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EI
cinco
lideranças do OEM, PSOB, PDT, PTB e

PPS se reuniram ontem para discutir
uma ampla aliança.

Página 4

Mutirão judicial
agilizo processos
Atividade acontece nesta semana nos

fóruns de Jaraguá e Guaramirim..

Página 5

Existem muitas possibilidades de
que um grande terremoto desen
cadeie em outro tremor de um se

gundo no outro extremo do mundo,
afirma o Observatório Geológico
dos Estados Unidos. Geólogos estu
daram cs sismos de uma magnitu
de superior a 7 na escala Richter,
ocorridos desde 1990,· efiegando à
conclusão de que num total de 12
entre 15 ocasiões as ondas haviam
provocado tremores de menor im

portância em falhas de outros con
tinentes. Esta descoberta poderia
um dia servir para prever melhor
a freqüência e a intensidade dos
tremores secundários.

Fonte: AFP

. Faça um delicioso
Quiche Lorraine
Na página de Gastronomia, você aprende
um clássico da cozinha francesa.

Página 13

,

Ultima semana

de Duas Caras
Novela entra na reta final com promessa
de transformar vilão em mocinho.

Página 9

MAIS UM EM ATE
Depois de ir para o intervalo vencendo por 2xO, a Malwee Futsal cedeu a virada e teve de buscar o empate.

Agora o time jaraguaense terá mais dois jogos para tentar terminar a primeira fase na liderança da

competição. Hoje, às 20h15, o confronto será contra o São Paulo/Praia Clube, na Arena Jaraguá.

NOVA
CPMF

Injustificável,
ilegal e arriscada

Página 17

AGENDE-SE
Sábado tem
teste no

Beira Rio

Página 16

TESOURA
NELES
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VALEU,
VALEU,

VALEV, GUGA.

I

PABLO VARELA

BRANCO,PROFÉSSOR

Veranico de maio. Estudantes com

os casacos no braço. É o nosso até

logo ao calor, o segundo. Depois das

águas de março, temos uma visita de
médico das altas temperaturas. Parece
despedida de jogador de futebol.

O que todos comentam é que,

depois desse calorzinho, o frio vem

com força. Pode se despedir defini
tivamente das bermudas, chinelos

OPINIÃO----------
&;=

EDITORIAL

CHARGE

PONTO DE VISTA

Veranico
e camisetas. É hora de trazer para o

dia-a-dia as jaquetas, calças, meias e

tudo que nos acompanha na estação.
Inclusive o ficar em casa com fil

mes, amigos, comidas, aconchegos e

seguranças. No fim do ano voltam as

caminhadas pela cidade à noite, as

saídas freqüentes e a pouca roupa.
Por enquanto, continuamos com as

ruas vazias das noites frias (espe
cialmente quando chove).

O aquecimento global deve afetar
tudo isso. Em quanto tempo, não sei.
Há quem diga que já afeta. Pode ser.

Mas faz tempo que moldamos nos

so jeito de viver, nossas angústias e

alegrias, nossa cultura e nossas li-

DO LEITOR

Guga Kuerten, o ete no

Manezinho da Ilha!
Cresci vendo o Guga jogar tênis. Sempre gostei do jeito

despojado dele de ser. Um garoto que jogava com o cora

ção. Neste final de semana ele fez sua despedida como

profissional em Roland Garros, torneio que o consagrou.
No ano de 1997, há 11 anos atrás, quem imaginaria

que um brasileiro ganharia Roland Garros? Provavelmen
te ninguém. E aos poucos ele foi crescendo, foi ganhando
jogos e se tornou o número 1 do mundo. Agora que ele
se despede, muitos estão criticando o que ele fez, em se

despedir em vários torneios. Eu não critico, acho lindo,
mostra o quanto ele é brasileiro e principalmente mostra
o quanto ele amou o tênis. Vocês acham que é fácil ser o
número 1? Não é nada fácil, Guga pra chegar lá teve que
se abster de muito tempo ao lado da família, se abster de
baladas, namoradas, enfim, ele tinha um objetivo, uma
meta, e sabia que existia um preço a pagar. E ele pagou.
Ele fez o seu melhor, lutou muito, chorou muitas vezes,

mas também teve muitos momentos de alegria.
Quando Guga soube da sua lesão crônica no quadril,

provavelmente pensou "porque isto agora?" Querem
saber qual foi a resposta de Guga para essa noticia? Ele
continuou acreditando, mesmo sabendo de suas limita

ções físicas. Continuou treinando e tendo esperança. Não

importa que ele não voltou a jogar de igual pra igual com
outros tenistas, o que importa é a lição que ele deixou

para as pessoas. Saibam que o que vale é o que fazemos,
O que fazemos na vida, ecoa na eternidade.

O maior feito de Guga para mim é ter se tornado o

número 1 do mundo. Para se ter idéia da grandeza deste
feito basta saber que ele e somente mais 22 homens
se tornaram número 1 do mundo na história do tênis.

Guga será sempre o manezinho que conhecemos, aque
le garoto humilde e sempre alegre em quadra. Guga é
um cara especial que além de ser um tenista que fez
muito pelo tênis, é um exemplo de pessoa, sua par-
ticipação em causas sociais, sua maneira humana de
ver a vida, transformam ele em exemplo para garotos e

jovens a seguirem. Ele nos ensina que para conseguir
mos o queremos, temos que acreditar, se dedicarmuito
e principalmente nunca desistir.

CRISTIANO MAHFUD WATZKO, ESTUDANTE ns DltlEITO

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

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

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

' telefone (' não serão publicados).

mitações na alternância deliciosa de
climas. Os morros ajudam. A panela
que se forma no vale dá outra cara

ao nosso calor. Reclamamos, como

se houvesse solução. É isso que nos

constrói, é o que nos destrói.
Nessa sucessão de invernos e ve

rões, trabalhamos. E trabalhamos. E
trabalhamos. E nos orgulhamos dis
so (às vezes até demais!). Vemos a

cidade crescer despretensiosamen
te, como um organismo vivo que ab
sorve o que fica e o que passa. Como
um processo biológico, a cidade se

torna um ser de vida própria. Ve
ranicos e invernicos são alimentos

para sermos o que somos.
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FALA Aí!

" Todo mundo
discurso contra, mos
no hora de votar é
uma complicoçõo. "
DEMÓSTENES (DEM-GO),

SENADOR, sobre a lei que proíbe
o nepotisnio em todas as esferas
do poder público, Judiciário e

legislativo.

" Depois do tiro
disparado pode haver

um vento forte. "
HENRIQUE MEIRELlES,
PRESIDENTE DO BANCO

CENTRAL, em alusão a um possível
descontrole da inflaçõQ.

" Nõo possa fácil
nfio por conto do
fantasma do
velho CPMF. "
GARIBALDI ALVES

(PMDB-RN), SENADOR, .

-sobre a proposta de se recriar um

imposto para a saúde pública.
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Mais aulas
Cerca de 900 mil estudantes universitários brasileiros faltam às aulas todos
os dias. Bares ao redor da Furb de Blumenau, por exemplo, ficam lotados
às sextas-feiras, com solas de aula às moscas. Mas se o Congresso Nacional
aprovar o estudante universitário será obrigado a freqüentar 85% dos dias
letivos de cada disciplina paro ser aprovado.Apresentado em junho do
ano passado pelo suplente de senador e reitor do Centro Universitário de
Maringá (PR), Wilson Matos (PSDB-PR), o projeto estabelece mudanças
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, vaga em relação à freqüência .

no ensino superior. Determina apenãs que o ano letivo se constituirá de
"duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo" e que "a freqüênl:ia é
obrigatória".É a Resoluçãono 4/1986, do Conselho Federal de Educa_ção,
que estabelece a freqüência mínima de 75% em cada disciplina do ensino
superior, ou um quarto das aulas do ano. Isto-quer dizer, que o estudante
pode faltar a 25% das aulas.

