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Quatro opções de
sopas deUciosas
De batota, frangp, feijão e ervilha;
tudo no págino de Gastronomia.

Página 13

Pena: de 21 anos

para pedófilo
o pedófilo Éderson do Rosa, 28 anos,
foi condenado por atentado violento
00 pudor. E.le está no Presídio Regional
e não poderá recorrer em liberdade.

Página 7

Juventus pode
fechar as portas
Relatório obtido com exclusividade

'. pelo O Correio mostra que para parti
cipar do Segundona, o tricolor preciso
de cerco de R$130 mil por mês.

\

A" destruição do natureza acarreto
00 mundo donos no valor de aproxi
madamente 2 trilhões de euros 00

'" ano; cerco de R$ 5 trilhões, segun
do estudo do ONU. Para o diretor
do levantamento, Pavon Sukhdev,
ás países mais pobres do mundo
são os que pagam o malor porte
deste valor. Isso porque, são eles
os que mais sofrem com o perda de
biodiversidade, como o desapare
cimento de riquezas naturais clfjo

.

valor chego· à metade do riqueza
econômico dessas noções.

Fonte: Ele

Novela mostra a

moda dos anos 50
Ciranda de Pedra revelo o glamour
do sociedade paulista do época.

.
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Sentença mantém Ivo Konell
fora das elelçêes de outubro
Pré-candidato pelo DEM,.o er-preleitcmi recerrer e espera resposta da Justiça antes de 5 de julho.

Página 4

NEGÓCIOS
Saiba

como investir
no Bolso·

Página 17

FUNDO
-'

.0 QUE?
Ministério: umg_

usina de más idéias

'Página 17
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CHARGE

NESSE CASAMENTO
NÃOENTRO.
PREFIRO FICAR

SOZINHO!

e-

PONTO DE VISTA

Eu jamais apelaria

PABLO VARELA

BRANCO, PROFESSOR

vão achar que sou um desses caras

que gosta de se aproveitar do espa,ço
para bajular o próprio público.

Penso em temas: Poderia muito"
bem contar uma história envolven
do o presidente da república. Ou ser

"contundente com alguma autoridade
local. Talvez ironizar algum apresen
tador de TV. Ou, pior: falar que não
tenho assunto para o texto. Aí seria
uma apelação ridícula da minha par
te. Fazer"um texto' cheio de enrolação,
quase 'um pedido dé desculpas ao lei
tor pela falta de. criatividade. Se um

aluno faz uma coisa dessas, reclamo.
Então não vou fazer.

Aliás, alunos que enrolam em seus

textos são muito comuns. Imagino
os em cima do prazo para a entrega'

de trabalhos. Eles pensam, pensam,
pensam, e acabam escrevendo sobre
a falta de assunto. Eu jamais faria
uma coisa dessas. Mas o tempo vai

passando. Releio as crônicas prontas,
não quero sequer alterá-las para ten
tar melhorar, sei lá, hoje estou de mal
com as letras.

Vo.cê aí, imagine a situação que
criei. Ou que não criei. O que você fa
ria no meu lugar? Ligaria pata a mãe'?

Apelaria para algum super-herói? Ah,
não venha me dizer que nunca passou
por isso! Todo mundo já passou. Na

terça de manhã, quando estiver lendo
esse texto, você compartilhará comigo
a angústia" desse momento. E saberá
finalmente o assunto da minha crôni
ca semanaL.

Meus documentos - Textos - Literá
rios - Crônicas. No arquivo, nada que
me instigue uma publicação na colu
na semanal. Na cabeça, nada novo. E
o prazo da semana está se esgotando.
Vou apelar, mandar algo que eu não

.goste muito. Não, não posso fazer isso
com as pessoas que lêem. Muitos me

encontram na rua e comentam meus

textos, São pessoas maravilhosas, es

petaculares, inteligentíssimas. Mas é
melhor parar com os adjetivos, pois

------ ---

DO LEITOR

Ler e ouvir:
existe diferença?

Em uma pesquisa realizada nos Estados Unidos,
nos.últimos anos, foi constatado que algumas pesso
as, mesmo com graduação superior, não conseguem
interpretar um simples texto. O que nos chama a aten

ção é que se isso acontece nos Estados Unidos; é pro
vável que aconteça também em qualquer outro lugar
do mundo, principalmente em países pobres ou em

desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo. Então,
perguntamos: por que isso .aoontece? Por um motivo
muito simples, a falta de leitura. A responsabilidade
inicial pelo hábito da leitura é tarefa das famílias e, em

segundo lugar, das escolas.
Mas, o que isso tem a ver com o CVV? O trabalho

dos voluntários cevevianos é ouvir, e não ler. Contudo,
para interpretar um texto é necessário entender a leitu
ra, e para compreender os sentimentos da outra pessoa
é preciso interpretar o que se ouve.

"

Apesar de não termos o hábito de interpretar os

nossos sentimentos desde a infância, não quer dizer
que não seja a hora para começarmos. Então, cabe

aqui a pergunta: como estão os nossos s-entimentos?
Será que adquirimos o hábito de interpretar o qu-e
sentimos? Como estão as nossas percepções sobre
nós mesmos?

Para que possamos interpretar os sentimentos das
outras pessoas é imprescindível entender os nossos. E

para compreender os nossos, temos que começar a nos
conhecer melhor. A postura reflexiva sobre os nossos

atos não deixa de ser uma leitura de nós mesmos.
Da mesma maneira que fazemos quando lemos um

livro, buscando interpretar o que o autor quer dizer,
devemos "ler" e interpretar o que sentimos. Temos que
trabalhar os nossos sentimentos todos os dias, para que
possamos, cada vez mais, atender e entender melhor
a outra pessoa que procura o CVV e jamais esquecer
uma boa leitura do que ouvimos. Porque a outra pes
soa, como todos nós, é um "livro", não nos interessa se

a história é boa ou ruim, basta tentarmos ler e compre
ender as suas páginas.

OSCAR LUIZ MABA, VOWNn\FHO DO CW (CENTRO
DE VALORiZAÇÃO DA IIlDA)

Os textos porb esta coluna deverão ter no máximo 2.000 caracteres e podem ser

enviados para o e-mail redocoo@ocorreiodopovo.com.br. ou por corto poro o

Ruo Procópio Gomes de Oliveira, 246, CEP 89251-200, Cx. Postal 18. E obrigatório
informar nome completo, profissão, 'CPF e

• telefone (' não serão publicados),

o CORREIO DO POVO
Diretor: Nelson Luiz Pereira
Editora: patrícia Moraes

• Fones: (47) 3371.1919 • 3055.0019
• Fax: 3276.3258
• Plantão Redação: 8835.1811
• Plantão Comercial:
8835.1872·9158-7991
• Entregas: 9902.1380 • 9191.3729
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• diretoria@ocorreiodQpovo.com.br
• redacao@ocorreiodopovo.com.br
• comercial@ocorreiodopovo.com.br
• vendas4@ocorreiodopovo.com.br
Horário de atendimento: 8h às 20h
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FALA Aí!

"A Amazônia nõo
vai virar carvõo."
CARLOS MINC (PT-RJ),
,DEPUTADO ESTADUAl,
convidado pelo presidente

lula para assumir o Ministério
do Meio Ambiente.

"
O petróleo é como se

fosse a vaca sagrada."
DO PRESIDENTE LULA DA SILVA

(PT), dizendo estranhar que
em lugar nenhum do mundo há
críticas sobre o preço do barril de

petróleo, hoje de USS 140.

" A presença de
autoridades (em
6Qates) inibe
oJudiciário. "

CARM�M OLIVEIRA, DA
SECRETARIA ESPECIAL DE
DIREITOS HUMANOS DA

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA,
sobre a exploração sexual

d� menores.

Pelos apose'ntados
Deputados e senadores lançaram ontem o frente parlamentar em defeso
dos aposentados e pensionistas. Dois temos que devem mobilizar iI fren
te neste ano é o aprovação, pela Câmara dos Deputados, do fim do fator
previdenciário e a vinculação do aumento dado ao salário mínimo paro os

aposentados, dando o eles o mesmo aumento concedido ao salário mínimo..
O fator previdenciário, implantado entre dezembro dç 1999 e novembro de

.

2004, mudou a formo de cálculo da aposentadoria, cujo valor passou o ser

definido pela combinação da idade do segurado, do tempo de contribuição
para o Previdência Social e da expectativa de sobrevida- o tempo de vida do
segurado no momento em que ele.se aposento, definido o partir de dados
do IBGE. Com o fator, o valor das aposentadorias por tempo de contribuição
foi reduzido em cerca de 30%.

COMPLICADO
Sentença do juiz Edenilson da Sil
vo, da 3° Vara Cível, praticamente
inviabiliza a chance do ex-prefeito
Iva Konell (OEM) de umo-candida
tura a prefeito. A ação declarató

. rio ·desconstitutiva de julgado in
constitucional e med'ida cautelar
inominada interpostas por ele.
foram recusados. Resto recorrer 00

Tribunal de Justiça do Estado. Ie
dos as candidaturas às eleições de
outubro devem ter homologação
dos diretórios até 30 de junho.

DE MÃOS DADAS
PMDB segue passos do PP com rodízio
entre depútados titulares e suplentes.
O secretário de Comunicação do pre
feitura de Jaraguá, Carlos Chiodini,
com 24.549 votos em 2006 e sexto

suplente, vai assumir vago temporária
na Assembléia. Informação é do presi
dente estadual do partido, Eduardo Pi
nho Moreira, reafirmando total apoio
do sigla à reeleição do prefeito Moacir
Bertoldi.

.

SEM VOLTA
Quem leu O Correio, edição de sáb�
do passado, soube antes. Rompeu o

namoro entre o vereador Dieter Jans
sen (PP) e o prefeito Moacir Bertoldi
(PMDB), que o queria como vice no

chapa majoritário -. A decisão é do
Executivo estadual. Janssen deve
disputar o eleição como candidato

. o prefeito. Numa segundo opção,
como vice de Dionei Wolter do Silva

. (pT) ou este como vice do vereador. O
'casamento' tem aprovação dos dois
diretórios locais.

O CORREIO DO POVO' lOTERÇA-FEIRA, 20 DE MAIO DE 2008

\if, ".

No festa anual do Comunidade Rainha do Paz, no Vilo- Novo, que acon-

teceu no domingo, os políticos Iá�stavam em cli!JI� de componho. No
", filo do ChlH:rOSÇO estovamo. pre'feijlo Moacir Bertal�i {PMDB), o .chefe
de gabinete, Moreelino Schmidt, e'ÍJ ex-diretora do Fundação Cultural,
Natalia Petry. Numa dos mesas, sÔboreando o churrasco estava o ex

deputado estadual Dionei Wolter do Silvo (PT).

RESPALDO'
Projeto do vereadora Moristelá Menell (PTdoB) proibindo o consumo

de bebidos alcoólicos em ruas e logradouros públicos já tem o apro
vação do comando do Polícia Militar. Do mesmo modo como ocorreu

.. ;.\ em GuorQmirim; qpde o proibiçíj:o virou·l�i no ano passado. O que se

�k"bdíscule aqui é çxteção aberto '�Ió proposto o evenlos organizados
pelo prefeitura. C'omo o Stammtiêh, por exemplo.

ENCRENCADO
Depois de tonto polêmico, o construção do compus do UFSC em,
Joínvílle oindo não tem dato pam começar. O lribunal de Justiça
negou recurso do procuradoria do município pOT conto de denún
cia de superfaturomento no compro do terrenó às margens do BR-
101, no conhecido Curvo do Arroz. O negÓCio foi fechado em R$ 9
milhões, ma�; segundo o Promot�;fia �ública/.p�alor real seria"de
R$ 4,5 milhões.

.

LIBERADO
ps R$ 27 milhões 'que o prefeiturode Joraguá pr�!�nde centreter cQm
'�Caixa poro obrasdo Pró-Transporte, uma novo oP&ão de empréstimo
poro projetos de mobilidade ur5àna; foram apr(}vados pelo Câmara
no semana passado. Resumindo, troto-se dos obras do Transjaroguá,
no porte que cage à prefeitum fazer.

EFíCJ
âmara de Guaromirrm criou o p �ama Bolso de Trabalho poro e

dqntes do ensinomédio que sejam servidores do prefeitura, ipclui
fundaçõe� e, o 'quias. A proposto é do vereo Marcos Mannes

"

DB) e,'se' ado pelo prelài�o Mótig,Pe1 ), vira lei..

OLHA ESSA
Diagnóstico dos eleições de outubro de dirigente de UI11 dos partidos
nicos de Jarlfguá do Sul: "Se melhorar (para o"partido), o ge
uento. Mos não. há necessidadlt ' ",!If!

GOVERNADORES
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Advogado do ex-prefeito, Edson Ribeiro Colombo esteve ontem em Jaraguá do Sul para analisar a sentença

PRIMEIRA INSTÂNCIA

Sentença mantém a

cassação de Konell
Democrata vai recorrer da decisão do juiz

."

JARAGUÁ DO SUL

O . ex-prefeito Ivo Konen

(DEM) continua impedido de

disputar as eleições municipais
deste ano. O juiz da terceira
vara cível de Jaraguá do Sul,
Edenildo da Silva, julgou extin
ta a ação e amedida cautelar em

que o democrata tenta recupe-
. rar os direitos políticos, que lhe
foram cassados por oito anos ..

Ontem, Konen já adiantou que
vai recorrer da sentença, publi
cada na. última sexta-feira.

O prazo para recurso é de
15 dias, mas o ingresso no TJ
(Tribunal de Justiça) de Santa
Catarina deve ocorrer antes, in
formou o advogadodo ex-pre
feito, Edson Ribeiro Colombo,
que esteve ontem em Jaraguá
do Sul para verificar o resulta- Raimundo Colombo, acredita
do do processo. Pré-candidata-que ri pedido deva ser julgado
a prefeito pelo DEM, o ex-pre- em até cinco dias.

,

feito depende de uma decisão Na sentença, o juiz declarou
(favorável) da Justiça antes de 5 a impossibilidade jurídica do
de julho, quando as candidatu- .pedido, Levou em conta que
ras deverão ser registradas. a ação transitou em julgado e

Além do recurso de apela- que, portanto, "a matéria já se

ção, Konen também vai proto- acha decidida defínítivamente,
colar uma medida liminar, que não cabendo mais ser exami
visa suspender -os efeitos da nada" ..Como o juiz não anali
decisão (a perda dos direitos sou o mérito, Edson Colombo

políticos) enquanto a ação não informa que a ação não poderá
for julgada. Uma vez ajuizado, retornar para a primeira írístân
o advogado, filho do senador

.

cia. "Uma vez que foi extinto

Democrata acredita que há tempo

sem julgamento do mérito, o TJ
é que vai Julgar", ressaltou.

