços 8 x O Real Plaver Sênior
Juventude 1 x 2 Real Player
MM Sucatas 2 x 2 Serenata
Valcanaia 3 x 2 Imigrantes

POMEROIJE

JAÇA POMERODE

Vitória 2xO Atlético Jaraguá

JARAOOA SUL
VARlEA�O

Supermercado Brandenburg
2xl Roma

Kiferro O x O'Galvanização Batisti
Operário 2 x O Strip Night Showl
MagicWorld
Atlético 3 x O 'Est. Confort Fine
JJ Bordados 3 x ,1 Amizade
Coxias 4 x 1 B�rrabaxo Vidraçaria
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Sinal'verde para a arte do futebol
Quando semáforo fecha, Romarinho "entra' em campo"
JARAGUÁ DOSUL

Calor. . horário comercial,
trânsito intenso e muitas vezes,

interrompido pela passagem do
trem. É quando o sinal se fecha
que o motorista fica ainda mais
nervoso. A reunião, o 'telefone
ma, o chefe ou os filhos: nada

pode esperar. Mas ao acender a
luz vermelha, Romarinho "entra

em campo" para ganhar a vida.
Com a camisa 12 do craque

Falcão e tênis apropriado para o

esporte, mas longe das quadras,
Daivid Pires, 27 anos, o popular
Romarinho, mostra ahabilidade
com a bola no cruzamento das
'ruas Reinaldo' Rau e Epitácio
Pessoa. Ele faz embaixadas, equi
.libra a bola nos pés, na cabeça

ou nas costas, As firulas acabam
distraindo até mesmo os mais

apressados.
O joverrr que' já trabalhou

.

com motores, fabricação de por
tas e como vendedor, se dedica
à atividade que ele define como

"arte" há mais de um ano. E nem
o estresse dos niotoristas tira dele
o prazer do espetáculo.

If<

Em meio ao estresse do trânsito, Romarinho ·faz "firulas" com a bola

Tudo em pronta-entrega,
venho o quanto antes!

,.
'Oz'

BELISSIMA

GOLF 1.6 TRIP
GOLF GTI 150 CV
GOLF 1.6
Gal �.O CITY FLEX
Gal 1.0 CITY FLEX
GOll.0 CITY REX
Gal 1.0 CITY FLEX
GoaL 1.0 CITY FLEX
Gal 1.0 CITY
GOL 1.0
GOll.0
GOll.0
Gal 1.0 16V PLUS
GOL 1.0 16V TURBO
Gal 1.8 CONFORTILINE
GOll.6
GOll.6
Gal 1.0 16V
GOL 1,0 MI
GaL 1.0 MI PLUS
GOL 1.0
GOL 10001
Gal 1.6 CLI
GOlCl o"·
Gal SPECIAL
PARATll.6
PARATI 1.6 CITY
PARATI 1.0l6V
POLO 1.6 HATCH
POLO 1.6 HATCH
POLO SEDAN 1.6

. SAVEIRO 1.8 PLUS
SAVEIRO Gl ).8
SANTANA QUANTUM
SANTANA
SANTANA,
KOMBI FURGÁO GNV

4 I COMPLETO+COURO

4.!COMPl+TETO-t-COUROOR1G
4 I COMPLETO4,"A9TEAlLTDT
4 I ACDH lTDT
4 I AQtTDT
2'! LTDT'
4 'AC

21 TEAL RlL.
21ACGNV
4 t BAslCO
4 1 LTDT
4 1AQ LT-DT
4 I COMPLETO + RLL
2 , COMPLETO
4 IDHlTDTAIRBAG
4 I COMPLETO GNV
4 I LT DT
2 ! BASICO2 ,IT DT
2 I LT DT
2 i BAslCO
2 I AL

21BASICO
2 I BAslCO .

4 i DHAQlTDTAC
4 I DfiAQ LT DT (ALCOÓL)
4'1 VETELTDT

.

4 I COMPLETO
4 I COMPLETO"
4 I COMPLETO + RtL
2 I· RLLGNV
2 i BAslCA
4 I COMPLE,TO
4 I COMPLETO

4" COMPLETO
2 GNV

02/03 PRATA
.

Dl/Dl PRATA
99/00

.

PRATA
06/06 PRETA
06/06 BRANCO
06/06 PRATA
05106 BRANCO
05/06 BRANCO
05/06 CINZA
05/05 .. BRANCA
04/05 PRATA
04/04 PRATA
04/05 BRANCO
,01/01 CINZA.,
,DO/OJ BEGE
.

00/00 CINZA
99/00 BRANCA
'98/98 f'RATA
97/98 VERMELHA
97/97 VERDE
95/96 BRANCO

.

95195 AZUL
95/95 VERDE
90/91 PRATA
02/02 BRANCA
05/06 PRATA
03/04 PRATA
97198 PRATA'
02/03 BRANCA
02103 BEGE
03103 PRATA
01/02 BRANCA
90190A VERMELHA
00101 PRATA
99100 VERMELHO
98199" CINZA

.

96197- BRANCA.

AUDIA3'ta
.PEUGEOT 106 SELECTIO
$CENIC'RT 1.6
seENIC RXE 1.fI,
C3 GLX 1.4 FLEX
CLIO SEDAN 1.0 EXP
CLIP SEDAN

'"" CLIO RN 1.0
CLIO RL 1.0

-

Garantia de procedência • Você confia, nós garantimos
c*TAC não inclusa para todas as modalidades de financiàmento, que estão. sujeitas à aprovação de cadastro pelo Banco Volkswagen. Todos os veículos deste anúncio
com 60% de entrada. Consulte sua concessionária Volkswagen ou a Ouvidoria Banco-Voíkswaqen: 0800 701 2834. - Ofertas válidas até 13/0(//08.

.

Cara�uá Auto Elite
?!H��-���O��� REDE DE CONCESSIONÁRIAS DE SANTA CATARINA

.

';:;��51 �;��::��1 I ;���:'�':J J !i:S�;�� I ..�ii·.�oo I S:'·3=:� I Ja;::::t:�:o�ul Uma ra ação de confiança.
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