FEDERALlZAÇÃO
Falando em Furb, a partir de amanhã todo
blumenauense poderá votar e dizer se quer
ou não que aquela universidade seja

- ":federalizada.:Além da internet, urnas

de votação serão instalada em sindica
tos, igrejas, clubes e colégios, incluindo
abaixo-assinadQs. Comisso, encerram-sé
as fases de debates e audiências públi
cas. A id'éia da reitoria e chegar à Brasília
com apoio unônime da população.

QUIETINHO
Um des três acertcdores do concurso

972 da Mega Seno é de Blumenau.
Levou R$ 912 mil do total do prêmio
sorteado na semana passada, que foi
de R$ 2,7 milhões. O sortudo está no

anonimato. No que faz muito bem.
'Amigo', numa hora dessas, é o que
não falta. E muito menos purente
morrendo de saudades, mesmo que
morando na mesma rua.

REASSUMINDO
Vereadora Bernadete Hilbrecht (PPS)
reassume esta semana sua cadeira na

. Cômara de Corupá, de onde se licen
.

ciou para ocupar a gerência de Assis
tência Social, Trabalho e Habitação da
Secretaria de Desenvolvimento Social.
Candidata à reeleição, dá lugar na

SDR para o professor. e contabilista Lí-

[{l rio Baruffi, também do PPS. Bernadete
� foi secretária da Educação no segundo
.i governo'do ex-prefeito Luiz Carlos Ta
u. monini (PMDB).

o CORREIO no POVODTERÇA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2008 �
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Cinco partidos buscam aproximação
Lideranças do DEM, PSDB, PDT, Pm e PPS se reuniram ontem em almoço
JARAGUÁ DO SUL

-

Lideranças do DEM, PSDB,
PDT, PTB e PPS estiveram reu

nidas ontem para afunilar en

tendimentos que possam cul
minar com a formação de uma

. aliança nas eleições deste ano.

A reunião-almoço serviu para
medir a sintonia entre os parti
dos e, ao menos nos discursos,
ficou evidente o sentimento
comum sobre a necessidade de
se desenvolver um projeto para
Jaraguá do Sul.

Também foi unânime a po
sição de não apoiar a candida
tura à reeleição do prefeito Mo
acir Bertoldi (PMDB). Além do
PMDB; também ficou de fora dá
encontro o PP porque, segundo o

presidente do DEM, Carione Pa

vanello, os progressistas denim
como certa a candidatura a pre
feito do vereador e presidente da
sigla, Dieter Janssen.

Segundo Pavanello, o objeti
vo da reunião foi ouvir as pro-

. postas dos partidos e seus pré
candidatos, para então definir a
melhor composição na corrida
pela Prefeitura, sem imposição
de nomes, Também disse que,
isoladamente, já mantiveram

conversas tanto com o PMDB
como com o PP. Sempre desta
cando o compromisso do DEM
com o ex-prefeito Ivo Konell,
que tenta reaver os direitos po
líticos, Pavanello reafirmou que
o partido só exclui o PT das ne

gociações.
O presidente do PTE, Ivo Pe

tras Konell, lembrou que, neste
momento; todos os partidos têm
seus pré-candidatos e, por isto,
sugeriu que o PP e outras siglas
sejam- convidadas para a próxi
ma reunião, na segunda-feira.

CAROLINA TOMASELLI Ao lado de outros presidentes de partidos, Pavanello (segundo II esq.), defendeu um projeto para a cidade

OEM nõo exclui aliança,. mas Pasold critica imposições de nomes
Konell descarta apoio a PMOB Presidentes dos partidos se declaram dispostos a dialogãr
o ex-prefeito e ex-deputado

Ivo Konell (DEM) manifestou
ontem, publicamente, sua ím

possibilídade de apoiar a can

didatura do prefeito Moacir
. Bertoldi (PMDB) à reeleição. Há
cerca de dois meses, Bertoldi
disse ter convidado o DEM para
integrar a coligação, condicio
nando o apoio às eleições para
deputado em 2010. As çonver

sações foram confirmadas pelo
presidente do DEM, Carione
Pavanello, que ocupa cargo de
confiança no governo de Luiz

Henrique da Silveira (PMDB).
.
-. Filiado ao PMDB durante
38 anos, Ivo Konell disse que
deixou o partido "porque não

concordei com a imposição da Para o presidente e pré-can-
candidatura do doutorMoacir", didato do PSDB, Irineu Pasold, _

a quem afirma não ter nenhuma os partidos devem estar dispos
objeção pessoal. "Se ele (Bertol- tos a dialogar; "Na hora que se

di) tivesse vindo para o partido começa a impor candidatura e."
incondicionalmente, eu estaria coligação, começa a radicalizar,
no PMDB até agora", continuou e a melhor proposta pode não
o ex-prefeito, que ingressou no ser aquela", afirmou o ex-prefei
DEM no ano passado. to, informando que, individual-

.

"Se eu conseguir a libera- mente, o partido vemmantendo
-

ção, sou candidato, mas se não -

conversas mais freqüentes com
puder ser, temos que ter uma o PPS e o PDT.
via. Não acredito na viabilidade O tucano também defendeu
da-reeleição do atual prefeito", 'que o candidato a prefeito e

declarou Konell, para quem os vice da ohapa no caso de con

partidos presentes na reunião firmada.a coligação, deve ser o

devem "trilhar um projeto que que tiver as melhores propos
seja viável e que resgate b orgu- tas. "Eu gostaria de ser", disse
lho que sempre tivemos". Pasold, acrescentando- que "a

candidatura tem que nascer de
um grupo forte camp este".

Já o presidente do PDT, Ruy
Lessmann, disse que o partido
conquistou seu espaço, des
tacando a pré-candidatura do
vereador Ronald; n --:lino,
que concorreu a deputado fe
deral em 2006, e os filiados
do partido, cerca de 500. E
disse que a sigla está aberta a

conversações, "Estamos aqui
porque gostaríamos de fazer
parte deste grupo", comentou
Raulino.Konell, sobre PMDB e PT: "Nõo posso ir para um lado, nem para o outro"

PPS, diz Gildo Alves, ainda nõo fechou-questõo sobre coligaçõo
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Mutirão estimula eeerdos em se
Objetivo do Poder Judiciário é agilizar processos que tramitam nos fóruns
GUARAMIRIM/JARAGUÁ DO SUL

Acontece nesta semana o

"Mutirão da Conciliação" nos

fóruns de todo o Estado. Orga-
, nizado pelo Poder Judiciário, o
objetivo domutirão é agilizar os
processos através de acordos.
Entre as principais causas judi
ciais estão as da área cível e da
família (cobranças, execuções,
ações de reintegração de pos
se, separação, divórcio, guarda
dos filhos, pensão), processos
criminais (violência doméstica!
LeiMaria da Penha) e executivo
fiscal (cobranças do Município,
Estado e União, como IPTU;
ISS, taxas de licença e localiza
ção e alvarás].

A juíza da laVara Cível de
Guaramirim, Karen Francis

Schubert Reimer, comenta que
o mutirão é uma oportunidade
de estimular acordos através de
conversas mediadas por con

ciliadores. Somente quem for
intimado pode participar das
audiências conciliatórias.