Para Konen, a decisão' da
Justiça em primeiro grau já
era esperada, mas ainda há
meios de reaver os direitos a

.

tempo de disputa, _ .l-;;:ão.·
Lembra que a medida cautelar
foi julgada em pouco mais de
30 dias. "Esta questão (tem
po), ternos plenas condições
de ultrapassar, e vamos lá (ao
TJ).para tentar".

CAROLINA TOMASELLI

PMDB confirma nomes para
as prefeitums da microrregião
JARAGUÁ DO SUL

Em reunião realizada no

último sábado, o PMDB con

firmou os pré-candidatos a

prefeito nas cinco cidades da

microrregião. Na maior delas,
o prefeito Moacir Bertoldi vol
ta à disputa para tentar conti
nuar mais quatro anos no go
verno. Ingresso no partido em

setembro do ano passado, Ber
toldi é o único peemedebista
a comandar uma Prefeitura no
Vale do Itapocu,

No encontro com militan
tes e lideranças, o prefeito
recebeu apoio irrestrito do'
presidente estadual da sigla,
Eduardo Pinho Moreira. Disse

que o PMDB estadual está fe- .

chado na reeleição de Bertoldi
e destacou. as parcerias entre

município e governo do Esta
do 'nas obras .. Pinho Moreira
também reafirmou a meta do

partido de eleger pelo menos

150 prefeitos no Estado, além
de conquistar mais cadeiras

nas Câmaras de Vereadores.
Moacir Bertoldi disse que o

partido em Jaraguá do Sul está
conversando com outras siglas
para formar uma "políaliança"
que, segundo ele, já conta com
aPR, PY, PSB, PC do B e PMN,
partidos aliados da atual admi
nístração, Pinho Moreira disse
que a direção estadual não vai
impor regras nas negociações
sobre coligações, desde que,
no caso de Iaraguá, o PMDB

seja o cabeça de chapa,
O presidente estadual tam

bém destacou as pré-candi
daturas a prefeito de Nilson
Bylaardt em Guaramirim, do
vereador Armindo Sesar Tassi
em Massaranduba e do ex-pre
feito Luiz Carlos Tamanini em

Corupá. Quanta a Schroeder,
o partido tem como pré-candi
dato o vice-prefeito Luis Apa
rício Ribas, mas poderá nova

mente apoiar o prefeito Felipe
Voigt (PP), que deve .tentar à
reeleição.

Pinho Moreira disse que PMDB está fechado na reeleição de Bertoldi

DEVEDOR
ESPECIE NUMERO

EDITAl
MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN, Tabelia Designada
da Comarca de JaragHa do Sul, Estado de Santa Catarina,

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

acham neste Tabelionato para protesto de Titulos contra:

DOCUMENTO CREDOR
VENCIMENTO' VALOR SACADOR

ANA PAULA DOS SANTOS 015.516.289-61 F P F PRESTADORA DE SERICOS LTOA
I 456-3 20/04/2008 300,00 DESTAKE C DE R E C lTDA ME

EDUCÀTRAN • . 05.593.990/0001-32 AUTOTEC SEGURANCA E VIGIL PRIVADA LTOA
I 626021/8f7 10/04/2008 105,00 O MESMO

MARLON VITO FONTANIVE 821.722.779-91 POSTO MIMELTOA
I 845653 15/04/2008 233,65 O MESMO .

METALURGICA lEONI LTOA 74.,111.824/0001-75 ELETRO MECANICA EDElCO LTDA
I 20011 16/04/2008 614.00 O MESMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA 76.017.474;0001-08 SPEZIA FERRO E ACO lTOA
I 16625/1 ' 13/03/2008 4.520,00 O MESMO

SAOI TERRES DA SILVA 740.239.189-20 BANCO VOLKSWAGEN S/A
CeB· 14732529 16/06/2007

.

976,44 O MESMO __

ZlLDA BUTII 968.600.039-20 THAISA SPEZIA MOVEIS E eOLCHOES
I 0024006 05/05/2008 315,00 O MESMO

E, como os ditos devedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida inomacao. faz por intermedio do presente
Edital. para que os mesmos comparecam neste Tabelionato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1589, no prazo da Lei, a fim de
liquidar o seu deMo, ou eotao, darrazao por que nao o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.

,.
.

Jara�ua .do Sul, 19 de Maio de 2008
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Jéssica tem receio do mercado

Escolho gero
vários dúvidas
JARAGUÁ DO SUL

b- recepcionista Jéssica
Kraetzer, 16, termina o En
sino Médio no final do ano.

Mas, para ela, isso não é si
nônimo de ingresso em qual
quer curso superior. Mesmo
inscrita na prova do Enem,
marcada para agosto, a estu
dante não tem nem idéia de

qual futuro profissional vai
escolher.
A jovem já pensou em

mumeras possibilidades,
porém a dúvida ainda pros
pera. Primeiro, a graduação
em Educação Física a tentou.

Depois, foi a Fisioterapia que
entrou na disputa. Agora, a

incerteza deixa as duas al
ternativas cada vez mais dis
tantes de serem colocadas
em prática. [éssicapensa no

mercado de trabalho e, am

bas as áreas, a parecem satu
radas e com espaço restrito a

novos especialistas.
Por isso, ela já cogita se

carÍdidatar ao vestibular

apenas no segundo semes
tre de 2009. "Se eu não tiver
certeza deixo para fazer o

.

teste mais -tarde", conta. O
motivo: alem de precisar de .

dinheiro extra para pagar as
mensalidades da universida
de, a' recepcionista também
não pretende mudar de op-,
ção quando .estiver matri
culada. "Chega a dar medo
disso tudo. Estou perdida",
complementa,

A postura, conforme ela
mesma, é comum a todos os

amigos de colégio. Nenhum
deles definiu qual habilita
ção cursar e vários já decidi
ram dar o tempo necessário

para analisar as preferências
com calma.

.

VESTIBULAR

Mais de 1,2 mil vagas abertas
Inscrições para seleção seguem durante todo omês de maio'
REGIÃO

Se você pretende ingres
sar em um curso de gradua
ção no início do segundo se

mestre deste ano já pode se

preparar. Todas as faculdades
da microrregião de Jaraguá
do Sul estão com inscrições
para vestibular e processo
seletivo abertas durante o

mês de maio. Universidades
como Unerj, Jangada, Fameg
e Fate] ofertam mais de 1�2
mil vagas em diversas espe
cialidades diferentes ..

Além disso, o Sistema
Acafe ainda completa a lista
de oportunidades. O prazo
para se cadastrar encerra no

dia 12 de junho. Já as provas
acontecem no domingo, 29,.
e o resultado será divulgado
em 10 de julho. Oito institui
ções participam do processo:
Universidade -Regional de
Blumenau, Universidade do
Contestado, Universidade
do Extremo Sul Catarinense,
Universidade do Planalto Ca
tarinense, Universidade dó
Sul de Santa Catarina, uiü
versidade do Vale do Itajaí,
Universidade de Joinville e

Universidade do Oeste de
Santa Catarina.

KELLY ERDMANN

Provas da Acate. incluém oito
universidades do Estado, mas lia
microrregião nenhuma participa

Comprometimento pode ser o diferencial
Especialista diz que quem tem aptidão deve apostar nas áreas de engenharia e tecnologia.

�.

.

..

Mareio: os melhores têm espaço

JARAGUÁ DO SUL

A maioria das instituições
de ensino superior investe na

área administrativa. Mas, será
que vale ingressar em um cur

so so por causa dessa oferta?
Para Jessie Krause, profissio
nal de Recursos Humanos, a

demanda de profissionais na

busca de emprego nesta es

pecialidade é cada vez maior.
Mesmo assim, ela a:credita que
o mercado de trabalho ain
da absorve o número elevado
de formandos, porém faz um

Trabalho e Renda de Jaraguá do
Sul, sempre há falta de profis
sionais, desde que sejam os me

lhores nas áreas nas quais atu
am. Para quem tem habilidade
suficiente para encarar cursos
de 'engenharia, vale apostar.
"Q rnundo inteiro sente falta
dessas pessoas no momento",

. enfatiza. Já os interessados em

desenvolvimento de softwares'
para jogos de computadores
e para web também estão em

alta, assim como os bacharéis
em matemática.

alerta: não basta ter cursado
a faculdade. Segundo ela,' a
pessoa precisa ter comprome
timento com a escolha ..

Além disso, Jessie também
lembra que a formação não as

segura vaga de emprego a nin-
,

guém . .Então, na opinião dela,
quem não sabe qual rumo to

mar, deve ficar atento, princi
palmente, à realização profis
sional. '� dica é não. desistir do
sonho", diz,

Conforme Marcia da Silvei
.

ra, presidente do Conselho de
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, VILA LENZI - apto.
Suíte e 2 quartos - troca

por casa.

AGUA VERDE casa

3 quartos R$ 140.000,00
financ. CEF

DEll
PRADI
IMÓVEiS

Corretora de Imóveis

próximo ao

correio com 03
dormitórios, sala,
cozinha,
lavanderia,
despensa,
garagem e

02 BWCs,
no valor de R$
240.000,00.

Bernardino, com
336,o.o.m2, 0.3

.

amplos dorm.,
.copa/cozínha,
despensa, lav.,
garagem,o.2
banheiros, sendo 0.1

.

cf banheira, no valor
de R$ 30.0..0.0.0.,0.0.

,

Casa em construção no bairro Corticeira, na Rua José Rover
Belegante, próximo ao mercado Dourado, terreno com

567,o.o.m2 e área construída de 76,61 m2, com 0.2
dormitórios, garagem e demais dependências, aceita Vende-se lotes, próxmó'a Weg Química, com 4o.6,o.o.m2 no

financiamento, no valor de R$75.o.o.o.,o.o.. valor de 1'1$35.0.0.0.,0.0..

�IMÓV��,�
Rua Rinaldo Bago, 780 (rua nova da figueira).
Fone: 3370-1788 Plantão: 9113-1311.

Vende-se Casa em alvenaria cf 70m2 em terreno de
450m2, próx, Clube dos Viajantes. R$ 55.000,00

¥.
,.

.

9974-1915
.:

£mSL9 9923-6418
� 1 nemezioimoveis@pop.bom.br

Creei9414",OvelS COMPRA I VENDE I ALUGA

AMIZADE - 3 qtes e demais dep. De 160.000,00 por
JOAO PESSOA - 4 qtos, demais dep. R$ 62.000,00. Aceita carro

JOÃO PESSOA - 2 qtos, garagem, demais dep. B$ 69.000,OEl
SCHROEDER - 3 qtos e demais dep. R$ 95.000,00
SCHROEDER -1 suíte, 3 qtos e demais dep. R$140.000,00
SCHROEDER - Centro, 3 qtos, 2 bwc, demais dep. + galpão, 120m2. R$130.000,00

PESSOA - 12x21. R$ 21.000,00
SANTA LUZIA - Área de 11.000m2. R$ 215.000,00
SCHROEDER 1- Área indo cf 12.425m2. R$ 120.000,00
Terrenos em Schroeder com entrada a parlir de R$ 3.500,00
Área indo c/5.000m2, cf terreno de 117 .000m2.

OPORTUNIDADE
APENAS UMA UNIDADE

Apartamento novo e

escriturado com 2 quartos

Facilidade para financiar

Condomínio baixo

Próximo ao centro

47, 3432-0070

3275-1101 / 9104-2393
R. Wigando Menslin � Baependi

ALUGA·SE

QUITINETES
EQUARTOS
MOBILIADOS.
Mensal e diário.
Próximo WEG II

Reserve também na praia.
3370-3561 c/ proprietário

VENDO
SOBRADO

com 140m2 na praia de

Itaguaçú. Aceito
imóvel em Jaraguá do
Sul como parte do

pagamento.

Tr: 9119-7339 cl Jean

INSTALAMOS ALARMES NAS PRAIAS

MULTllJUM
SEGURANÇA ELETRÔNICA

P ortáe eletrônico :

Interfone
'

Alarme
, Controles de acesso

Cárneres - cftv
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Pedófilo é condenado a 21 anos
�.. .

Ederson da Rosa teve negado o direito de recorrer da decisão em liberdade
JARAGUÁ DO SUL

O pedófílo Éderson Mes
sias Ribeiro da Rosa, 28 anos,

-

foi condenado a 21 anos e

quatro meses de prisão por
atentado violentá ao pudor e

pedofilia. A sentença da juí
za da Vara Criminal e da In
fância e [uventude.. Patrícia
Nolli, saiu na última- quinta
feira, 15. O réu também teve

negado o direito de recorrer

da decisão em liberdade junto
ao TJ/SC (Tribunal de Justiça
de Santa Cafarina).

Rosa é acusado de abusar
sexualmente de três jovens e

de ter fotografado outros qua
tro, com idade entre 11 e 13
anos. Ele era carteiro e dava
aulas voluntárias de futsal aos

domingos à tarde nas escolas
Rodolfo Dornbusch e Alba
no Kanzler. O advogado dele,
Valmir Kellner, disse que vai
recorrer da decisão e tentará
reduzir o tempo de pena.

Em janeiro, quando o pro
motor Diego Rodrigo Pinheiro
denunciou Rosa por atentado
violento ao. pudor e pedofília,
a defesa entrou com pedido .

de exame de sanidade men

tal, mas o pedido foi negado
pela juíza. Kellner alegou que.
o cliente vinha apresentando
sintomas de depressão desde o

início do ano passado.
Desde dezembro do ano

passado, quando Rosa foi pre
so, ele divide uma cela no

Presídio Regional de Jaraguá
do Sul com outros três presos,
acusados de crimes como es

tupro e atentado violento ao

pudor. Segundo informações
extra-oficiais, os Correios de
Jaraguá do Sul abriram sindi
cância para apurar o envolvi
mento do funcionário com o

crime de pedofilia.
.

No dia em que Rosa foi pre
so, a polícia encontrou em sua

casa, no Bairro Vila Lalau, ima
gens de relações sexuais entre
ele e os garotos. Além das fotos,
foram apreendidos pen drive,
celular e dois computadores. O
pedófilo havia sido expulso do
Programa PEe/Segundo Tempo
(que promove aulas de futsal]
por atitudes suspeitas.

DAIANE ZANGttELlNI Éderson (de costas) e o advogado Valmir Kellner na delegacia, em dezembro

Gol ficou com a.frente totalmente destruída em ocidente no BR·280

Acidentes marcam
o início da semana

GUARAMIRIM
.

Um acidente entre moto

cicleta e automóvel resultou
na morte da carona da moto,
Adriana Patrícia Miranda, 24

anos, na noite de domingo. A
colisão aconteceu na SC-413,
no Bairro Brüdertal, em Guara
mirim. Ela é a 13a vítima fatal
do trânsito da região este ano.

A motocicleta placa MKF-
3610; de Brusque, conduzida
por Rodrigo Fischer, 26, e o Fo
cus placaMBF-7763, de Joinvil
le, bateram de frente. Segundo
a Polícia Rodoviária Estadual,
amoto colidiu na lateral do au
tomóvel quando o motorista do
Focus atravessava a pista para
entrar à esquerda.

Adriana teve traumatismo
- craniano e torácico e morreu no
� hospital. Fischer foi encàminha-<.

� do aoHospital São José com sus-

�. peita de traumatismo craniano,
mas está fora de perigo. O moto-

rista do Focus, Jairo de Oliveira
Onofre, 29, não se feriu,

Na tarde de ontem uma

motocicleta e um automóvel
colidiram no trevo de acesso

a Massaranduba. O motoci
clista José Adelson Ribeiro,
23, foi levado ao Hospital
Santo Antônio com trauma

tismo craniano,
Por volta das 15h, dois au

tomóveis bateram de frente
·

perto do' Posto Rudnick, na

BR-280. A condutora do Logus
placa JKA-1201, de Guarami
rim, Darciane Cristina Denk,
25, e a passageira Vanderléia
Caetano,' 23 e dois ocupantes

· do Gol placa' LWW-3542, de
Guaramirim, que não tiveram
o nome informado, foram en

caminhados ao Hospital Santo
Antônio. Vanderléía ficou pre
sa nas ferragens, mas, segundo

·

a PRF, as VÍtimas tiveram ape
nas ferimentos leves.

Falsificadores
são detidos

A PM deteve quatro homens com RS
400 em notas falsificados no tarde de
domingo. A apreensão aconteceu no Es
trada Duas Mamas. Os acusados estavam
no Omega placa HOU-6742, de Joinville.
Dentro do automóvel foram encontradas
oito notas de RS 50; escondidas em· vá
rios compartimentos do veículo.

Homem é
assaltado

Um homem foi assaltado na ma

drugado de sábo�o, no Rua Bananal,
no Bairro peiro Rio. Ele foi amarrado
com um pedaço de pano por dois ban
didos e abandonado perto da Bolsa
(divisa com São João do Itaperiú). Ele
teve roubado o Meriva placa LUV-5752,
de Guaramirim, carteiro, relógio e anel
de ouro, celular e máquina digital. Até
o fechamento da edição, es ladrões
não havia'm sido localizados_
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SCHROEDER

Amvali organiza
assembléia'

A Amvali (Associação dos Municípios
do Vale do Itapocu) realiza a 1010 As
sembléia Geral Ordinária na pr.oxima
quinta-feira, dia 29 de maio, na sede da
Fundação Alceu Grade - Instituto Grade
de Ciências Básicas, situada na Rua Ja
raguá nO. 178, em Schroeder O endereço'
é próximo ao portal da entrada do mu

nicípio. O evento inicia, às 15h30 com a

apreciação dos trabalhos de pesquisa
para combate a infestação de Maruim.
Após acontece a inauguração do labora
tório para pesquisa do Maruim.

JARAGUÁ DO SUL

Engenharia de
alimentos

Acadêmicos de engenharia de alimen
tos da Unerj realizam hoje, 20 de maio,
uma palestra com o engenheiro químico
Clever Pirola Ávila. Clever é o diretor de
Tecnologia Industrial da Indústria Cor
gill. O evento é gratuito e seró realizado
às 19h30 nas dependências da própria
faculdade. Para outras informações e.

telefone é 3275-8200.
'

VALE DO ITAPOCU--�------

GUARAMIRIM

CONSELHO DOS DEFICIENTES
A Prefeitura de Guaramirim realiza, no dia 21 de maio, às 13h30, nas dependências da Câinara de Vereadores,
o Fórum para Formação do Conselho Municipal des Direitos da Pessoa com Deficiência. O evento contará com

a participação de laércio Ventura, representante �o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência,
dentre outros participantes.

JARAGUÁ DO SUL

Cinema no Sesc
o Ministério da Cultura e o Sese (Serviço Social do Comércio) firmaram uma parceria para associar 165 unidades da rede
ao projeto Programadora Brasil. Este projeto é uma iniciativa da Secretaria do Audiovisual de disponibilização em OVO
de filmes e vídeos brasileiros. Em Jaraguá do Sul. o Sesc está programando 350 sessões até dezembro, com os filmes da
Programadora Brasil. As sessões acontecem na própria instituição. O principal objetivo é ter, na cidade, um espaço de
acesso ao cinema brasileiro, com diversidade de temas, linguagens e classificação indicativa. As exibições são gratuitas
e iniciam hoje, às 15h30, 17h30 e 20 horas.

-

VALE DO ITAPOCU
�

Seminário de'

segurança
A Escola. de Governo da Microrregião
da Amvali, em conjunto com o Proja
raguá, realiza o l° Seminário de Se
gurança Pública no dia 27 de maio,
terça-feira, das 19 os 22 horas, no

auditório da Amvali. O evento será
coordenado pela Câmara Temática
da Segurança do Projaraguá e reu

nirá os principais agentes da SSP do
Vale do ltupocu, dentre eles: Polícia
Civil. Polícia Militar, Bombeiros Vo
luntários e Defesa Civil. além dos
apoiadores que participam da CT
Segurança do Projaraguá.

A NATUREZA NÃO SE OPÕE AD DESENVOUnMfNIO.

APENAS EXIGE RESPEITO.

A natureza não pode pagar o preço do desenvolvimento, Por isso, em Santa Catarina, as empresas e novos investidores buscam

obedecer ao equilíbrio sUstentável do estado, pOSSibilitando o crescimento sem afetar a natureza, Faga a sua partévocê também:
não jogue lixo nas ruas e metas, evitando poluição, enchentes e alagamento�, Nào jogue fora cigâl'I'OS acesos, evitando íncêndios,
r;

,

" - -��r"';r1\!.' ('lvitando o desperdício. O meio ambiente é um só e todos devem fazer a SUB parte P!3f'!'J um futuro me!hpr.
..

Secretaria de Estado
do Desenvolvimemo
Sustentável
WWW.sds.se .s ov.br

Governo do Estado

SANTA CATARINA
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v
"C' d d n.J.,» gl da é

,

d dências " "

nan a e reura
.

mostra o amour a epoca, mostran o ten encias eternas
A década de 50 é considerada por muitos como

uma época na qual aflorou a vaidade, tanto das mu
lheres como dos homens que passaram a fazer as

unhas, usavam goma nos cabelos e nos topetes, imi
tando James Dean. Até então, nunca se tinha visto
tantos anúncios de cosméticos, pós-de-arroz, esmal
tes e batons, ambos vermelhos, por sinal.

As divas de Hollywood eram a referência; o es

_tilista francês Givenchy vestia as mais antenadas e

. que podiam pagar por isso enquanto isso as antena

das e menos abastadas copiavam os modelos. E, no
final, todas estavam na moda..

É mais ou menos assim que se comportam as per
sonagens de "Ciranda de Pedra", novela exibida pela
Globo na faixa das dezoito horas e que terrí Ana Pau
la Arósio coma protagonista.

A moda atual tem uma certa inspiração nos anos

50, com a diferença nos tecidos usados atualmente,
mais alegres, modernos e quasetodos sintéticos.

A tendência não fica só nas roupas. O sapato tipo
scarpin, por exemplo, é um clássico e continua na

moda até hoje assim como o badalado Chanel, em
suas diferentes releituras; o estilo aparece em mode
los com saltos de diversas alturas e realmente virou
o queridinho de todas, tanto pelo conforto (já que é
aberto 'no calcanhar), como pela elegância.

ONsORe O
FIAT
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A Doce Sabor tem o diferencial:
.

Entregamos seu pedido para -área
central da cidade!!!

Alameda 25, sala 11 * Fone 3055 2229

CRÔNICA

.
'

III elijanej@yahoo.com.br

ELIJANE JUNG, COUJNISTA

Como diz o ditado...
Certo. As coisas não corriam exatamente

como planejadas. Eu estava parada ali há duas
horas sem que qualquer conhecido cruzasse a

porta. Também não estava me sentindo senhora
da situação como tinha certeza que aconteceria.
Dois homens haviam parado na minha mesa

até aquele momento. O garçom e o cara (lindo,
por sinal) que pediu meu isqueiro emprestado
para a namorada. Momentos atrás eu havia me

levantado da mesa e arriscado uma dança so
litária. Não sabia que tipo de expressão meu

rosto estava oferecendo aos demais. Sorriden
te por estar dançando leve, livre e solta? Triste

por estar sozinha, encalhada? Esperançosa de
que algum homem notasse meus movimentos

sensuais, completamente maravilhado? Sentei
e pedi outro chopp. Mexia no celular e sorria
vendo a agenda, como se acabara de receber
uma mensagem misteriosa. Alguém pôs a mão
em meu ombro e me deparo então, com o ho
mem mais lindo do lugar (não, não é gabolícel].
Sorrindo discretamente, ele me estendia a mão

para urna dança romântica. Ahl!' Aquele era

o meu momento. Como diz o ditado: Quem
espera, sempre alcança. Ele tinha um cheiro
bom, másculo e marcante. Dançava de rosto

colado e junto ao meu ouvido perguntou meu

nome. Me deixou maravilhada com sua voz

forte. Permanecemos assim, falando bobagens
e flertando descaradamente. Queria olhar seu
rosto, mas aquele carinho estava delicioso.
Num escorregar lento ele encostou sua boca
naminha num beijo suave, carinhoso e demo
rado. Eu queria mais. Mais calor, mais ardor...
Mas como dizoutro ditado: Devagar se vai ao
longe. A música cessou e ele me conduziu em

direção à minha mesa. Com um meio sorriso
se afastou e logo retornou com as bebidas. Eu .

estava absolutamente encantada. Pela primeira
vez pude admirar seu rosto, no exato niomento

.

em que ele revelou seus dentes, até então des
conhecidos. Aparvalhada lembrei de outro di-

.

tado: Em boca fechada não entra mosca (nem se

percebe a falta dos dentes). E eu saí de fininho,
porque não imaginava a sensação da minha lín

gua naquele vazio. Juro!
.

VARIEDADES-,---------

Tragic.omédia em

Uma Longa Queda
Martin, um apresentador de televisão
com a carreira em declínio; Maureen, que
há duas décadáS cuida do filho em esta
do vegetativo; JJ, um músico frecessndn;
e Jess, a desequilibrada filha do ministro
da Educação. Todos tentarão o suicídio
do mesmo terraço na noite do An,o Novo.
Começam então uma tragicômica busca
por algum motivo para viver.

Um clássico do
russo Liev Tolstói

Na alta sociedade russa do século XIX,
acompanhamos a história de Anna Ka
rênina, uma mulher casado upohonndn
perdidamente por um jovem militar.
Anna terá coragem de abandonar o fa
mília e lutar contra os convenções sociais
para viver esse amor proibido?

CIRANDA DE PEDRA
Cícero fico preocupado que alguém tenho se -

machucado e Alice avisa que Conrado está
dentro da Metalúrgica. Eduardo impede Con
rodo de jogar água no gerador. Conrado des

liga a chove-geral e sofre uma queimadura na

mão. Natércio convence Genilda a assinar uma

procuração para processar Daniel. Cícero pro
move Eduardo a diretor de produção e aceita·
a reformo do Metalúrgica. Eduardo surpreende
Margarido com um buquê de flores em sala de
aula. louro tem outra crise 00 saber que seu

cavalo foi sacrificado.

BElEZA PURA
Guilherme diz que vai conseguir provas con

tra Norma. O inspetor do colégio de Fernanda
descobre que Klaus está vendendo programas
piratas. Fernanda pede que ele revele, mas ele
leva Klaus para o diretoria. Joana agródece o

que Guilherme fez por elo. Os dois se beijam
e Joana vai embora, confuso. Sheila pede que
José Henrique volte para a !11ansão. Joana diz a

Guilherme que os programas vão ao ar no mes

mo horário. Eduardo não gosta de ver Felipe em

sua tosa. Rakelli janta com Robson e os dois
se beijam..

,DUAS CARAS
eélia e Branca se desentendem. Ferraço e Re
nato chegam o Igarossu. Ferraço descobre que
seu pai'morreu. Bernardinho conseque dinheiro
paro quitar o dívida com Juvenal. Sílvio tento
tirar dinheiro do cartãó- que ganhou de Ferraço,
mos não consegue. Juyenal e Evilásio discutem
no frente dllS jornalistas em uma entrevisto.
Antônio acalmo Débora, que se assusto por es
tar em um �ospitol. Branco vai 00 ensaio de
Alzira, que se surpreende. Sílvio exige dinheiro
de Célio. Ferraço encontra suo mãe Alice.

AMOR E INTRIGAS
Jurandir ligo o gás, fecho ns janelas vai em
bora, e deixa Alice dormindo profundamente.
Petrônio diz o Ranulfo que Joeiro levará uma

armo para ele no cadeia. Janaina e Pedro saem

, apressados para ir à Petrópolis. Valquíria falo
com Jurandir pelo telefone e ele diz que já fez
o serviço. Daniel visito Mario. Pedro e Janaín,a
ficam preocupados porque Alice não aparece
nem atende o celular. Eles vão 00 apartamento.

, Janaina sente cheiro de gás. Daniel diz o Mario

que Débora está saindo com lucia no.
/

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Mario diz que preciso falar com sue avó e Noé
lhe entrego o telefone de Simone. Eles ouvem

sirene da políCia e ficam tensos. Júlio se coloca '

Jla frente de Taveira e diz para ele conter seu

"
instinto. A médica aplica uma injeção cóm o

soro regenerador em Marcelo e diz que no hora
certo Tavéira irá saber o motivo de elo querer
impedir o morte dele. Taveira se enfurece e

'sequm Júlio pelos braços. leão e Vlodo lutam.
O vampiro consegue morder o pescoço do ho-
mem-leão. Fúria foge de Velociraptor. "

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



----------VARIEDADES

Zélia Gattai
deixa saudade

Negado pedido
de indenização
o pedido de indenização por donos
morais feito pelo cantor Roberto
Carlos contra o escritor Paulo César
de Araújo, autor do biografia Roberto
Carlos em Detalhes, foi negado,pela
20° Varo Cível do Rio de _janeiro. O
cantor terá ainda de pagar os custos
do processo judicial. A comercializa

ção do livro permanecerá proibido,
mos o advogado de Araújo, entrou
com um recurso.

Modelo ainda
está sem cachê
A modelo Raica Oliveira, que é
repórter no programo Hoje em Dia,
ainda não conseguiu um contrato com

o Record, publicou o jornal Agora.
Raica ficou famoso após namorar o
jogador Ronaldo. Por enquanto, elo
está apenas sendo testado no ar. O
Hoje em Dia é o primeiro trabalho
de Raica em um progron:ia de TV. Ela
grava reportagens quinzenalmente,
prlncipnlmeme sobre moda.

A memorialista, romancista e

fotógrafa Zélia Gattai Amado morreu

aos 91 anos no último sábado, às
16h30, em Salvador, vítima de uma

parada cardiorrespiratória. A viúva do
.também escritor Jorge Amado estava
internada desde o dia 30 de março
com problemas renais, provocados
por uma infecção urinária. Em 2002,
Zélia ocupou a cadeira do marido na

Academia Brasileira de letras.