No Fórum de Guaramirim,
que também abrange Schroe
der e Massaranduba, o objetivo
é realizar cerca de 600 atendi-

mentos até sexta-feira, último
dia do mutirão. No órgão trami
tam cerca de 20 mil processos,
dos quais 9 mil se referem à

execuções fiscais. Ano passado,
houve acordos em 90% dos ca

sos da área criminal e cerca de
70% na área da família.

Para o conciliador Vilmar Ga
edtke, 46, omutirão é uma forma
de aliar a teoria à prática: Ele é
estudante da 7a fase do curso

de Direito da Fameg (Faculdades
Metropolitanas de Guaramirim)
e está'mediando as conciliações
pela terceira vez no Fórum. "É
muito importante poder aliar o

conhecimento adquirido na fa
culdade com a experiência das
audiências", garantiu.

Em Cuaramírim, os muti
rões acontecem das 14h às lElh.

Já no Fórum dê [aragua do Sul,
as audiências são realizadas
das 14h às 17h. As próximas
edições do "Mutirão da Con

ciliação" estão agendadas para
acontecer de 7 a 11 de julho; 16
a 19 de setembro; e de 24 a 28

de novembro.
-

DAIANE ZANGHELINI No Fórum de Guaramirim, onde tramitam 20 mil processos, objetivo é atender cerca de 600 pessoas

PRF registra � 4 mortes em SC
na Operação Corpus Christi

até o fechamento desta edição.
Segundo os BombeirosMilitares,
ele tentava atravessar a rodovia
na frente do Posto Mercosul,
quando foi atingido por uma

Toyota de Curitiba.
,

Em 2007, a PRF registrou na

região Norte de Santa Catarina
30 acidentes, com duas mortes.

PARALISAÇÃO
Durante todo o domingo, a

,

PRF paralisou as atividades de

fiscalização, atendendo ape
nas, emergências. O motivo do

protesto é o descumprimento
de um acordo, assinado em

março, que previa a exigência
do diploma de nível superior
para novos policiais e reajuste
salarial e aumento do efetivo.
A PRF informou que um ato

de repúdio está sendo organi
zado para o próximo dia 30,
caso não haja um acordo com

o governo.

JARAGUÁ DO SUL

Foragido é
encontrado

A PM continua na busca do traficQnte
Cláudio de Jesus, 30, que fugiu do presí
dio no Dia das Mães junto com mals seis
detentos, que já foram recapturados. O
último a ser encontrado foi Silvoni dos
Santos, 31, acusado de furto. Ele foi
localizado na tarde de sexta-feira na

casa do poi em Joinville, no Bairro Pe
trópolis, graças a uma denúncia anô
nima. Santos estava escondido dentro
de um guarda�roupa.

VALE DO ITAPOCU
,

Pelo menos 14 pessoas mor

reram no trânsito catarinense no '

feriadão,prolongado de" Corpus
Christi. Forarri seis acidentes fa
tais na BR-l01, duas na BR-470,
uma na BR-282 e quatro em SCs,
sendo duas em perímetro urbano
e uma no centro de Joaçaba.

Na região Norte do Estado,
foram 40 acidentes, com 37

feridos e dois mortos nas BRs

101, 280 e 470. A primeira mor
te aconteceu na madrugada de

quinta-feira, 22, na BR-280 (per
to da entrada de Nereu Ramos).
O ciclista Mario Urbanski, 55,

, foi atropelado pelo Tempra pla
ca IBR-8837, de [araguá do Sul,
conduzido por Antônio Evelton
dos Santos, 27.

O outro acidente fatal acon
teceu na noite de domingo na

BR-l01, em Barra Velha. A víti

ina, que 'aparentava entre 30 e 40

anos, não havia sido identificada

Jovem ferido
com facão

O jovem R.P.C., 19 anos, foi ferido nos -

,

braços e na cabeça com golpes de facão
na Estrada Ribeirão Grande, nu manhã
de domingo. Segundo testemunhas, ele
foi agredido após entrar na obra de um

frigorífico, onde o mestre-de-ehres dor
mia com a esposa. O mestre-de-obras foi
detido e a vítima não foi localizada.
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Moradores querem lombada física
Eles dizem que cruzamento é perigoso e só os taxões não geram resultado
JARAGUÁ DO SUL

Faz 49 anos que o aposen
tado Harold Marquardt, 71,
mora ao lado do cruzamento
das ruas João [anuário Ayro
so e Expedicionário Alfredo
Behnke, no Bairro São Luís.
Durante esse período viu .di
versos acidentes acontece
rem no local. Na maioria das
vezes, as colisões ocorreram

por causa da imprudência dos
motoristas.

A curva, considerada pe
rigosa pelos moradores da
região, foi motivo até para
protestos. O último, realizado
na manhã de sábado passado,
reuniu cerca de 40 pessoas.
O grupo reivindica melhorias
por parte da Secretaria de Ur
banismo, como a colocação de
uma lombada física. A via já
conta com taxões em meio à

r

pista, mas, na opinião de Mar
quardt, os materiais somente

pioraram o trânsito. "Quando
ouço um estouro sei que pre
cisamos chamar os bombeiros
porque. deu batida", explica.
Por duas vezes o muro da casa

do aposentado foi derrubado.
.

Conforme o secretário. de
Obras Públicas e Habitação,
Oldemar Bonatti, é impossí
vel instalar uma lombada fí
sica no lugar. '1\ lei não nos

permite mais fazer isso há al
guns anos", explica. Caso os

moradores queiram os equi
pamentos eletrônicos, devem'
organizar um abaixo-assinado
e entregar à Prefeitura.

Alberto JoãoMarcatto da pas
ta de Urbanismo, não foi encon
trado para falar sobre o assunto.

KELLY ERDMÀNN Faixa está no local há semanas para alertar os motoristas que transitam pela Rua João Januário Ayroso I

JARAGUÁ DO SUI.

Buracos no Bairro Jaraguá 99
Buracos, poeira e lama. É disso que quem transita pelo Bairro Jaraguá 99 reclama dia
após dia. A Rua Elisa Maass, por exemplo, vem sendo um dos principais motivos de
crítica. A estrada, segundo o morador Jovino Richter Junior, 29, está praticamente in
transitável. Segundo o eletricista, há cerca de seis meses nenhuma máquina pública
passa no local. "Não adianta nada a Prefeitura comprar patrolas e deixá-Ias expostos
no pátio", condena. De acordo com o secretário de Obras, OIdemar BonaHi,o equipa
mento reservado para reparos naquela região está na oficina. Por isso, as melhorias
devem ocarrer a partir da próxima semana, provavelmente. Além�disso, ele garantiu
que a via consta na lista de pavimentações futuras.

DEVEDOR
DEVEDOR
ESPECIE NUMERO

DOCUMENTO CREDOR
DOCUMENTO CREDOR

VENCIMENTO VALOR SACADOR.

ADILSON APARECIDO GUTIERRES ME 07.360]98/0001-21 VIDRACARIA PIAZ LTDA ME
I �011000 15/05/2008 125,80 O MESMO

AORIANA PDLlI RAMOS 065.183.129-63 BANCO BRADESCO S/A
N SIN A VISTA 13.960,08 O MESMO

ANA PAULA DOS SANTOS 068.522.499-64 VIDE VIDEO LOCAOORA LTOA ME
I 1925 07/05/2008 42,99 O MESMO .