DIVIRTA-SESUDOKU
Cai-ndo no Ônibus
No banheiro do shopping, o caro

acaba de sentar quando ouve o cora

ao lodo perguntar:
- E aí? Tudo bem?
Desconfiado, responde:
- Eu vou levando.,
Novamente, o caro pergunta:
- E o que você tem feito de bom?
- Bem, agora estou aqui no banhei-
ro. Depois eu acho que vou direto

para caso.

De repente, ouve o cara ao lodo dizer
bem contrariado:
- Amor, eu ligo depois. Tem um caro

aqui ao lado e ele me responde toda
vez que eu faço uma pergunto. poro
Você!

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

repetir números em cada linho e cada coluna. Também
nõo se pode repelir números em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

Fonnação de nevoeiros na madrugQda e início
da manhã na maior porte do estado. No decorrer
do dia, sol com algumas nuvens. Não há previsão
de chuva. Temperatura em elevação.
� Jaraguá do Sul e Região

SOLUÇÃO � Fases da lua

NOVA CRESCENTE CHEiA . MiNGUANTE

20/5 "\) 2W5

QUARTA

r:Mí�: 16° C
MAX: 2rC
Sol com nuvens

HOJE

âMí�: 17° C
..

MAX: 2rC
Sol com nuvens

QUINTA

r:Mí�: 16° C
MAX: 2rC
Sol com nuvens

'II ÁRIES

4.". (20/3 a 20/4)
'.

r� 'I
Continua a sen.sação

.\.. � de que algo VOl

acontecer a qualquer
momento. Você sente já há muito
tempo que algumas mudanças são
necessárias, mas ainda não sabe

quais são elas. Medite,e encon
trará as respostas que deseja no

plano invisível.

GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Hoje começa um

novo ano astral e
uma nova fase. Este

ano sua vida em família e a vida
emocional pedem atenção redo
bradas. Cuide de sua maneira de
falar o que pensa para não ferir

quem você ama e espere por
boas e inesperadas mudanças.

)(
L� LEÃO

�,.:> (22/7 a 22/8)
.

::. ')
.

Hoje você estará
� u--: mais sensível e

conseguirei olhar
mais para aqueles que estão ao

seu lado. O trabalho continua
intenso, mas a boa colheita con

tinua em pé. Procure relaxar nos
momentos que puder junto dos
seus. Isso te fará muito bem.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10) .

Este é um daqueles
dias que 'você
adora. Estará

mais sociável do que nunca e

fará amizades por onde passar.
Procure integrar suas energias
às das pessoas, pois isso lhe
fará muito bem e você se sentira
mais forte. Avalie suas metas.

� "'"
CÂNCER

�._. (21/6 a 2m)
;�;.·_·.-:f� Sua energia começa
: ,� baixar um pouco.

Procure não se

desgastarmulto, não trabalhar
mais do que de costume e não
assumir compromissos que exi
girão muito de você. Sua energia
estará mais baixa durante quase
todo mês. Medite e relaxe.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Este será um mês
quewcê deve parar
e reftetir sobre

.

tudo o que dew ser

definitivamente mudado em sua

vida. Procure fazer isso delonna
consciente para que a vida não
o faça por você. Ou controlamos
nossas vidas ou ela nos controla.

- TOURO
(21/4 a 20/5)
Pr,apare-se pafa fa-

. ler investimentos,
mas deixe para

o inicio do próximo mês. Pro
messa de ganhos financeiros
e amores inesperados. Boas
surpresas e ótimos resultados
também no setor de trabalho.
Não desperdice boas energias ..'

n;r
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Este será um perí
odo em que você
estará preocupado

com suneputação. Sua carreiro,
seu papel na sociedade e sua
pasição dentro da comul!idgde
serão as principais fontes de sua
preocupação. Procure avaliar se
está no caminho certo.

SEXTA

âMí�: 15° c
.'

MAX: 2rC
Sol com nuvens

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Hoje sua sensibili
dade estará à flor
da pele. Todas as

. teorias que você tem na ponta
da língua, darão passagem
para os emoções e sentimentos

pertinentes. Você compreenderá
através do fogo do coração o que
cada uma delas quer dizer.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Vocêcomeça
uma fase mais
voltada para o

trabalho. Procure se dedicar com
a determinação que você posSui,
mas não semate de trabalhar
durante este mês. A saúde péde
alguns cuidados, pois o estresse
está batendo em suu porta.

O CORREIO DO POVO mTERÇA.FEIRÃ, 20 DE MAIO DE 2008

r

I ANIVERSÁRIOS. ,
,�

19/5
Augusto Manfrini
Bruno E·t,ssmann
Fabio Rodrigues
Fernando Muller
Gabriel de Souza Oliveira .

Gilberto Ramos Junior
Gislain Frohlich Klein
Hert en Splite�
Isolde ner
Ivone e·, ouzo Zanetti
João Vitor Demetrio
Jonathan Eduardo Borchardt
Luis Fernando Conrado

, Marcelo Braatz
Márcia Y;·PJoszUi }Wi.

Mar!JaUt! Moretti iJiB"
Marla Elisabeth Mahfud Watzko

.'

Mario A. Nogueira
Marisa E Fietz
Matheus severo_
Michele Machado
Miguel A. Voelz
Mí9uel Au�usto Voelz
Neide Ribeiro
Patricia R. da Silva
Paulo A. Lossler
Raquel riano
Reno z
Rodr'
Sa.ncf
Sérlfro
Simone
Sueli M.

,20/5
Adriana,R. Use
lido F. Martins
Alido Ober
Benno Schroeder
Claudionei Olska Maria
Cristione Gadotti
Daiane Cristina A. Zimmermann
Deocir S. B. Lopes . '

Dlila Leite M. de Carvalho
Elzira Marangoni
Evaldo de Souza Carvalho
Evelyn Philadelspero
Frank Grandberg
Gherusa Millbratz
Guilherme A. Takaesu
Inês'G. Bona
loná S. Minate
Isabele A. Takaesu
Ivan Mohr
Jean Carlos Gambin
Luana C. dos Santos
Luzia F. 8plsa.nelli
Mabel Hômem
Maike A. Jung ,.

Maria 6abrieli Cipriani
Marina Plitze •

Oscar BlI£hmann
Pedrinh 'nini
Sidnei
Thalse agel-'
Vamlto 'concellos
Wallis

'. agt
Willi Méier
Willy Engel

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Você está irrita
diço e ansioso.
Veja de onde vem

o medo que está acobertando.
.

Enquanto não conseguir encon
trar a origem do problema, ele
vai persistir e você vai acabar
fazendo uma porção de besteiras
durante seu dia. Pare e reflita.

PEIXES

til.. (19/2 a 19/3)
••. Nodiadehoje
,.,.... procure em sua

casa e junto dos
seus familiares. Tudo o que você
precisa é de um pouco de aeon
chego, que só a vida amorosa

ou em família pode te dar. Se
estiver sozinho, comece a ler um
livro ou assista um filme.
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,.. ,..

FISICA' E FE
"

• Em se tratando de saúde'
pública, não questionamos as

dificuldades que encontramos
no longo caminho percorri
do até a realização de uma

consulta, exame ou cirurgia.
Mas em planos de saúde acho
inadmissível a falta de tato e

atenção com os conrenledes,
Dá vontade de quebrar tudo e

dizer: Qual é? "To pagaaaanu".

(/)§ .

Outro dia discuti com uma

� amiga. que vive reclamando
� (assim como eu e multes de

__________________..;,....,............ i3' vocês) da falta de dinheiro,
mas não larga a academia.
Tudo bem, o dinheiro é dela
e pronto. Mas a resposta dela
me acertou bem na moleira:
E você, porque não deixa de
fumar? Ai! Qu'e ódio.

Se eu levasse em conta o que prega o livro "O Segredo", pois do pensamento positivo há todo um caminho de luta, de
estaria no Caribe, numa praia paradisíaca cheia de coqueiros aproveitar as oportunidades, de manter fixa a idéia inicial
frondosos, areia branquinha e mar azul. À beira mar, uma para chegarmos onde desejamos. A gente vive imaginando col-

espreguiçadeira linda, uma mesa chique e sobre ela, drinks sas boas: Uma boa casa, um bom carro, um emprego satisfatório
exóticos e frutinhas desconhecidas. E eu, esticada na espre- com um salário digno. Mas vivemos esquecendo que isso não

, guiçadeira com um super brnnzeudc, óculos enormes e toda depende de mais ninguém senão de nós mesmas. Pensamento .

a pompa digna de uma milionária'-Não estou questionandO positivo é tudo, mas não basta. Correr atrás dos nossos sonhos
as idéias do livro. Apenas refletindo sobre o queme pensa- significa dar valor à nossa fé. Se aliarmos as duas coisas (nosso
mos de forma positiva e com qual intensidade. E quais os

. esforço com nossa vontade) alcançaremos um lugar ao sol.
benefícios que extraímos de toda essa positividade. Será que O livro é bom. Nenhuma novidade no quesito "acreditar
pensamos realmente acreditando? Ou será um pensamento nos seus sonhos". Mas é uma reflexão mais profunda sobre a

fugaz, seguido de uma dúvida ou até mesmo da idéia do im- crença em nós mesmas. Estou caminhando rumo ao Caribe.
possível? Não sou suficientemente boba para acreditar que

- Com passos lentos, mas certeiros. Que tal você ir em busca da
basta pensar e desejar ardentemente que algo aconteça. De- sua "prela" também?

RECONSTRUÇÃO
Os brasileiros que integram as

tropas de paz da ONU no Haiti,
fazem mais do que apoiar a cons

trução e o d_esenvolvimento social
do país. Assistindo uma reporta
gem a respeito, fiquei comovida
com a dedicação dos soldados e o

reconhecimento daguele povo tão
sofrido. Eles parecem entender
que antes de reconstrulr um país,
há que se resgatar a esperança e

a fé nos homens.

CHEGA PRA LÁ
Não compreendo a amargura das
pessoas antipáticos. Tampouco
posso entender o excesso de sim
patia. Aos hostis uma sugestão:
Deixe as pessoas fazerem porte do
seu mundo, sem espantá-los. Aos
simpáticos "011 time", um toque:
Excesso de simpatia é pro vende
dor de enciclopédia.

No do 13° edição o Noite do. TiTITI veio com tudo. 450 mulheres participaram do evento que tinha como tema

"Uma noite em Hollywood". O grupo vencedor veio caracterizado de "Paparazzos", com muita criatividade
e bom humor. Parabéns aos envolvidos na organização e às participantes.

.

• NãO posso deixar de 'regis
tror aqui o pesar pelo faleci-·
mento do escritora Zélia Gottoi.
Conheço algo da história dessa
mulher e alguns dos seus tra
balhos (como o livro de memó
rias "A coso do Rio Vermelho").
Admirável o camlnho que ela

,

traçou e o história que nos dei
xou como herança .

.r

••• Outro dia arranquei do la
vanderia do meu edifício um

vasinho de violeta todo mimo
so e floridoA com a base dI)
vasinho cheio de águo parado.
Mil vezes retirei aquilo de�lá.

, E reuni os morodores do nos

so reduto pont um puxão de
orelha. Será possível que não }

aprendem nunça? Como diz Ju-
I'A t I: h A

IIIvena n eno: t:pa, epa, epa ...

'3015....38U
w.....ICldyt'O$dchOClue�._
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• 1 quilo de batatas descascadas
e cortadas em pedaços;

• 1 'litro de água;
• 2 tabletes de caldo de carne;
• 2 copos de leite;
• 3 colheres (sopa) de manteiga;
• amido de milho a gosto.

1- Ferva a água e adicione os

tabletes de caldo de carne.

2- A seguir, junte as batatas, o lelte
e a manteiga, mexendo bem.

3- Cozinhe em fogo alto até que a

ba.tata amoleça.

4- Espere esfriar um pouco e bata
tudo no liquidificador.

5- Volte o creme ao fogo brando e

engrosse com umldo.de milho
dissolvido em um pouco de Illite.

6- Sirva imediatamente. Se quiser,
decore com pedaços de batatas
cozidas e salsinha picada.

Sopad
V• 1 cenoura média;

• 1 tomate sem pele e sem sementes;
• 3 colheres (sopa) de peito de frango desfiado;
• 1 dente de alho amassado;
• 1 colher (sobremesa) de azeite ou óleo;
• sal;
• 1/2 cebola picada;
• 1 mandioquinha pequena;
• 2 batatas pequenas.

1- Frite o alho, a cebola, o tomate e o frango no azeite
até dourar.

2- Junte os outros_ ingredientes e-frite mais um pouco.
Em seguida, coloque água e sal a gosto.

3- Deixe cozinhar por 30 minutos. Tire do fogo. Espere
esfriar um pouco e sirva.

rvilhaopa d
en · 1 pacote de ervilha sem casca

�. (ela é parecida com lentilha, só
Z que é verde)
LoU • cerne para o caldo

O
• 3 mandioquinhas

LoU • 3 litros de água
.e:::::: • 2 abobrinhas
(,!) • 2 cenouras
Z -. 5 batatas
-

. • 1 chuchu

1 - Colocar na panela de pressão a ervilha,
a carne e a água, (a ervilha estará
cozida quando ela derreter toda, ficando
um caldo verde).

2 - Ell seguida ralar todos os legumes crus

(lado do ralador que é uma bolinha),
colocar ao caldo verde e temperar com. .

cebola, óleo, sal. O que encorpara o caldo
são os legumes, caso o caldo não fique
bem encorpado, colocar mais legumes.
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, Dicas (fa
: Língua Portuguesa
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,

com o Professor Marinelli

Dicà 3:
MEIO NERVOSA OU MEIA "lER

U)IY .meio quand
i > f"�

O' if O se refere
ntlvo concorda co

'

j(
.

m esse. Ele!. tómmeIa garrafa de u(sque M
' "ou

ti '.

. as quando se refere a
.

m adLetlvo, é invariável ou se'
semp

'1a, permanecere no masculino singular. Ela fi "

nervosa. Amo '.
ICOU meIo

.'
ça esta meIo desconfiada F I

.

em' I
. uanaelo ouca Aquela aluna chegou mê'Aasada,A Av

,. sua namorada t' ."ornou mera taç
umeióton!a.

.

'.

,

,

,

,

-.

Um oferecimento:

Delas Rodas
Industrial

FEIJOADA NO
MARISTA

Como parte integrante da programação da
<

XXV·OLlCHAMP, o Colégio Marista São Luís,
juntamente com a APP (Associação de Pais e

Professores) promoverá a FEIJOADA DE

INTEGRAÇÃO MARIST�.
O evento é aberto a comunidade em geral:
pais, alunos, funcionários, ex-alunos e amigos.