ANTONIO MACHADO MEURER 476.101.319-20 OJO IMOVEIS LT[)A
I LOT04 / 25A36 10/05/2008 377,00 O MESMO

CARLOS MENDES AZEVEDO 541.388.929-15 MEOANICA VOIGTCAR LTDk
I 623 08/04/2008 170,00 O MESMO

FABIO MARCELO KURTH 649.928.379-72 E.J.H. COM DE ARTIGOS
CH 850018-5 A VISTA 275,00 O MESMO

JONATAN OIEGO KAZMIERSK 049.093.359-94 AGNALDO NOBERTO
I 2294 05/05/2008 794,00 O MESMO

MARIA SANTINA LEMES CARLET 576.087.259-15 MANNES MANGUEIRAS E VEDACOES LTDA
CH 900111-5 AVISTA 411,070MESMO

MARIA SANTINA LEMES CARLET 576.087.259-15 E.J.H. COM DE ARTIGOS
CH 850073-8 A VISTA 145.00 O MESMO

MERCADO TRES IRMAOS LTDA 85.110.328/Q002-02 BANRISUL-BCO ESTRia GRANDE 00 S
I 04160112 01105/2008 99,33 DISTRIB DE BEBIDAS JOINVILLELT

METALURGICA LG LTOA 07.759.411/0001-04 ADILSON PAULI
CH 850031-2 A VISTA 1.500,00 O MESMO . .

SERVINA DOS SANTOS PRESTES 788.863.509-10 BANCO 8RADESCO S/A
N SiN A VISTA 20.864,88 O MESMO

SUZETE SCHUG 018.535.679-65 PAN DlSTRI8U1DORA LTOA
I 000475-03 12/05/2008 373,95 O MESMO

TERRA TRANSPORTES LTOA 03.712.836/0001-07 POSTO MIME LTDA
I 421550 31/03/2008 2.895,01 O MESMO

TOQUE DE ARTE PISOS E ACABAMENTOS 09.195.337/0001-76 BANRISUL-BCO ESTRIO GRANDE DO S
I 4297/9 04105/2006 1.683,00 FND TRANSPORTE ROOOVIARIO LTDA

E, como os ditos devedores nan foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimacao, taz por intermedlo do presente
Edilal, para que os mesmos comparecam neste Tabelionalo na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr, 1589, no prazo da Le.i, a fim de
liquidara seu debito, ou entao, darrazao por que nao o faz, sob a pena de serem os reiertcos protestados na forma da Lei, etc.

Jaragua do Sul, 26 de Maio de 2008

E O I-T A L
MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN. Tabelia Designada
da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina,

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

acham neste Tabelionato para protesto' de Titulas contra:

Reivindicação para alargamento de rua
Mario Schumacher diz que turismo rural é impedido pela -Prefeitura
JARAGUÁ DO SUL

A Rodovia Municipal 430,
no Bairro Três Rio do Norte,
é motivo constante de recla
mações vindas do morador
Mario Schumacher, 63. Ele
planeja transformar o terre
no que possui em um ponto
de turismo rural, porém, não
pode por causa da falta de in
fra-estrutura.

Além de ser esburacada
e sinuosa, a rua possibilita a

passagem de apenas um veí
culo de cada vez. Se de um

lado há o barranco, do outro
existe uma cerca de arame

farpado. O alargamento, para
o aposentado, é algo urgente
e de extrema necessidade.
Por isso, há pouco mais' de
dois anos ele faz o pedido à
Prefeitura. Mas, até agora,
não obteve qualquer-retorno,
a não ser promessas. "Esta
mos no perímetro urbano e

a Celesc (Central Elétrica. de
Sartta Catarina) não pode pu
xar energia elétrica porque
não tem espaço suficiente

para os postes", comenta. A
rua tem 930 metros de exten
são .e somente cerca de 2,5
metros de largura.

Rua de quase um quilômetro de exte�são tem só 2,5 metros de Iilrgura

Conforme OIdemar Bonotti, do
retaria de Obras e. Habitoçâitde
oguá do Sol, a es

'hI;

a Iy�icial
a disso, â

. ,
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Inicia abertura da Boca da Barra
Representantes do governo federal vão assinar ordem de serviço hoje
BARRA VELHA

O município de Barra Velha
recebe hoje, 27 de maio, repre
sentantes do governo federal
nas dependências da Câmara
de Vereadores, após a sessão

ordinária do dia. O motivo da
visita é para assinar a ordem de

serviço para início das obras
de abertura e fixação da Boca

da Barra. O projeto consiste em
uma abertura ligando a lagoa
de Barra Velha, no centro da

cidade, ao mar aberto. O custo

da obra será de R$ 4 milhões
oriundos do governo federal,
com contrapartida de R$ 400

mil da Prefeitura.
De acordo com o assessor

de imprensa da Prefeitura de
Barra Velha, Jakson Santos, a

intenção das autoridades é lan

çar a pedra fundamental no dia
. 31 de maio. A empreiteira que

realizará o serviço é a Constru
tora Triunfo. A Pedreira Rudni
ck será a responsável pela reti
rada das pedras da lagoa e pela
fixação do molhe. Segundo
[akson, o trabalho de topogra
fia do local iniciou na segun
da-feira da semana passada.

No trabalho de mineração
serão utilizados explosivos e

para isto a Fundema (Fundação
Municipal de Meio Ambiente)
e o DNPM (Departamento Na
cional de Produção Mineral) já
emitiram as licenças necessá
rias para o início das obras.

Segundo a secretaria de
Turismo, depois de concreti
zada a obra, será construída.
uma marina no local para
abrigar embarcações de pesca
e turismo.

OSNI ALVES Prefeito e secretários visitam local onde será realizada a obra de abertura e fixação da Boca da Barra

eEl para 100 alunos será

inaugurado na sexta-feira
JARAGUÁ DO SUL

Com uma lista de espera
de mais de 900 crianças, a Pre
feitura entrega à comunidade,
oficialmente nesta sexta-feira,
a mais nova unidade de edu

cação infantil. A cerimônia de

inauguração será às 17 horas
na Rua Prefeito José Bauer,
1321, no Bairro Três Rios do
Sul. O Centro de Educação In
fantil já está atendendo aproxi
madamente 50 alunos.

O imóvel é alugado, tem

342,67 metros quadrados e foi
investido em reformas a quan
tia de R$ 87,7 mil com recur-

sos do salário educação.
O CEI tem capacidade para

100 alunos, possui seis salas
de aula secretaria, refeitório,
cozinha, ambulatório, lavan
deria e três banheiros. No local
trabalham oito pessoas sendo
a diretora, a secretária, profes
soras, merendeiras, servente e

bolsista. O local fOI batizado de
CEI Professora Alvina Karsten
Schwedler e receberá autori
dades locais, convidados e co

munidade para a inauguração.
Estarão presentes também os

pais dos alunos bem como os

próprios estudantes.

Empresários conhecem campanha
Diretor do O Correio do Povo fala sobre ação pela duplicação da 280

Durante a plenária Acijs/Ape
vi, realizada ontem às 18h, no

Cejas, os empresários da região
do Vale do Itapocu conheceram
a campanha lançada pelo jornal
O Correio do Povo, que pretende
chamar a atenção da sociedade

para a urgência da duplicação da
BR-280. A ação, que já foi apre
sentada aos leitores do OCP, agora
se destaca também entre a clas
se empresarial. "Viemos buscar
apoio dos empresários e mostrar

.

que o jornal está preocupado com
o desenvolvimento da nossa re

gião", disse o diretor do OCP, Nel
son Pereira.

A campanha deve incluir a

produção de um caderno especial
que abordará a importância da

duplicação, o andamento do pro
jeto, além de prazos e investimen
tos. "Uma iniciativa como essa

deve ser aplaudida porque vem

ao encontro das preocupações da
comunidade", afirmou o vice-pre
sidente daAcijs para Assuntos da
Indústria, Leonardo Zipf.

Ainda durante a plenária, os
-

associados participaram de um

� debate com o tema: Desafios das
� Empresas Familiares, apresentado
� pela especialista em Sucessão Fa

Cerca de 900 crianças estõo na .Iista de espera por uma vaga em creche milia, Maria Teresa Ro coe.

OCP busca apoio de 9mpresários para campanha pela duplicaçõo do 280
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CAMINHO DOS PRíNCIPES
���!@D2007

MELHOR
ESTADO

-- Brasil
-

�

'///,'

SANTA CATARINA. ELEITO O MELHOR -ESTADO PARA TURISMO DO BRASIL
A,ven\t1ra1 turismo de eventos, iW10strla, dança! música, compras, praias, passeios de Maria f!:lrnaça
til f�stas tipicas. Os encantos "''O Caminho dos Principes contribU' am para Santa Catarina ter sid.o
�!ejto o Me-Ihor Estado para Turismo do Brasil. Siilnta Catarina. Quem tonhece sabe o pra�er de viver.

SCHROEDER

Vizinho solidário
Com a finalidade de assegurar a integri
dade física e os be�s materiais dos mo

radores de Schroeder, foi criado o projeto
Vizinho· Solidário. A iniciativa faz parte
dos planos desenvolvidos pelo Conseg
(Conselho de Segurança Comunitária).
Os moradores do Bairro Vila Paraíso fo
ram os primeiros a receber e colocar placas
do projeto na porta das casos. O objetivo
é realizar a vigilância através dos próprios
moradores com a finalidade de inibir a

ação de ladrões. Para participar é preciso
realizar um cadastro junto à Associação de
Moradores e Conseg. Esse cadastro tam
bém é repassado para a Polícia Militar,
formando uma rede de informação e de

proteção às residências.

GUARAMIRIM

Estádio com

arq�ibancada
o Estádio Municipal João Butschardt
poderá ter arquibancada. segundo in
formações do Executivo local. O custo
do obra seria de RS 700 mil e o pro
jeto que determino a construção foi
protocolado no dia 10de março deste
ano. O que impede o início das obras,
segundo a Prefeitura, é que os verea

dores locais ainda não deram parecer
positivo. Os parlamentares membros
da CU (Comissão de Legislação e Jus
tiça)• respcnsésels pelo parecer, ale
gam que não tiveram conhecimento
do projeto. 'porque o mesmo' não foi
enccminhede 'à comissão' e estão no .

aguarao para vota,ção.

,

CORUPÁ

"Preservar éAmar"

lançado quarta-feim
Com o slogan "A natureza dá frutos.
Preserve'''. o projeto Preservar é Amar,
edição 2008, será lançado na próxima
quarto-feira. 28 de maio, em Corupá. O
foco deste projeto é sensibilizar os alu
nos sobre questões ambientais. A inten

ção é levar os estudantes a desenvolver
projetos de lei que viabilizem ações para
garantir mudanças no meio ambiente do
município. a curto. médio e longo prazo.
Outras informações no 3375-1399. "
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ULTIMOS CAPITULOS
'Duas Caras' chega ao final esta semana com trama sagaz e pouco previsível

-�������-VARIEDADES
RETA FINAL

Vilão deve ter
final feliz com

Moria Paulo

Após o realismo fantástico, ex

plorado durante anos em suas tra
mas - herança de sua parceria com

Dias Gomes -" Aguinaldo Silva se

familiarizou com histórias 'menos
realistas. E deu certo. Enquanto
Senhora do Destino teve uma das
maiores médias do horário nos últi
mos dez anos, Duas Caras chega ao

final esta semana com uma história
mirabolante, mas convincente.

Diante do mosaico de precon
ceitos explorado em diversos casais
inter-raciais e relacionamentos com
vastas diferenças etárias, o que mais
surpreendeu foi o principal casal
romântico da novela: a história de
Maria Paula e Ferraço/Juvenaldo, de
Marjorie Estiano e Dalton Vigh.

o A ousadia de mostrar a trans-
'<c

� formação de um vilão do início da
� história a um arrependido foi pouco
� convincente no início, mas empla
ê cou. Dalton, que começou as grava-

O CORREIO DO POVOHTERÇA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2008

ções "pisando em ovos", com uma

inexpressiva atuação, conseguiu
amadurecer o personagem em nu

ances absolutamente sutis.
Já Marjorie foi mais apática

como a mocinha revoltada roubada
pelo marido. Sem derramar rios de
lágrimas, como a maioria das pro
tagonistas sofredoras, a atriz optou
por uma condução mais fria na in

terpretação da personagem. Marjo
rie preferiu elaborar situações mais
contidas para o papel. Tanto que, até
sua volta para o vilão Ferraço pare
ce ter sido friamente planejada.

Diante de mocinhos imprevisí
veis, Aguinaldo explorou a passio
nalidade da história em casais in
ter-raciais. Tratou com delicadeza o

início da relação de Evilásio e Júlia.
E com humor o quadrilátero amoro

so de Bernardinho, Dália, Heraldo e

Carlão, além da dupla paternidade
de Bernardinho e de Heraldo.

I j'l
,/

,",I . I
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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

ELIJANE JUNG, COLUNISTA

Classe nas tamancos
Nunca fui de dar vexame ou armar barra

cos, porque não gosto que os holofotes fiquem
. sobre mim. Positiva ou negativamente. Sem
pre tive um jeito prático e sutil de resolver
as coisas, independente da raiva que pudesse.

estar sentindo. Naquele dia, em especial, eu
estava realmente possuída pelo mais maligno
dos seres. Explico: Unia ida ao banheiro para
aplicar a maquiagem me fez bater os olhos
na calça do meu namorado, jogada displicen
temente sobre o bidê. Tal fato, por si só, era
normal, visto que praticamente morávamos

juntos. Uma ponta de papel cor-de-rosa no

bolso traseiro foi o que me chamou a aten

ção. Lí as letras redondinhas: "Te espero na

praça, às 20hs, quarta-feira. Beijos". E o nome

da fulana. Com meu raivômetro no g�P.u mais
alto, iniciei uma verdadeira investigação,
quase ao nível de "Hercule Poirot". Em dois
dias de dedicação obsessiva, descobri quem
era a dita cuja, onde morava e trabalhava.
Tive tanto sucesso na operação que consegui
até um retrato falado da infeliz. De posse das
informações, fui ao banco onde a individua
cabeluda (sim, ela tinha cabelos longos e

loiros - e quebradiços) trabalhava. Aguardei
seu retorno do almoço, sentada pacientemen
te e da forma mais elegante possível. Eu a vi

chegar, dirigir-se à sua mesa de trabalho e re

ceber o recado de que alguém a aguardava.
Com passos suaves e elegantes (feito uma ga
zela) ela se aproximou. Coloquei meu melhor

. sorriso e lhe entreguei o bilhete. Com a voz

mais doce lhe disse que ela o havia esquecido
com meu namorado. Sua postura passou de

"Uma-provável-cliente" para "Uma-provável
dor-de-cabeça". Arrogante ela me disse que,
se ele pegara o bilhete, foi porque quis. Eu
lhe expliquei num tom pausado de professora
primária, que às vezes' as pessoas são gentis e

não querem parecer grosseiras. E que um ato

impensado como aquele que ela fizera, po
deria ter conseqüências ruin,�S"�tes de virar
nos calcanhares, com cla/�se;1lie perguntei se
ela sabia, quanto lhe custaria (econômica e

moralmente) uma prótese dentária.