Dala: 07 ... 06 - Sábado
local: Área de Convivência
Colégio Marista-São luís

Valor: R$10,00
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•

Os cartões estarão a venda a partir do' :
•

dia 15/05 na cantina, biblioteca e :
recepção do Colégio Marista. :

·
.

a

•

a

•

a

•

a

•
a

•

a·

............................................. �

A feijoada será servida a partir das 11 h.

PARTICIPE!Promoção:
<:::- COLÉGIO

,11][\t �ARIS�A
"€JIõ� S A O lUI S

APP

Associação de Pais
e Professores

PREPARAÇÃO

VITRINE----------

A Hum�H e Aprendizagem promôveu nól
HolliMo o Gonçalvei uma palestrô,sobrt·l' o

ajudar o seu filho a ter sucesso na escola", com o psicope
dagoga Alexandra de Ramos e a psicólogo Giseli do Silvo,
No ocasióo foram discutidos como os pais podem auxiliar
em caso no sucesso escolat buscando entender melhor
o desenvolvimento e a aprendizagem dos filhos e como
contribuir poro o melboria do processo de aprendizagem.
A. diretora

. -

Solange Ribeiro Hahnn e llwP
-

tq�Ota
,.

" ,

,iparam o.e
' ,

"..

1t
sr

ORREIO DO POVO
RECEBE VISITANTES

Os alunos da E.M.E.E Antônio Estanislau Ayroso junto
com o'professor responsável Wagner HeIZer visitaram 0-
ColT vo na' úJtima sexta-feira. Para integrar o,"Pro

os estudantes conheceram a.estrutura de tra-
m informações sob rotina do jornal.

,

.

Alimentos ao grupo
Promoção Humana

A Secretario de Desenvolvimento Ruml e
o Defeso Civil fizeram o entrego de 10 to
neladas de alimentos 00 grupo "Promoção
Humano", formado por hospitais, igrejas
e entidades que realizam de alguma' for
mo trobolhos de assistência social. Nesta
remessa de produtos fornecidos por pro
gromas da Companhia Nacional de Abaste
cimento, no qual a prefeitum mantém co

dostro pam participação dos ações, contém .

feijóo,açúcar mascavo e farinha. Esta é o

terceiro vez que o município de Jomguá do
Sul recebe gêneros alimentícios do Conab.

LOTERIA
MEGA·SENA

CONCURSO N° 970

05 - 21 - 211"- 34 - 54 - 51

CONCURSO N° 12

02-13-15-24-39-56-73
Time dommçóo: Amérim/RI\!

QUINA'
,

REINSE�ÇÃO
A qportunidode de trabalho ·propoftionada pela pàrceira do Grupo
Breithaupt com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Familia,
através do Programo de Relnserçóo do Populaçóo de Ruo, é o objetivo
poro reintegrar os moradores do Centro de Resgate Social, localiza
do no Bairro Jaraguá Esquerdo. O popef social dos lojas Breithaupt é
pr9porcionar o entroda no mercado de t((I�alho de instituições como o

Ir.esíttio Regional de Jaroguá do Sul, e e, agoro, p Centro. Na CIIS.O
fi e Social são oferecidos re e o trabalho de uma

•

at cQm assistente empeuta ,!JÇIlD9,
disp!tSiçãoôdosJ

' �,

CONCURSO N° 1902

02 - 13 - 16 - 59 - 61

CONCURSO N° 828

08 - 09 - 19 -- 20 -- 29
33 - 42,- 50 - 51 -- 53
56 - 58 - 64 - 65 - 7t
85 - 88 - 93 - 96 - 00

DUPLA SENA
,

CONCURSO N° 657

Primeiro Sorteio
09 - 20 - 21 - 34 - 39 - 50

Segundo Sorteio
08 - 10 - 18 - 42 - 44 - 48

EDITAL
Registro de Jmóveis daComarca. de Jaraguá do Sul /se
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala

do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá
do Sul / SC. torna público pelo presente edital,
que MARCATTO ADMINISTRADORA DE BENS
LTDA, CNPJ sob na 76.874.700/0001-77, com sede
na Av. Marechal Deodoro da Fonseca na 1188,
nesta cidade, requer com base no art. 18 da Lei na
6.766/79. O REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO,
situado na Rua 409-Antonio J. Macedo, Bairro

Jaraguá Esquerdo, perímetro urbano de Jaraguá
do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, con-

forme certidão na 314/2007, expedida em 22.08.2.007, assinando como responsável
técnico, a arquiteta e urbanista Carine Eliza Picoli Marcatto, CREA na 59182-6, ART
na 2614079-3. O desmembramento é de caráter residencial possui a área total de
3.20p,00rn2, sendo constituido de 9(nove) parcelas.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15(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/SC

.

JARAGuA DO SUL, 06 DE MAIO DE 2008.
AOFICIALA
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---------COMU'NIDADE

Projeto destina 50% das vagas nas universidades federais para alunos da rede pública de ensino

VOCÊ CONCORDA QUE 50% DAS VAGAS NAS UNIVERSIDADES ..

FEDERAIS SEJAM RESERVADAS A ALUNOS DE ESCOLA PÚBLICA?

KÁTlA K. K. FARIAS, 28 anos,

agente de vendas externa

"É muito difícil expressar essa

opinião. Tudo depende de como

será feita essa triagem, para
'que realmente prestigie quem
precisa".

ISABEL MARQUES, 35,
anos, auxiliar'de limpeza
"Eu acho que sim. Deixem as

vagas para as pessoas que
J precisam, para quem não tem

condição de pagar uma
universidade".

GILMARA SANTANA FERREIRA,
35 anos, recreadora

"Concordo, para dar maís
chance (I quem não tem
acesso. Se você analisar tem
diferença do ensino público
para o privado".

ANGELA BORDIN, .

40 anos, costureirn . \, '

"Concordo e acho que até

poderia ser mais. Quem estuda
em escola pública tem menos

oportunidade, não tem cendl
ção de pagar".

DARCI JOSÉ SCHUSTER FILHO,
19 anos, auxiliar de produção
"Sim, porque eu ac�o que eles
têm pouco dinheiro. Apesar de
que tem muita gente que não -

precisa e estuda em escola

pública".

ADALBERTO KRESSIN, 17 ANOS,
-:estud.ante/auxiliar de ourives

. "Não concordo. Mesmo que
seja da rede pública, o aluno

.

tem que correr atrás. Se
quiser tem que se esforçar.
Estudo em escola pública".

ACESSO À UNIVERSIDADE

O CORREIO DO POVO rnTERÇA-FEIRA, 20 DE MAIO DE 2008 .

Cota·pode
serde50%····
nas federais
Projeto reserva vagas para
os alunos da rede pública
JARAGUÁ DO SUL

Apesar do feriado de Corpus
Christi desta quinta-feira, a Câ
mara dos Deputados não deve
ter descanso: São 16 propostas
para serem apreciadas pelo Ple
nário ainda esta semana. Entre os

principais Projetos de Lei estão a

votação daConstituição que trata
do número de vereadores nas .as
sembléias municipais, db incen
tivo fiscal para projetos

.

ambíen-
. tais e das cotas para o ingresso
em Universidades públicas fede
rais. Caso esta última seja apro
vada (Projeto de Lei 73/99, -da
deputada Nice Lobão/DEM-MA),
50% das vagas serão reservadas
a estudantes de escola públicas,
Na semana passada, uma mani

festação do Movimento dos Sem
Universidades (MSU) agitou a

semana do ministro da Justiça,
Tarso Genro. Ele recebeu uma

carta e o pedido de apoio para
aprovação de cotas para negros,
índios e estudantes de escolas

públicas nas universidades. Tar
so Genro mostrou favorável ao
sistema de ensino desde a base
até a universidade.

'� implantação de cotas so

ciais traz uma série de impactos
na sociedade", salienta o pro
fessor e sociólogo Victor Alber
to Danich, "e este é o mérito do
sistema". O professor explica que
essa movimentação é resultado
do "mecanismo reparador das

perdas causadas a população"
e que 0-Governo está reconfigu
rando alguns problemas sociais,
visando atender os mais humil
des. 'Acho muito justo", enfatiza
Danich ao lembrar que a con

vivência plural da diversidade
humana' ainda não acontece na

universidade. O sistema de cotas

ainda vem suprir a deficiência
da educação pública. O resulta
do do Enem (Exame Nacional do

.
EnsinoMédio) ilustra a realidade,
educacional do Brasil: aumentou
a diferença entre as notas dos
alunos da rede pública e privada.
Neste ano, os estudantes da rede
privada acertaram 18,84 pontos
a mais que os de escola pública.
Na edição anterior do Enem, a di
ferença foi de 15,63 pontos.

O processo político de liber- .

tação seria, para Danich, a de

mocratízação da educação, dar
a mesma possibilidade a todos
os estudantes, para alcançar a

"inclusão social que a muito

tempo.não acontece". O profes
sor diz "o Brasil não criou igual
dade econômica e social, e 'nem
criou igualdade educacional",
por isso, além das cotas, deve
se preparar as classes do ensino )

fundamental e médio para entrar
na faculdade, "se não o sistema .

de universidade se deteríora". É
necessário capacitar as camadas
mais humildes para ter qualida
de, assegura Danich.
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NO BRASIL
Qlha só, os fãs brasileiros da cantora Madonna podem ficar na maior torcida.
E que tudo indica que a pop-star deve se apresentar no Brasil em dezembro.
Segundo o que rola na imprensa a data provável é dia 9, mas ainda depende
de confirmação. O local deve ser a Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro,
mesmo local onde ela se apresentou na última visita ao país, em 1994. Pois
é, e ainda falando em Madonna, recentemente durante apresentação para
1.500 pessoas de seu novo CO, Hard Candy, na cidade de Paris, na noite de

terça feira, dia 6 de maio, ela, para não perder a oportunidade, polemizou
mais uma vez ao beijar na boca uma de suas dançarinas.

" A verdadeira sabedoria
consiste em saber como
aumentar o bem do

mundo. A sabedoria é o

único tesouro pelo qual
nõo se receiam os ladrões,,
BENJAMIN fRANKLIN

DEUAZARÃO
Por essa ninguém esperava. O Fome
Zero até que foi uma idéia até boa,
mas honestamente, na prática, de to
dos os programas sociais do governo
lula, o único que funciona a pleno va

por é o "Dólar Zero". Sinceramente, dá
até gosto de ver.

MIL
Quem a conhece deve concordar.
Uma figura exc-epcional, mere

cedora de todas as notas mil, é a

queridíssima lena Negri.

BICOCA
Se tudo correr, como já foi gravado,'
no último capítulo da novela Duas
Caras, que será exibido dia 30, rola
o casamento de Bernardinho e Cor
lão. Aliás, um contrato de união ci
vil. No fim da cerimônia, o escrivão
vai dizer aos dois a frase que todo
casal apaixonado ouve no fim de
um casamento: "Podem se beijar".
Os dois se beijam, para a alegria de
todos os presentes. Será que a Globo
vai deixar?

U2
Uma boa pedida, no próximo sába
do, dia 24 de maio, no Panorâmico
do Scar, tern Show com a banda co

ver do U2 de Floripa. Agendem!

o empresário Paulo Renato,
da Casa Geraldo, festejou
domigo (18) a idade nova

DIZEM POR AI...
Que a "Armadilha Mortal", insta
lada pelo Miro Maba, em sua chá
cara, não é para capturar bichos
ferozes, mas sim para espantar o

corneteiro lelão Beling, que insis
te em invadir o terreno na madru

gada, para tentar reaver um beli
che que huvln dado e agora quer
de volta. E o que dizem .... !

LIMPEZA GERAL
Alô, alô atenção tatuados arrepen
didos! Agora podem tirar de vez as

marcns indesejadas da pele, numa

máquina de última geração que
acaba de chegar, mas, por enquanto,
só no Rio de Janeiro.

Oisqu&oentrega
3275-1689

AMIGO
Um amigo super especial, que
terá seu telefone tocando hoje, a

cada minuto, é o músico e artista
plástico, Paulo David da Silva, o

Paulico. Mil vivas.
-

BLUES
Apaixonado pelo blues, no do
mingo o médico jaraguaense Dr.
Vicente Caropreso e o amigo Idel
son oornbunsch, foram à Curitiba
curtir o show do legendário Jonh
Mayall, cantor que introduziu o

estilo de música na Inglaterra e

sempre acompanhou nos palcos
o não menos famoso Eric Clop
ton. A apresentação aconteceu
no John Bull Music Hall. A dupla
voltou maravilhado.

Curtir os delícias do
Restaurante e Pizzaria Don
Genoro. O pessoal de lá
está dando um banho!

I
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m et a n q e z vaus

TE CONTEI!
• O boa gente e empresário Adolar
Wischeral, o popular leta, recebe
hoje todo o carinho dós amigos e
"familiares, pois nesta terço-feira, é
o dia dele comemorar a idade novo.

Ontem quem apagou velinhas e re
cebeu o coro de parabéns, foi Jean
Jacomini. Os nossos cumprimentos.

• Agendem, no dia 26 de junho,
acontece no chácara dos Prudys, a
Stammtisch bem no meio do mato.

, • luiz Carlos Palmeira Júnior e
Isabel lyra continuam protagoni
zando um belo romance

• O 27° Rodeio Crioulo, que aeon

teceu no CTGlaço Jaraguaense, neste
final de semana, foi simplesmente
um sucesso de público e organização.

.. Outra promoção que.esteve'
movimentadissima foi III Bingo dos
Tortas, promovido pela CW.

• Depois de comandar com muito
categoria a caso-noturna Deep,
o meu amigo Thiago Motos está
atacando agora de promouter,
do Momma, em Pomerode. Bola
branca, garoto!

• Dia 31 de maio, no Igrejg
Rainha da Paz, Vilo'Novo, acontece
feijoada beneficente. A promoção é
do üons Clube Cidade Industrial. A
rendo será revertido em prol do R6de
Feminino de Combate 00 Cônce[

• Hoje II noite, no hotel Kayi:ós,
tem Jantar com oegusta(
chefe é Julmir ROllO

.

é do Adega Ayrosp

.. O empresário e mó
horas de folga, Alcides Roc a, o
Rocha do Roauto, num dia de mais
extrema capacidllde de raciocínio
sai com essa, poderoso, citação du-

, ronte roda de violo no meu Boteco:
.

"Prefiro viver no rigor da.
do que me afundo
mentiras" Roch
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Mailson
da Nóbrega

Fundooque?
Contrariando a quase unánimidade contra primário, isto é, o que sobra depois do paga

a criação de um "fundosoberano", o ministro mento dos juros, mas permanece um déficit
da Fazenda resolveu levar a proposta adiante. nominal. Política fiscal anticíclica é aquela
Provou, mais uma vez, que sua pasta é uma, que reduz o endividamento público. Com ou

usina de más idéias. sem fundo soberano, a dívida pública con-

O primeiro fundo soberano foi criado em tinua expandindo-se. Assim, o atual movi-
1953 pelo governo do Kuwait com o objeti- mento é procíclico.

'

vo de reservar para as gerações futuras urna O ministro teria razão se em vez de criar

parte da receita de petróleo, que um dia se um fundo soberano agisse no sentido de cor

esgotará. tar gastos até obter sobras efetivas no Orça-
A ilha de Kiribati, no Pacífico, criou o seu' mento. Os superávits reduziriam o endivida

em 1956 para guardar uma parcela da receita mento do Tesouro, gerando o mesmo efeito
de guano, o fosfato resultante de excremen- anticíclico sem se criar um fundo de estabili
tó de aves marinhas, utilizado para fabricar zação a ser gerenciado por um banco federal
fertilizantes. As reservas de guano se esgota- ou outras complicações.
ram, mas não o fundo. Para' a The Economist, O fundo em cogitação tem outros equívo
uma renda anual de 10% fará o PIB da ilha' cos. Primeiro, vai aplicar seus recursos em

crescer 16%. papéis emitidos no exterior pelo BNDES e

Esses fundos se propagaram. Países mui- por empresas brasileiras. Concentrará seus

to dependentes de uma commodity se deram' riscos em um único país; o do proprietário
conta de que gastar as respectivas receitas do fundo. Desprezará uma regra elementar

geraria inflação e seria injusto com as futu- de diversificação de riscos de aplicações em

ras gerações. Foram os moeda estrangeira.
casos de produtores de O ministre terla rezün 'Segundo, vai dar um

petróleo (países árabes "empurrãozinho" em

e Noruega), e de cobre d
° quem já aprendeu a andar

. (Chile, que também exibe se em vez e criar um soginho, sem a muleta do'

superávits orçamentários fu ndo<s�nbernnc O',glo'sse Estado. As empresas bra-

nominais). sileiras que se espalham
Mais recentemente, tld d t t pelo-exterior chegam lá

países com exportações no sen I o e cor ar gas OS por seus próprios pés,
díversíficadas criaram

,ate' obter sobres etetims "muitas 'vezes superando
fu�dos com objetivo dis- . dificuldades que o Es-
tintos. Em vez de formar

O
' tado e a burocracia lhes

uma espécie. de. "fundo
.

no rçomento impõem de fazer negó-
de pensão" com as recei-

.

. cios lá fora.
tas presentes, objetivaram o aumento da ren- Terceiro, ao contrário do que' disse Q
tabilidade das reservas internacionais. ministro, o fundo não deterá a valorização

Tal ocorreu na China,' na Coréia do Sul e cambial. Por .exemplo, se comprar papéis
em Twain/ dados os superávits permanentes emitidos pelo BNDES, as divisas reingres
na conta corrente de seus balanços de pa-. sarão no mercado, pois o banco precisará
gamentos. Acumularam reservas acima do dos correspondentes reais para os desem
necessário para enfrentar choques externos. bolsos associados aos projetos que financia
Puderam então buscar rendimento maior do por aqui.
que a aplicação das reservas em títulos do O fundo poderia ter o objetivo de melhorar
Tesouro americano. a rentabilidade das reservas internacionais,

O Brasil não se enquadra em nenhuma apesar da volta dos déficits em conta corren

dessas hipóteses, que certamente estão pre- te. Se assim fosse, o melhor seria orientar o .

sentes nos 35 países que criaram fundos so- Banco Central a separar uma parcela dessas
beranos (a conta é do ministro da Fazenda). reservas para sua aplicação em papéis de
Por que o Brasil seria o 36% se não reúne maior rentabilidade e razoávelliquidez, emi
qualquer das condições? tidos por empresas sólidas de outros países,

Segundo o ministro, o fundo será anticí- como fazem os fundos soberanos nos quais
clico. Perante jornalistas iniciados em eco- se inspira o ministro.

nomia, ele. ensinou que o fundo será �m Não há espaço para apontar outros de
"cofrinho" aser "enchido" com o que exce- feitos da idéia. Seja como for, ainda não vi
der o superávit primário. "Com � excedente, quem tenha achado uma forma racional de
colocamos dinheiro no fundo. E como um justificá-la.
cofrinho. O que sobra,do salário, coloca. no
cofrinho" explicou à atônita platéia.

Seria bom criar um fundo com tal objetivo
se o governo gerasse superávits nominais no

Orçamento. Ocorre o contrário. Há superávit

* Mailson da Nóbrega é ex-ministro da
Fazenda e sócio da Tendências Consultoria

Integrada (e-mail: mnobrega@tendencias
com.br)
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neste ano uma valorização em 13,9%, muito superior qualquer

.

outro aplicação de mercado. As ações de empresas brasileiros
são procurados por diferentes tipos de pessoas. De estudantes o

aposentados, de empresários o empregados, muitos procuram
aplicação, através de um rendimento maior, e também o status que
ganham rendimentos em ações. Mos como fazer uma aplicação?
Hoje o coluna informo através de três passos fundamentais. Eles.
foram elaborados pelo Equipe do INfoMoney.

CHECK UP INICIAL·
Antes de aplicar no Bolso, você tem que ter certeza de qU,e tem o perfil
adequado para este mercado. São, pelo menos, cinco os condições que
você tem que checar o risco que está disposto o correr, o tempo no qual
irá manter o dinheiro investido, o volume de recursos, quanto tempo
dispõe poro seguir o mercade e, por fim, qual suo postura diante de
potenciais perdas. De formo geral, poro investir em ações você deve
saber que ganhos não são garantid�s, pois este é um mercado de rendo
variável. Não importo analisar se o mercado vem de uma longo tendência
de ganhos. A princípio, isso pode mudar rapidamente. O risco de perder
dinheiro cai muito para quem coloco o dinheiro no Bolso olhando um prazo

, mais long6. Do mesma formo, o tempo que você tem poro acompanhar o
mercado pode definir qual caminho será o mais adequado para aplicar
neste segmento. Por fim, investimento em ações exige sangue frio.

QUAL A MELHOR FORMA DE INVESTIR?
A primeiro impressão que muito gente tem é que a.única formo para investir
no Bolso é por meio do negociação direto, ou seja, abrir uma conto em uma

corretora e.começar o aplicar. No entanto, existe uma alternativo muito mais
simples poro quem ainda não se sente seguro em escolher em quais ações
irá investir: os fundos de'investimento. Aplicando em um fyndo de investi- ,

mentos em ações, você coloca seu dinheiro no Bolso sem ter que escolher
em quais ações irá investir. Uma segundo alternativo é aplicar através de
um clube de investimento, que é uma alternativo cada vez mais difundida
junto 00 pequeno a'plícador. Por fim, existe a aplicação direto, que é o mais '

.difundida no mercado. Neste coso, você deve abrir uma conto em uma cor

retora de valores e deve estar ciente de que serão os suas decisões que irão
determinar se o investimento trará lucro ou prejuízo.

POR ONDE E COM QUEM INVESTIR?
No coso do decisão ser por fundos de investimento, é fundnmental analisar
não somente o histórico do fundo em questão, mos também do gestor. Coso
você decido por uma corretora de valores, o jrímeím decisão é como irá

'

investir, ou seja, através do telefone ou diretamente através do home broker
do corretora escolhido, ferramen,ta no internet que permite o negociação
direto. Esta é o primeiro escolho que você tem o tomar, lembrando que o

maior vantagem do home broker é o custo mais baixo, enquanto que o nego
ciação usando um assessor no corretora costumo custar mais, mos também

. traz um serviço melhor Já no hora de escolher o corretora, analise o reputa
ção e histórico do instituição, além é cloro, do qualidade dos serviços. Uma
dica importante é buscar opiniões de usuários quejá investem, que podem
representar uma referência fundamental poro a avaliação.

e t a r r e k @ t e r ,r a . c om. b r

INDICADORES CÂMBIO

[íN,DIC,E VARIAÇÃO
IBOVESPA 0,92%

MOEDA COMPRA VENDA VARIAÇÃO
Dólar comercial (R$) 1,648 1,650 0,49%
Euro (em US$) 1,551 1,551 -0,55%
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GIGANTE DO PETRÓLEO

dou na disparada.
Anunciado em outubro do

ano passado, o campo de Tupi,
na Bacia de Santos, 'pode am

pliar as reservas brasileiras de
petróleo em 60%. Outro cam

po, '0 Carioca, teria reservas

estimadas em 33 bilhões de
barris. Seria a maior descober
ta feita no mundo nos últimos
30 anos e seria também o ter
ceíro maior campo do mundo
na atualidade.

Além disso, a menor valo
rização do real frente ao dólar
no primeiro trimestre deste
ano, na comparação com igual,
período em 2007, gerou im

pacto positivo de R$ 1 bilhão
nas despesas financeiras lí-

quidas da Petrobras. Ações da companhia estõo estimadas em US$ 287 bilhões,diz Economótica

SANTACATARINA/NACIONAL--�----

sição em valor de mercado, es
timada em US$ 279,3 bilhões
(cerca de R$ 460,29 bilhões).

Entre as dez maiores, ou

tra brasileira aparece na lista,
a mineradora Vale, com valor
de US$ 196,49 bilhões (cerca
de R$ 323,81 bilhões), Se con
siderado o ranking com ás 50
maiores empresas, o Bradesco
fica na 43a posição, valendo
US$ 67,247 bilhões (R$110,82
bilhões).

O valor de mercado .da
Petrobras, empresa que tem
puxado as altas recordes da
Bolsa de Valores de São Paulo,
mais do que dobrou nos últi
mos 12 meses. A descoberta
dos novos campos de petróleo
e a alta do preço do barril aju-

Outros tempos
Durante reunião do executiva do PMDB o presídefite da sigla Pinho Moreira evidenciou uma realidade atual ao expressar
que nas eleições passadas o grande personagem era o marqueteiro, hoje é o advogado. Diss� isso revelando umas das
principais preocupações da executiva que � o cuidado jurídico de cada campanha municipal. E não se trata de privilégio
do PM DB. Todas as siglas' estão, digamos, montando uma estrutura jurídica a fim de prepara-se para as intempéries à
vista. Querem evitar surpresas proporcionando a produção de réus. Hoje está em pauta inclusive a Internet onde pode ser

caracterizada propaganda extemporânea atingindo o registro de uma candidatura. Todo o cuidado é pouco, e obrigatório.
Certamente vamos nos deparar com uma eleição emeldurnde por ações judiciais que devem surgir no registro das candi
daturas. Os juízes dos tribunais eleitorais estão prevendo trabalho extra pela frente.

APOSTANDO
Enquanto os deputados Dagomar Carneiro
e Serafim Venzon postulantes à prefeitura
de Brusque assediam o PMDB, o presidente
do partido Pinho Moreira enaltece o médico
Oswaldo Quirino, candidato peemedebista à
prefeitura da cidade. Diz tratar-se de um "fe
nômeno político" local. "Quirino está surpre
endendo, cresce nas pesquisas e possui uma
campanha forte e organizada em Brusque",
ressaltou Moreira que quer candidaturas para
vencer e não fazer número.

ENCONTRO PROMISSOR
Pelo menos o deputado Darci de Mattos, d'e
pois de uma reunião ontem com os dirigentes

.

do Associação de Praças da PM, compro
meteu-se o votar favorável às emendas de
interesse da categoria li utilizar a tribuna
solicitando a abertura de diálogo por parte
do governo em relação à .lei 254. A meta da
Aprosc é conversar com todos os pré-candida
tos de Joinville.

,

INDAGACÃO .

O advogado gley Sagaz pergunta por que, como fez com o então

Procurador-geral do Estado Adriano Zonatto, a OAB não se colo
coú g sua disposição também para defendê-lo quando atacado
por autoridades por ações contra o governo do Estado? Há quem
afirme que era apenas ele solicitar assistência jurídica. Gley diz
que o Estatuto expõe que em questões públicas o entidade reage
automaticamente em defesa dos seus.

SEMELHANÇA
.

Há uma ação no Unidade do Vara da
Fazenda em F!orianópolis movido
pelo PP centesícndo a contratação
do Casvig pelo governo do Estado.
Alega licitação dirigida e ilegalidade
pelo fato da empresa ter como sócio
e diretor o então deputado estadual
Djalma Berger, o que não poderio. O
parlamentar, hoje n(l Câmara Fede
ral, foi citado via edital porque não
era encontrado pelos oficia is de Jus
tiça. Continua tramitando.

FACILITADOR
De acordo com a Instrução Norma
tiva n.o 28 , aposentados e pensio
nistas poderão autorizar o desconto
de empréstimo pessoal e de cartão
de crédito da quantia recebida men

salmente pela Previdência Social,
desde que a instituições financeira
tenha convênio com o INSS. Tem
um detalhe, a parcela não pode
ultrapassar 30% do valor da rend'a
mensal, Até o final do mês começo
a valer essa norma.

Petrobras supera a Microsoft
Empresa brasileira agora é a 3amaior das Américas em valorde mercado

, EAGORA?
f ,A apelação do promotor Aur�Jio Giacomelli foi acatada peto.l�f.bunol de
.
!Justiça que suspendeu por GinC��nDs os direitos os direitos p,?t�ticos �e

e José Maria de Oliveira Branco,lx-prefeito de São José do C entre.
2001 e 2004. Aç�o baseou-se nojeontratação de serviços de u mpre-
sa em que os proprietários erant pareqtes do então prefeito da cidade.

CLAQUE
Há quem garanta que os vaias, contra o senadora Ideli'Salvatti na inau

guraçóo do Galegóo, se lIerom:tporque a grande maioria pre�'ente no
·

evento era "corta marcado" dOi odministroção João Paulo, Kleinübing_
Gente poro puxor aploltsos *o,mbém nõo poupar vaios aes o

.,

rios.
Mesmo assim a líder petistawdetolhou os repasses feitos pel verno
federal viabilizando a obra.

.

A Petrobras passou a gigan
te da tecnologia Microsoft e se

tornou a terceira maior em

presa das Américas em valor
de mercado (cotação das ações
da companhia), estimada em

US$ 287,17 bilhões (cerca de
R$ 473,26 bilhões), segundo
balanço da Economática que
leva em conta números colhi
dos até 16 de maio.

À frente da petrolífera bra
sileira estão apenas a Exxon
Mobil, que vale US$ 489,64 bi
lhões (R$ 806,92 bilhões), e a

General Electric, estimada em

US$ 320,25 bilhões (R$ 527,77
bilhões). A Microsoft, que até

pouco tempo era a terceira
maior empresa do contínente
americano, está na quarta po-

ATÉ QUANDO?
"Ontem recebi um telefonema do Posto de Saúde de Campilios-São José,
informan�o· que a consulto solicitada paro minha mãe, de 96 anos de
idade, feita há dois onos, tin,ba sido aprovada e marcado paro o,semona
que vem; Fiquei indignada, .e quero apenas com esta simples meºsogem

· , deixar aqui registrado o mell repúdio com o descaso que o. Po r Públi-
co Municipal de Sõo José t

.

eus munícipes. Mirth
· há. um it sete meses, não c'

,
o ��quer ter seus di(

humanQ pr-eservados_ Não Ido ti tempo e morreu."