• elijanej@yahoo.com.br

VARIEDADES---------

o menino dos
cabelos verdes

o drama de um órfão de guerra que não
sabe a verdade sobre a morte dos pais.
Ele passa a viver em casas de parentes,
cada um mais egoísta, que o outro. Até
acabar parando na casa de um anfitrião
mais gentil, que acaba contando a verda
de sobre a morte dos seus pais.

Contando uma breve
História do mundo

o leitor deve se preparar para uma via

gem inesquecível - saberá como eram as

noites dos primeiros nômades; testemu- .

nhará o surgimento das religiões; ques
tionará a carnificina das guerras e acom

panhará a ascensão e queda dos grandes
impérios. 'Uma Breve História do Mundo'

entrelaça a história de um povo a outro,
de forma didática..

CIRANDA DE PEDRA
Seu Memé diz o Dono Alzira que foi roubado e

Dona Romiro fica intrigado. louro diz a Daniel

que usava seu gravador como diário e tem re

gistrados todos os seus segredos.lracema acon

selho Virgínia a não enfrentar Natércio e Frou
Herta. Pedro acuso Conrodo de fazer Virgínia
sofrer. Conrodo diz que não lhe deve satisfações.
Elzinha se animo 00 ver um anúncio de empre
go paro aeromoças. Frau Herta vê Rosa e Pedro
se beiiondo e os repreende. Otávio se convida
para conhecer o apartamento de Rogério.

BElEZA PURA
Joana aceito o pedido de Guilherme. Hel.eno diz
o Betão que está apaixonado por Renato. Raul
aviso Suzy que eles serão padrinhos. Norma
garante que não vai haver casamento. Fer
nanda e luiza continuam chateadas por conta
do casamento dos pais. Norma conto o Renato
sobre Joana e Guilherme. José Henrique jogo
tinto em Rokelli, mas atinge outro pessoa. No
dia do casamento, Joana se arrumo na Beleza
Puro, enquanto Guilherme a aguarda no altar.
Sônia aparece no clínica e fica frente a frente
com Joana.

DUAS CARAS
Sílvia dispara contra Maria Paula, mos Ferraço
se coloca na frente e é atingido. Sílvia foge.
Sílvia ameaço Bronco e quer dinheiro para via

jar. Macieira interfere e eles ouvem as sirenes.
Bronca tronco Sílvio no quarto e elo quebro
tudo. Barreto é grosseiro com Risoleto que diz

que trabalhou poro sua avó. O médico tranqüi
liza Maria Paula e Renato. Sílvio é levado a

uma clínica psiquiátrico: � choro nos braços
de Amélio pois acabou, suo inspiração. João
Batista vai trabalhar no posto médico. Alzira se

preparo para a estréia.

AMOR E INTRIGAS
Eugênia recebe Camilo em suo casa. Otávio diz
que passou muitos anos sem saber que tinha
um filho. Adelaide questiona Alexandra sobre
Jurandir. Alexandra fica descontrolada e Pau
lo pergunta o que está acontecendo. Adelai
de conta que um ropaz procurou por Alexan
dra. Eugênia e Comilo conversam. Adelaide

começo o falar, mas Alexandro finge passar
mal. Otávio diz que Hugo é sua única família
e que gostaria que ele tivesse um pai. Celeste
pede poro preparar Hugo. Otávio avisa que
irá voltar outro dia.

- CAMINHOS DO CORAÇÃO
Fredo recebe a localização do carro de Maria e

sai em disparada. Noé e Maria continuam sen

do perseguidos pelo polícia, que atira contra o

carro deles: Aquiles ameoça.dor um soco em Eu

gênio, mos Ágata entrá no frente, Ágata diz que
sente amor por Eugênio e pede para namorar

em paz. Homem-Gelo lança raio em Ariadne e

a congela. Fernando e Eric sacam suas armas

e nmecçem ali ra r, mos Homem-Gelo congelo
as nrmes, Júlio e Taveira abandonam Marcelo
numa praia e voltam paro ilha.
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Brasileira leva a
,

melhor em Cannes
A atriz brasileira Sandro Corveloni
foi premiada neste domingo (25)
como melhor atriz no 610 Festival
de Cannes, por sua atuação no filme
"linha de passe", dirigido por Walter
Salles e Daniela Thomas. Apesar
de ser seu primeiro trabalho no cine
ma, ela desbancou atrizes como Ange
lina Jolie, Arta Dobroshi, e Catherine
Deneuve, que ficou com um prêmio
especial pelo conjunto da obra.

Confirmado: fim
do casamento
De acordo com matéria publicada
no jornal britânico "Daily Mail",
Madonna e Guy Ritchie vão mesmo se

separar. O fim do casamento de sete
anos será amigável, com a mudança
da cantora e dos filhos paro Nova York
no mês que vem. Madonna estaria
cansada de discutir com o marido so

bre tudo. Os hábitos de Ritchie foram
decisivos paro a mudança, segundo
alegam fontes próximas à diva.

Dado e Luana:
love ounnvez
o revival de luana Piovani e Dado
Dolabella, que namoraram em 2006,
voltou com força total neste feriadão.
A dupla foi flagroda no sábado (24)
na Praia do leblon e a noite num

restaurante trocando beijos calientes.
No domingo, 25, voltaram a namorar

nas areias do leblon. Entraram no

mar juntos, dividiram o mesmo suco

e ficaram no maior clima, para quem
quisesse ver.

SUDOKU DIVIRTA-SE

Caipira
o caipira vai ao dentista:
- Dotô, quanto custa pra arrancá um dente?
- São cem reais!
- Credo! Só pro arrancá?
- Exatamente!
O caipira pensa, coça o queixo e pergunta:
- E se for só pro dotô dexá ele meio bambinho?

Cachorro
Findo o jantar no restaurante, o pai disse ao

garçom:
- Embrulhe a carne que sobrou. A gente vai
levar para o nosso cachorro!
Imediatamente, os filhos gritaram, felizes:
- Oba! O papai vai comprar um cachorro para
a gente!

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

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

Essa cachorrinha desapareceu há.
alguns dias no bairro Água Verde. Os donos
senlem a folio e avisam que o cãozinho eslavo em

'

fase de trolpmento._Conlalos via email: zimmer197
lerro.com.br e no� fones: 3372-0161/9926-23Q4/99

PREViSÃO DO TEMPO
.

Uma nova frente fria chega ao RS e ocasiona

pancadas de chuva com trovoadas isolados
do Oeste ao Planalto Catarinense entre a

tarde e noite. Temperatura em declínio.
� Jaraquá do Sul e Região

SOLUÇÃO
li- Fases da lua

NOVA CRESCENTE MINGUANTECHEIA

HOJE

6Mí�: 15° C
MAX: 23° C
Sol com nuvens

"I ÁRIES

4�.· (20/3 o 20/4)
., O trabalho pede

� l atenção e o excesso

de agitação pode
fazer você perder o foco das me
tas. Gaste o energia excedente

praticando esportes, correndo
e namorando. Não se prendo a

detalhes sem importância, que
desviam você do caminho.

)(
GÊMEOS

.