; ,que foi enviado peld leiior Wno Eteonoro, Stefens 80
José resume- bem o quadro dJl s e em nosso país.
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Adolescentes
sem auxílio

O envolvimento de autori
dades em casos de exploração
sexual de adolescentes vem

contríbuindo para a impuni
dade dos crimes, na avaliação
de Carmem Oliveira, subsecre
tária da Criança e do Adoles
cente, da Secretaria Especial
de Direitos Humanos (SEDH)
da Presidência da República.
Segundo ela, normalmente há
autoridades locais .que promo
vem festas e freqüentam casas

noturnas onde há exploração
sexual.

"Há um crime organizado
em tomo desse tema e nós te

mos, na maioria dos casos, o

envolvimento de autoridades
locais, o que constrange o .sís
tema de Justiça a fazer a devida
intervenção no caso", afirmou.

De acordocoma subsecretá
ria, um acompanhamento feito
pela SEDH de 45 dos 80 casos

emblemáticos levantados pela
Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito que investigou em
2003 e 2004 as redes de explo
ração sexual no país, mostra

que até hoje dos 158 acusados
só 22 foram condenados, 37

foram absolvidos, 107 sequer
foram julgados e apenas 10 VÍ
timas foram acompanhadas.

"Isso hoje é um Calcanhar
de Aquiles, porque não adianta
de nada ter população mobi
lizada para a denúncia, redes
que fazem chegar ao sistema

de Justiça esses fatos se essa

penalização não acontecer",
apontou.

Fies negocio
us dívidas
A Caixa Econômica Fe

deral está negociando os

valores dos acordos inadim

plentes no Fundo de Finan

ciamento ao Estudante do
Ensino Superior (Fies). De
acordo com a edição de on

tem, do Diário Oficial da
União poderão ser renego
ciados os contratos que se

encontravam sem pagamen
to há pelo menos 60 dias, em
novembro do ano passado.
Apenas .es incluídos na últi
ma fase de amortização po
derão rever a, dívida. O valor
das prestações futuras pode
rá ser reduzido até o limite
de R$ 50, segundo a Circular
n.

o 431 da Caixa Econômica.
A renegociação da dívida
será permitida uma única
vez para cada contrato.

'

MERCADO FINANCEIRO
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Estimativa para inflação sobe
/ '

E a oitava vez consecutiva que os analistas mudam o cálculo
SÃO PAULO

A projeção de' analistas de
mercado para a inflação se

distancia do centro da meta

de governo de 4,5% no ano,

segundo o boletim Focus, pu
blicação, semanal do Banco
Central com base em consulta
a especialistas sobre os princi
pais indicadores econômicos.

A expectativa para o Índi
ce de Preços ao Consumidor

Amplo (IPCA) subiu pela oi
tava vez consecutiva, passan
do de 4,96% para 5,12%, mas
ainda dentro da margem de
dois pontos percentuais para
mais ou para menos. O IPCA
é índice usado pelo Conselho
Monetário Nacional para fixar
a meta de inflação.

Nomercado paulista, os en
trevistados estimam em 4,50%
o Índice de Preços ao Consu
midor (IPC), medido pela Fun
dação Instituto de Pesquisa
Econômica (Fipe) da Universi
dade de São Paulo (USP), aci
ma dos 4,32% projetados para

.

o ano na semana passada.
Para o mercado atacadista, a

.

projeção do Índice Geral de Pre
ços - Disponibilidade Interna

(IGP-DI) subiu de 7,19% para
7,89%. O Índice Geral de Preços
do Mercado (IGF'-M), passou de
J,67% para 8,35%, no ano.

Em 12 meses, a expectativa
é de alta de inflação também
em todos os índices. Para o

IPCA, a projeção passou de
4,41% para 4,65%. No caso

Mine com Marina Silva

Os analistas de mercado
também' aumentaram a proje
ção para o crescimento da eco
nomia de 4,66% para 4,69%;
neste ano. Também foi altera
da a expectativa para o inves
timento estrangeiro direto de
US$ 31 bilhões para US$ 32

bilhões. A estímatíva de saldo
da balança comercial (exporta-

-

ções menos importações) caiu
de US$ 25 bilhões para US$
24,20 bilhões. Quanto cotação
do dólar ao final de 2008, a

estimativa passou de R$ 1,72
para R$ 1,70.

Dólar deve chegar ao final de 2008, valendo R$ 1,70, estimativa anterior apontava RS' 1,72

x InflAçqO
iro trimestre deste ano

trouxe aumento real (ocil11(f do ioflo-

do IGP-DI, a estímativá subiu inflação no mercado paulista,
de 5,58% para 5,90% e para o medida pelo IPC-Fipe, passou
IGP-M, de 5,72% palm 6,03. A de 4,21% para 4,31%.

RIO DE JANEIRO

O secretário do Arnbíen
te do Rio de Janeiro, Carlos
Mine, afirmou ontem, que
a ''Amazônia não vai virar

'

carvão". Ele chegou ao Rio
de Janeiro, vindo de Paris,
e hoje se reúne em Brasí
lia com o presidente Luiz
Inácio Lula. da Silva, que o

convidou para assumir o Mí-

,Sl nistério do Meio Ambiente
<> •

'

9 no lugar de Marina Silva.

� ''A gente vai manter para a

Amazônia não só a política

que vinha sendo adotada pela
ministra Marina Silva, como

boa parte de sua equipe, que
já se colocou disposição. Va�
mos também fazer outras coi
sas que ela ainda não havia
feito e que esperamos ter con

dições de realizar, disse Mine,
A. declaração tem como alvo

principal- a comunidade in

ternacional, que demonstrou

preocupação em relação si

tuação da Amazônia após
a saída da ministra Marina

'SUva -do Ministério do Meio

Amazônia não está indefesa, diz Mine
Novo ministro do Meio Ambiente se reúne hoje com presidente Lula em Brasília

Ambiente.
Mine disse que percebeu,

em ,entrevista concedida a

jornalistas estrangeiros ain
da em Paris, que a primeira
sinalização em âmbito in
ternacional como reflexo do
afastamento de Marina Silva
foi .a de que a Amazônia fi
caria indefesa, uma vez que
para a imprensa internacio
nal a defensora da Amazônia
estava saindo do ministério

e, portanto, a região ficaria

entregue.
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Mianmar
aceita ajuda
RANGUN

Um grupo de países asíátí- ,

cos disse ontem que o gover
no de Mianmar está disposto
a réceber equipes médicas
das nações vizinhas para aju
dar as vítimas do ciclone Nar
gis. A Associação de Nações
do Sudeste Asiático (Asean)
deve coordenar a assistência

humanitária, já que os milita
res teriam autorizado a entra
da no país de voluntários do
bloco regional.

A informação foi divulga
da pelo ministro das Relações
Exteriores de Cingapura, Ge-'
orge Yeo, no mesmo dia em

, que o governo militar decre
tou luto oficial de ·três dias

,

pelos mortos do ciclone.
O grupo regional asiático

está servindo como interme
diário entre Mianmar e agên
cias internacionais. Esses gru
pos têm criticado o governo
do país, que bloqueou a en-

trada de apoio internacional
para as vítimas do ciclone.

O chefe da diplomacia
birmanesa, Nyan Win ava

liou em US$ 10 bilhões os

danos causados pelo Nargis.
O ciclone atravessou o sul de
Mianmar entre 2 e 3 de maio,
e deixou 78 mil mortos e 55
mil desaparecidos, segundo
os dados oficiais do governo.

TERREMOTO

INTERNACIONAL-'--------

China inicia luto de três dias
'Resgate das vítimas é perigoso devido a pequenostremores
PEQUIM

A China começou
(

ontem
três dias de luto" pelas víti
mas do devastador- terremoto
que atingiu a província de Si
chuan há uma semana. Ban" '

deiras estão a meio mastro e

sirenes' lembraram os milha
res de mortos €mquanto a bus
ca por sobreviventes se torna
cada vez mais um resgate de
corpos: Mais de 71 mil pes
soas estão mortas, soterradas
ou desaparecidas e outras 245
mil foram feridas.

O número oficial de mortos
já supera os 34'"mil, segundo'
a agência oficial chinesa, Xi
nhua. Mas ainda há milhares
de corpos nas construções
destruídas pelo terremoto da
semana passada, que atingiu
uma área três vezes maior que
a Bélgica. Na avaliação do go
verno, o total de mortos che
gará a 50 mil.

Ontem, milhões de chine
ses observaram três minutos
de silêncio seguido por um

buzinaço em homenagem às
vítimás do terremoto. A home-

,

nagem ocorreu no exato mo

mento que marcava uma' se

mana da tragédia, às 14h28 do
horário local (3h28 no horário
de Brasília). Nesse período,
será interrompido o percurso
da Tocha Olímpica pelas cidà-
des do país.

'

O tr�balho ele resgate e de re

cuperação de rodovias é bastan
te perigoso em algumas áreas

Estudantes chineses ,ormCJm coração em homenagem às vítimas de terremoto que deixou 2ilS mil feridos

de Sichuan por causa dos des
lizamentos de terra provocados
por abalos secundários. Aagên
cia Xinhua informou que pelo
menos 200 socorrístas e vários

veículos e equipamentos foram
soterrados nos últimos três dias,
No domingo, 18, um forte tre

mor de 5,7 graus ocorreu pela
manhã na cidade de Jiangyou,

deixando três mortos e mais de
mil feridos.

- Um dos- maiores desafios

agora é retirar o mais rapida
mente possível cadáveres dos
escombros,

�

a ,fim de -evitar
a dissemínação de- doenças.
Acredita-se que haja cerca

de 10 mil pessoas soterradas.
Muitos corpos estão se de

compondo e muitos outros es

tão mutilados, aumentando a

preocupação.

AGÊNCIA ESTADO

Violência xenófoba mata 22
Aproximadamente 6 mil imigrantes fugiram de suas casas

JOHANNESJlU�GO
Pelo menos 22 pessoas, na

maioria- imigrantes, morreram
em Johannesburgo, naÁfrica do
Sul, na onda de violência xenó
foba que atingiu a periferia da
cidade neste final de semana.
De acordo com o porta-voz da

polícia Govindsamy Maríemu

thoo, outros 217 foram detidos.
Segundo a BBC, policiais

usaram' gás lacrimogêneo e'
balas de bo�racha numa ten
tativa de impedir que gangues

,

de jovens armados atacassem

estrangeiros e destruíssem
suas propriedades. Algumas
das. vítimas foram queima
das e outras espancadas até a

morte. Durante a noite, maís ,

de 50 pessoas foram levadas

para hospitais com ferimen- .

tos a bala e a faca. Uma igreja
onde cerca de mil imigrantes '

do Zimbábue procuravam re

fúgio foi atacada.
Não se sabe a nacionalidade

dos mortos e também das viti
mas do fim de semana, embora
fontes policiais assegurem' que

os ataques são perpetrados con
tra cidadãos do Zimbábue, Mo
çambique e Malauí. De acordo
com a ONGMédicos Sem Fron

teiras, cerca de seis mil pessoas
deixaram suas casas na região
de Johanesburgo. Segundo rela
tos, houve mais ataques ontem,
com barracos em assentamen

tos, de imigrantes sendo incen
diados.

Os agressores acusam os es

trangeiros de aumentar a crimí
nalidade e pela falta de empre
gos e moradias.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



���������-ESPORTE

Falto de verbos' compromete também os cat�gorias de base! que estréiam nesta qui�ta-feira no Estadual

AS DIFICULDADES CONTINUAM

Relatório mostra as

despesas tricolores
Sem dinheiro, clube ameaça fechar portas
JARAGUÁ DO SUL

Mais uma vez, o Juventus
sofre com a falta de patrocínio
para começar um campeonato.
Faltando cerca de 50 dias para .

.

o início da Divisão Especial, o
clube corre contra o tempo para
tentar conseguir fundos para
montar um time. Mas a luz no
fim do túnel está cada vez mais
fraca. Um relatório obtido com

exclusividade pelo O Correio
do - Povo mostra a previsão de·

gasto mensal do clube parapo
der disputar a competição. Se
não conseguir, fechará as portas
e terá de ficar de fora do futebol

. profissional por dois anos.
- O relatório aponta que, para
poder entrar em campo no se

gundo semestre, é preciso um

investimento inicial de R$ 50

mil e mais R$ 130 mil mensais.
Este primeiro valor será desti
nado para as despesas com a

Federação Catarinense de Fute-
. bol, reforma do gramado e com

pra dé materiais esportivos e do -

departamento médico.
A previsão do [uventus é ter

uma folha de pagamento no de

partamentode futebol de R$ 35
mil reais, sendo R$ 15 mil para
a comissão técnica e orestante

para os jogadores (a intenção
é trabalhar com 15 atletas da
base e outros 'dez que viriam do
futebol amador da região) ..

Além das' dívidas trabalhis
tas, que hoje chegam aos R$ 500

mil, o Moleque Travesso ainda
temR$ tzo mil da Divisão Prin
cipal deste ano; entre salários e

despesasmensais. A falta de re
cursos compromete até mesmo

a categoria de base, que estréia
nesta quinta-feira pelo Estadií
al. O dinheiro da arbitragem,
foi conseguido graças à bebi
da. vendida no jogo de futebol
americano no último domingo.
Já o segundo jogo, em Chapecó,
ainda é uma incógnita para a

, diretoria; que não tem dinheiro
-

para bancar o transporte.
A previsão para o início

dos trabalhos com o grupo é
dia 4 de junho. Mas se até dia
30 deste mês (prazo estipula
do no regulamento) o clube
nâó conseguir este valor, deve
mesmo. abandonar o futebol
profissional e. seguir apenas
com a base.

JUUMAR PlVAITO

O CORREIO DO POVO fIITERÇA-FEIRA, 20 DE MAIO DE 2008

A imagem da sua empresa!
Visto seus colaboradores com uniformes
produzidos com tecidos da
mais alto qualidade.

Surpreendente
Nõo, a foto ao lado nõo é de um
jogo do Juventus. Muito menos

de uma final de futebol àmador.
É a torcida que foi bcompanhar .

a estréia do Jaraguá Breakers
no Campeonato Estadual de Fu
tebol Americano, no último do
mingo. Segundo as contas dos
organizadores, cerca de 1,5 mil
pessoas acompanharam o con

fronto. Um número significativo,
ainda mais sendo um- esporte
que poucas pessoas sabem as

regras. Foi bonito de ver.
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Breakers vencem na estréia da Liga
Com a presença de 1,5 mil pessoas, laraguá derrotou o Timhó Rhinos
JARAGUÁ DO SUL

Um espetáculo dentro e fora
das quatro linhas. Assim foi a
partida de estréia do Jaraguá
Breakers na Liga Catarinense
de Futebol Americano, ou SC
Bowl. O jogo aconteceu no João
Marcatto e reuniu cerca de 1,5
mil pessoas, que lotaram a ar

quibancada coberta do estádio
e ainda viram os Breakers ven
cer o Timbó Rhinos por 23x14.