(21/5 a 20/6)
Talvez nos próximos
dias você precise
-enfrentar alguns

problemas de relacionamento.
Deixe claro o que você espero da

relação. Aproveite o momento
e coloque tudo em seu devido

lugar. Converse muito, pois sua
mente tem estado abençoada.

TOURO'
(21/4 020/5)
A fase é de boas

aquisições mate-
_ riais e de ganhos

inesperados, mas o Universo
pede cuidado. Há algo pedindo
atenção bem dentro de seu co

ração. Sua alma pede passagem,
mos você nem se dá conto do

importância desse momento.

,."
CÂNCER '

�;._..� ��1�!�!���to
: 'silencioso em seu

interior. Há a pen:ep
ção de que algo está se fonnando.
Procure de retirar dos movimentos
exteriores, da vida comum do dia
o dia, até que algo muito novo

pos�o se expressllr. Seja paciente
comvocê.

QUARTA

6Mí�: 17° é
,

'

MAX: 24° C
Sol com nuvens

L� LEÃO

�..:> (22/7 o 22/8)
.: '} Neste período

� u.--: você tem sentido
que o eficiência

foz parte de seu estado de
espírito. Procure não dissipar
os energias. Mantenha um

controle firme e cloro sobre
elas. Você encontrará um ótimo
resultado no setor profissional.

rrr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Não se deíxe abater

por pequenos obstá
culos nos próximos

dias. A sensação de impotência é

passageira. Previna-se. Quando
sabemos, que vai chover, levamos
guarda chuva. Procure restabe
lecer suas energias se divertindo
cem es l;lmigos:

QUINTA
MíN: 16° C
MÁX: 27° C
Sol com nuvens

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Aproveite o dia
para passear, se
divertir e namorar

um pouco. O romance está no

ar. O momento é de insights
pela prática da meditação e de
momentos de oração. Se puder
visite um templo religioso. Neste
dia reabasteço suas energias.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
O ambiente domés
tico está tão gos
toso que você-nem
sente vontade de

sair de sair de caso. Tire o dia
para descansar. Aproveite para
fazer um jantarzinho e usufruir
da companhia de seus amigos
mais próximos e familiares.

SEXTA

Mí�: 12° C f�,MAX:1rC�
Chuvoso

' , I , "

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
A companhia de
parentes e amigos
mais próximos,

podem fazer com que seu dia
se tome especial. Existem dias
mágicos na vida da gente.

. Devemos nos abrir para receber
as bênçãos que estão no ar. Hoje
é um desses dias paro você.

. CAPRICÓRNIO

� (22/12 a 20/1)
",.... ' Suas emoções es-

tarão a flor da pele
durante todo dia.

Por mais que você tente esconde
las será impossivel, pois existe
um sentimento de intensidade
que pede passagem. Abra espaços
pam que ele possa fluir. Busque
momentos de solitude.
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AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Existe uma sensa

ção estranha de
.

dor no seu interior.
Parece que algumas emoções
antigos precisam ser revistas,
mesmo que você finja que elas
não existem mais. Abra a com

porta, deixe as águas fluírem
para que a alquimia aconteça.

PEIXES

til. (19/2 019/3)
•• Se os seus senti-
.....,.., mentos ainda estão

confusos é porque
você resiste com medo de en
frentar as mudanças que devem
ser feitas em sua vida. Querendo
ou não, permitindo ou não, aéei
tando ou não, elas acontecerão.
Pratique a meditação.
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CABELO EM PÉ
Mulher adora exibir um corte de cabelo novo,

não é? E graças a vários recursos (revistas, tv) pode
mos escolher entre várias opções de cortes e cores.

Seguir as tendências ou seu gosto particular é uma

escolha sua. Porém, algumas dicas devem ser leva
das em conta no momento de decidir. O tipo de ros

to de cada pessoa é um item a se considerar nesse
momento. O rosto oval é um tipo bem proporcional e
geralmente aceita bem qualquer corte ou penteado
que deixe o rosto em evidência. Nada de escondê-lo
sob franjas. O rosto redondo tem como característi-

cas uma testa curta, um queixo pequeno e bastante
bochecha. Nesse rosto sim, são indicadas as franjas
para disfarçar a testa pequena e o comprimento do
corte, abaixo do queixo, sem muito volume. O rosto

quadrado mostra as maçãs do rosto e o queixo na

mesma largura da testa grande.
No corte, fmnjas levemente desfiadas e no pen

teado, franjas em forma de topete (por favor, nada
exagerado) desviam a atenção da testa para o vo

lume no alto da cabeça. Cabelos médios e longos
favorecem esse tipo de rosto. Por último, aquele res-

tinho com formato de um coração é conhecido como

triangular. A testa larga, as maçãs do rosto estreitas
e o queixo pequeno são típicos desse tipo de rosto.
Evite usar o cabelo para trás e opte por uma franja
desfiada sem muito destaque e um comprimento en

tre o queixo e o final do pescoço para valorizar esse
rosto. Mas não esqueça, o primeiro passo é procurar
um bom profissional. Faça uma escolha conscien
te, porque se o resultado não for satisfatório, você
passará dois meses chorando pelos cantos. E dando

graças a Deus que os cabelos crescem.

DICAS DE BELEZA
A �ente recorre a.os profissionais para os mais variados tratamentos. Corretíssimo. Mas, há recel
tinhas caseiras tão simples. Exemplo? Suco de meia laranja com duas colheres de iogurte natural.
Deixe 5 minutos sobre o rosto, enxágüe e passe se� hidratante. Pronto. Para usar todos os dias.
Com a chegada do inverno, os banhos quentes (pro não dizer escaldantes) são uma ameaço à pele

. bonita e saudável. Um convite ao envelhecimento precoce. E lembrem-se: Buchas são apenas para
partes mais resistentes, como pés, cotovelos e joelhos. Para o resto, há os esfoliantes, ok?

BISCOITO DA SORTE

• A julgar pela nova mania en

tre os noivas, o chá de lingerie,
a mulher está mais preocupada
em ter um bom relacionamento
com o marido do que esquentar
a barriga no fogão. Os presen
tes, cloro, são peças íntimos es
colhidas pelll própria noivp, no ,

tamanho e cores que desejar.
É uma despedida de solteira
com mais sensualidade e muito

�
bom humor.

"

.. Não posso dizer que não sei
cozinhar. Cozinhar eu sei, sim!
O que não faço é cozinhar bem.
Se tem uma mulher poro quem
tudo dá errado na cozinho, essa
mulher sou eu. Não me pergun
tem como meu filho é tão ro-:

busto e saudável. Como dizem
"cachorro com fome come até
sabão". Pobre criatura.

Com esse calorzinho gostoso
indo embora o tendência é fi
carmos mais em coso, no nosso

conto, curtindo o friozinho que
está por vir. Um bom filme, um
bom vinho e uma -hoo compa
nhia completam ns noites de
frio. E quando filio ém compo-

� < OhiQ não estou falando apenas
do marido ou namorado. Ami-.',
gas sõo ótimos poro uma noite
gelado de sábado..

• Por muito tempo se falou que
o chocolate era o vilõo do boa
formo, mas no fim dos anos 90,
foram encontrados nele flavo
nóides, antioxidantes capazes
de proteger o coraçõo e preve
nir diabetes. Outro trobnlho de
2007 verificou quedo nos níveis
de colesterol. Os estudos se re

ferem 00 chocola,te amargo, to
que é uma pena) que apresen
to mais cacau e menor teor de

açúcar e gorduras.
.

• Como diz Paulo Toller: "

...