Com direito a ala e aplau
sos da torcida' o time de Jara
guá do Sul começou melhor.
O estreante Leivas mareou os

seis primeiros pontos com um

touchdown .. Teta fez um extra

point e os Breakers fe�haram
o

. primeiro quarto vencendo
por 7xO. No segundo e terceiro

quarto nenhuma das equipes
pontuaram.

No último quarto os Bre
akers fizeram mais um tou
chdown com Leivas e outro

_

com Tiago Fadas. Os outros

pontos vieram de um extra

point (conversão após um tou

chdown) com um chute de
Teta. Por último o time ainda
conseguiu um safety (quando

um atacante é derrubado com

a: bola na sua própria endzone
- zona final), com a barreira
do defensor Marco.

O center (jogador de cen

tro de linha defensiva], Diego
Bayer disse que o resultado foi
bom por ser uma estréia, mas
os Breakers esperavam um

placarmais elástico. "O impor
tante foi a vitória no primeiro
jogo da Liga, iremos corrigir
os erros e para não repetir em
Garuva", observou, Quanto ao

time de Timbó, o center disse
que é uma equipe nova, mas

que,vem demonstrando cres

cimento. "Eles melhoraram'
muito desde a última partida
e o jogador Bruno é bastante
habilidoso!', comentou.

O próximo jogo dos Bre
akers acontece no dia 31 de
maio, contra o Hurricanes. A

primeira rodada do SC Bowl
teve ainda a vitória do Joinvil
Ie Caxias Panzers em cima do
Garuva Hurricanes par 14xO
e o Brusque Admirals venceu
o Tubarão Predadores 13x6.

GENIELLV�ODRIGUES Defensor Marco (camisa 5), conseguiu derrubar o atacante na zona final e marcou um safety

Barrabaxo foi o único que venceu e o atacante Bai'rabaxo marcou dois

Segunda rodada do Varzeano
é marcada pelo equilíbrio
JARAGUÁ DO SUL

A segunda rodada da segunda
fase do Campeonato Varzeano de
Futebol foi marcada pelo equi
líbrio entre as equipes. Das seis

disputas; cinco tiveram placar
igual. Os resultados deixaram
a decisão dos classificados para
a última rodada da competição,
que acontece no próximo sába
do, 24 de maio.

No campo do Caxias o Roma

empatou em 3x3 com o Strip'
Night Show/Magic World. To
nhão mareou duas vezes para
o Roma e Negão uma. Já para o

Strip Night Gauchinho.Tevez e

Jair Otaviez balançaram a rede.
O outro empate foi entre Caxias
e Atlético EC. O jogo terminou
em lxl com gols de Ricardinho
e Éder Santos. .

.

'

o-
No Flamenguinho a partida

g entre Operário e Supermercado::>

is Brandenburg, JJ Bordados e Gal-
vanização Batisti não .saíram do

OxO. Somente noVila Lalau que a
bola balançou a redee desta vez
de goleada, Barrabaxo fez 6xO pra
cima dos Estofados Confort Fine,
com dois gols de Sidnei, dois de
Barrabaxo, um de Eloi e Rober
to. O outro jogo na Vila entre

Kiferro e Amizade terminou em

lxl, com gols anotados por Ever
son e Ede, respectivamente.

Já pela Taça Pomerode os ti
mes de Jaraguá dO'SÜl continu
am amargando as últimas coloca
ções. Mesmo com a goleada por
7x2 sobre oNoite a Fora, o Vitória
segue na penúltima colocação. O
Atlético perdeu para o Vera Cruz
por 2xO e é o lanterna da Chave
B. Já o ,Cruz de Malta levou 4x2
do Caramuru e está em último
do Grupo A. Somente o Flamen
go derrotou o Tupi de Gaspar por
2xl.e está na quarta colocação da
Chave A. Completaram a rodada
Apafeb/FME lx2 Floresta e Água
Verde de Timbó lxO Botafogo.

Olympya tem
nova decisão
JARAGUÁ DO SUL

Com o jogo dominado do
começo ao fim o Olympya/]u
ventus venceu fácil o Móveis
Porah, por 7xl, e garantiu
vaga na final da Copa Garcia
de Futebol Feminino. Os gols
forammarcados por Carmem,
duas vezes, Marise, que mar

cou quatro vezes é Juliana que
tambémdeixou sua marca.

-

No domingo as comanda
das de 'Polenta venceram ás
rivais por 8x3 no amistoso
contra o JEC, com três gols de
Marise, três de Juliana e dois

,
de Andressa. Com o resultado
o time segue otimista para o

início do Campeonato Catari
nense. As duas partidas foram

'

-

consideradas importantes
pelo técnico Polenta. "Isso de
monstra que o nosso trabalho
está sendo bem feito". A final
contra O Tiozinho de Blume
nau será no dia 15 de junho,
na casa das adversárias.

'
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Plano revê go tos
de R$ 38 bilhões
Rio e São Paulo são as maiores beneficiadas
BRASíLIA

Aministra do Turismo, Mar
ta Suplicy, apresentou ontem o

projeto "Plano de Mobilidade
Urbana para a Copa de 2014",
que prevê investimentos de R$
38,5 bilhões em nove das 18
cidades que disputam o direito
de receber jogos do principal
evento do futebol mundial: São
Paulo, Rib de [aneiro/Niterói,
Belo Horizonte, Porto Alegre,
Fortaleza, Recife/Olinda, Natal,
Maceió e Brasília.

O'plano não inclui investi-
.

mentos em estádios - apenas
em transporte público urba
no, como linhas de metrô,
trem e corredores de ônibus,
muitos dos quais já estavam

previstos. Do total de R$ 38,5
bilhões previstos no projeto,
quase metade do valor - R$
15,3 bilhões - seria aplicado
em São Paulo.

A maior parte do montante
- R$ 12,3 bilhões -- seria utili
zada para construir- 65,5 qui
lômetros de linhas de metrô
da capital paulista, e os R$ 3
bilhões restantes' seriam in
vestidos em 280 quilômetros
em corredores de ônibus - Uma
das maiores bandeiras de Mar
ta quando ocupou a Prefeitu
ra, entre 2001 e 2004.

Outros R$ 15,3 bilhões se

rão destinados para o trem
de alta velocidade que ligará
São Paulo ao Rio de Janeiro,
passando pelos aeroportos.
de Viracopos, em Campinas,
Cumbica, em Guarulhos, e

Galeão, no Rio: "É verdade,

Brasil pode
bater recorde

-------�.r,*,}j;i!,I:Jin$1i.I----------
Cruzeiro 1 xO Botalogo
Vasco 3x1 Portuguesa
Sport OxO Vitória
Grêmio OxO Flamengo
Atlético-PR 1 x1 São Paulo

g.liIeJfi�••••lm�:�ili'l'l'lml!lmr.I'lPlilll�i1!Jfii1 Fluminense Ox2 Náutico
Goiás 1 x1 Atlético-MG

1"I.��I••I•••r••!illl�.JI.[.IIj@I'ltwjw Palmeiras 2x1 Internacional

2 O 3 2: Santos 4xO Ipatinga

�ªIJÂ�j�i���.[I!l;�ili�it�J;.lli;;llil'lllfãl!illltllfII1li11 Figueirense 2x1 Coritiba

Co!. Tirrfe: '

1 ° Náutico

·2° Cr.uzeiro
3°

'p .J V E O
6 2: 2: O O
6 2: 2: O O
4 2: 1 O

GP� Glf"SG
4 1 3

�3 'i",O: 3
3 1 2:

O 2'50 Atlético-PR 4 2

Morto apresentou plano que contemplo, em suo maioria, Rio e de SP

São Paulo é uma preocupação
para o paulistano e para quem
mora- aqui, e é uma preocupa
ção para a ministra do Turis
mo. É a cidade brasileira com

o maior número de eventos
internacionais e nós sabemos

que para que possamos lidar
com essa situação, será neces

sário um esforço de guerra",
disse ela, ressaltando que a

cidade não recebeu "quase
nada;' em linhas de metrô nos

últimos 15 anos.

Brasil tem novo
,

numero um
,

_

O paulista Thomaz Bellucci foi
confirmado ontem como tenista núme
ro 1 do Brasil no ranking mundial. Ele
chegou o 520 pontos e assumiu o 75P
posição no listo divulgado pelo ATp, o
mais alto' de suo cnrrelrn. e superou o

gaúcho Marcos Daniel, que caiu três
postos e está agora em 77° lugar.

2: O

Resultados·2' Rodada

oje
Juventude 3 2 O 2 2 O 20h30 - Criciúma x São Caetano

20h30 - Vila Nova x CRB
2:0Il30 - Marília x Paraná

13° Criciúma 3 2: O O Sexta-teira
20h30 - Bragantino x Juventude

15° Marília 2 20h30 - Fortaleza x Gama
20h30 - Brasíliense x América (RN)

17° América-RN O O O 2 O -2 Sábado
16h - Ponte Preta x Ceará
16h - Santo André x Bahia
t6h - ABC x Corinthians
201í30 - Barueri x Avai

, UGA flJJSAL

Resultados

Sábado

Teresópolis 3x6 RCG/Banespa
Petrópolis 1 x2 Unisul

Colegial3x2 Cabo Frio

Joel Santana
é apresentado

o Brasil está perto de alcançar o
.

Joel Santana chegou pontualmente
número recorde de atletas classificados . poro sua primeiro entrevisto coletivo como

poro o Olimpíada, mos já. conseguiu bo- técnico do seleção sul-africano' de fute-
ter uma marco histórico. Em Pequim, o boI. Arroncou risadas do platéia, driblou
delegação brasileiro terá represententes os perguntas mais espinhosos e gonhoú
em 28 modalidades diferentes, superon- um voto de confiança do até então nado
do os 26 que tinham sido conseguidos ,amistoso imprensa sul-africano. Amanhã
nos Jogos de Atenas, há quatro onós. ele fará suo primeiro convocação.

Resultados

2a Rodadil do 2a Fase

Roma 3x3 Strip Night Show!Magi�
World

Coxias lxl Atlético

Operário OxO Superm. Brandenburg
JJ Bordados 0x0 Galvanização Batisti

. Contort ARe OX6 Bal11lboxo Vidraçaria
KifelTO 1xl Amizade/RudnicklRozzaco·

.

Resultll,dos
Municipal de Bocha em Duplo
Prainha do Orna C 8124 Bar do Kátia

Ass.ltnpocu B 24x18 15 de NovembroA

15 de Novembro B 2x24 Prainha do

OmaA

Prainha do Oma B 24x6 Rio Novo B

Rio Paulo 6x24 Ass. Itapocu A

ABERTO' DE FUTEBOL suíço
Resultados

Troféu JM Pios e Beiro Rio Presentes.

Independente 5x1 15 de Novembro
ur

� Bar do Ivo 2xl Itapocu
o,

� Bello Visto 4x2 Faixa Azul
C!J .

g Ribeirão Grande 4xl Flamenguinho
6 .

,«

�
� TAÇA POMERODE
15___:'-----------

Resultados

2a Rodado Returno

Apafeb 112 Floresta

Atlético ENEC 012 Vera Cruz

Águo Verde Timbó lxO Botafogo
Tupi 1 x2 Flamengo
Caramuru 4x2 Cruz de Malta

Vitória 7x2 Noite o Foro

Aspirantés
Caramuru 3XO Cruz de Malta

Vitória 1xO Noite a Foro
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OS MELHORES DO MUNDO

CONTRA-CAPA���������

Grupo faz a cidade .gargalhar
Espetáculo "Herrnanoteu na terra.de Godah" Iota o Grande Teatro da Scar

JARAGUÁ DO SUL

Risos e mais risos. O novo espetáculo
do grupo "Os Melhores do Mundo" fez
cerca de mil pessoas não pararem de gar
galhar durante quase duas horas na noite
do último domingo, na Scar. Recheada de
sátiras e tiradas súbitas, a peça "Hermano
teu na terra de Godah" chegou para repetir
o sucesso de personagens impregnados no
imaginário do público, como Joseph Clim
ber e Seu Saraiva. E, conseguiu. De frente
para uma platéia lotada, a companhia es

banjou da comédia e divertiu.

Logo depois, já despido das figuras ca

ricatas apresentadas na montagem, Adria
no Siri conversou com O Correio do Povo.
Fenômeno nos palcos por causa do caricato

policial Seu Saraiva, ele incorpora até Jesus
Cristo sem perder alinha cômica. Nos basti
dores, conta quemuito do sucesso alcançado
pela companhia possui relação direta com a

internet. "Não tenho nem coragem de falar
mal da rede porque, para nós, a pirataria do
nosso DVD é do bem", comenta. Devido a

.

isso também, grande parte dos fãs assiste ao

atual espetáculo e ri das rápidas inserções
de papéis mostrados anteriormente,

Além disso, a capacidade de improvisa
ção dos seis integrantes faz o espectador se
divertir em dobro. Não é por menos. Inúme
ras cenas surgiram a partir das.hríncadeíras
feitas entre a turma. "Uma bobagem ou ou-

,

tra sempre acaba incluída, por isso as peças
começam a temporada com 1h10 e termí
nam com 1h50", explica.

Nessa reciclagem contínua ainda en

tram temas populares das cidades que
visitam. Em Jaraguá do Sul, por exemplo,
eles arrancaram palmas do público ao

citar o trânsito complicado da Avenida
Marechal Deodoro da Fonseca. Segundo
Adriano Siri, o grupo percebeu que essas
investidas fazem as platéias se sentirem

prestigiadas. Em conseqüência, se aproxi
mam ainda mais da companhia.

Os Melhores do Mundo é formada por
Ricardo Pipo, Adriana Nunes, Victor Leal,
[ovane Nunes, Welder Rodrigues e Adria
no Siri. Esta foi a segunda vez que eles se

apresentaram na Scar. No ario passado es

tiveram na cidade com o espetáculo "No
tícias Populares".

KELlY ERDMANN E DÉBORA VOLPI

.

,

Companhia faz comédia de tudo e, em Hérmanoteu, brinca com o Velho Testamento

.

• Você confia, nós garantimos ��ill_()�.
·TAC não inclusa para todas as modalidades de financiamento, 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 Volkswagen: 0800 701 2834. - Ofertas válidas até 20/05/08.

A MAIOR E MAIS MODERNA REDE DE CONCESSIONÁRIAS DE SANTA CATARINA Caraguá Auto Elite
Jaraguâ do Sul Capinzal Cacado. Curitibanos Rio do Sul Lages São Joaquim Uma relação de confiança.
47 3274 6000 49 35552255 49 35671111 493241 2411 4735210200 493221 9100· 49 3233 0899
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