Moia já está no final. É hora de
se mover poro viver mil vezes

mais. Esqueço 'es meses, es

quéça os seus finais, esqueço
os finais... ".
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---------------�VARIEDADES o�R����E�!�2!O IE
V') MASSA:

� • 2 xícaras (chá) de farinha de trigo;
Z • 1 pitada de sal;
u..I • 125 gramas de manteiga gelada cortada em pedàcinhos.
Q RECHEIO:
u..I • 1/2 xícara (chá) de bacon picado;
O::::: • 4 ovos;
(!) • 1 xícara (chá) de creme de leite fresco;
Z • 2 xícaras (chá) de queijo gruyêre ralado grosso;

• sal e noz moscada a gosto;
• 1/4 de xícara (chá) de sálvia fresca inteira;
• óleo para untar;

Y• d f·1·d·· h'.

Iras ..... e : ra� .•.. , In: ..
'

a
com legum s

• 600g de fraldinha cortada em tiras bem finas
• 1/2 cebola cortada em tiras
• 1/2 pimentão vermelho cortado em tiras
• 1/2 pimentão verde cortado em tiras

.

• 1/2 pimentão amarelo cortado em tiras
• sal a gosto
• molho barbecue
• 1/2 xícara·(.chá) de azeite de oliva
• 1 cebola picada .

• 3 dentes de alho amassados
• 1 xícara (chá) de ketchup
• 1/2 xícara (chá) de suco de limão
• 2 colheres (sopa) de vinagre balsâmico
• 3 colheres (sopa) de açúcar
• 3 colheres (sopa) de molho inglês
• 2 colheres (sopa) de mostarda
• 2 colheres (chá) de sal
• 2 colheres (chá) de pimenta-dá-reino
• 1 xícara (chá) de água

l-Aqueça metade do azeite
numa frigideira grande
de fundo grosso, junte a

fraldinha e frite até dourar.
Retire do fogo e reserve.

2-Na mesma frigideira,
coloque o azeite restante,
a cebola, os pimentões e

2 colheres (sopa) de água.
leve ao fogo e refogue,
mexendo de vez em quando,
até os legumes murcharem.

3-Adicione a fraldinha, mistu
re bem e cozinhe por mais
2 minutos. Acerte o sal,
retire o fogo e sirva com

molho barbecue.

l-Misture a farinha, o sal e a.manteiga com a

ponta dos dedos, até formar uma farofa.
2- Acrescente 1/2 xícara de água gelada aos

poucos, até que a massa fique homogênea.
3-Deixe na geladeira, coberta com filme
p'lástico, por 15 minutos.

4-Abra a massa e forre a fôrma de 30cm de
diâmetro.

5-Fure a massa com um garfo e leve ao forno
moderado (180° gnius) para assar por 15
minutos ou até ficar firme, mas sem dourar.

Preparo do Recheio:

l-Em uma frigideira antiaderente, frite e'bncon
até dourar. Retire e deixe escorrer sobre
papel toalha.

2-Em uma tigela, bata ligeiramente os ovos,·
junte o creme de leite e o queijo ralado e

misture. Tempere com sal e noz-moscada e

acrescente o bacon.

3-Despeje sobre a massa pré-assada, distribua
a sálvia e volte novamente ao forno por mais
20 minutos ou até começar a dourar e o

recheio ficar firme. Desenforme.

-1% xícara (chá) de farinha'
de trigo;

-1 xícara (chá) de maisena;
-1 xícara (chá) de açúcar;
-1 ovo;
-1 limão (suco e raspa);
-3 colheres (sopa) de marga-
rina;

-1 colher (chá) bem, cheia de
fermento em pó.

l-Misture todos os ingredientes..
Amasse bem.

2-Faça biscoitos arredondados
e asse em forno preaquecido
em temperatura regular até
ficar ligeiramente dourado. .

3 -Se quiser, faça um glacê com

suco de limão e açúcar até
dar o ponto de passar com
pincel. Passe este glacê nos

biscoitos ainda quentes.
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Um oferecimento.

Duas Rodas
Industrial

Torneio de Ex-alunos
no Marista

O Colégio Marista São Luís, buscando a

integração e a convivência entre os diversos grupos
que compõem a Família Marista, promoverá um

momento de congraçamento entre seus ex-alunos,
tendo a grata satisfação de convidá-los para
participar da seguinte programação:
Dia 07 de junho (SÃS), das 14h às 19h: Torneio de
EX-ALUNOS MARISTAS, envolvendo as

modalidades de Futebol de Salão (fvl) e Voleibol (F),
As inscrições são limitadas (ex-alunos acima de 18

anos) e estão abertas até o dia 30 de maio (sexta
feira). Acesse o portal Marista - www.marista.org.br.
preencha a ficha de inscnçao e envie para
ctubbs@marista.org.brou entregue diretamente na

recepção do Colégio Marista São Luís.
Neste mesmo dia a APP e o Colégio Marista
estarão 'Promovendo uma deliciosa FEIJOADA.
Cartões a R$10,00; venda na recepção, biblioteca
e cantina do Colégio.

Participe você também!
COLÉGIO
MARISTA
SÃO lU ís

VITRINE----------

EDITAL DE CONVOCAÇÃO .

Através do presente edital e de acordo com seus Estatutos, a Associação
Beneficiente NOVO AMANHÃ convida seus sócios fundadores e membros
do Conselho Fiscal para participarem da Assembléia Geral Ordinária, a re
alizar-se no dia 3 (três) de junho de 2008 (terça-feira), às 16h30m, no Au
ditório da GUMZ Contabilidade, à rua Carlos Hafermann, 21 - Centro, ern
primeira convocação. Na falta de quorum far-se-á uma segunda convocação,
às 17hoo, com qualquer número de presentes.
ORDEM DO DIA:
1. Apresentação do Estatuto da Associação Beneficente NOVO AMANHÃ para
adequá-lo à Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP;
2. Votação do novo Estatuto;
3. Prestação de contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2007.

Jaraguá do Sul, 21 de maio de 2008.
,

Paulo Roberto Schroeder
Presidente da Associação Beneficiente NOVO AMANHÃ

CNPJ 02.846.626/0001-49

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE
NOVO AMANHÃ
JARAGUÁ DO SUL - SC

FJQUE LJGADq

Palestra
aborda sucessão

familiar
A Fundação Fritz Müller (FFM) pro
move hoje uma palestra com a ad
ministradora .Maria Teresa de Aze
redo Roscoe, gerente de projetos e

professora da Fundação Dom Cabral
(FDC), a partir das 7h30, na sede do
Centro Empresarial de Jaraguá do
Sul (Cejas). A especialista em su

cessão familiar irá abordar tópicos
sobre a dinâmica do sistema família
e negócios. Os interessados devem
confirmar a participação no evento
através do e-mail: pdasc@ffmblu.
com.br ou pelo telefone (47) 3264-
2000, com Luzia.

LOTERIA

CONCURSO N° 972

CONCURSO N° 1904

CONCURSO N° 83.0

CONCURSO N° 657

Primeir� Sorteio

Comprovado; "Lei Seca" Diminui 10% das Ocorrências Policiais.
Realizou-se neete segunda-feira dia 19/0; mais uma sessão ordinária da Câmara de

.

Vereadores deGuaramirim com a presença de todos. os vereadores, � com a participaçâo do
Comandante da 2'" cia do 14<1 Batalhão da Polici� Militar de Santa Catarina Capitão
Rogério vonk Após a LEITURA DO EXPEDIENTE, realizada pelo secretário da
câmara, o presideüte Evaldo João Junckcs passou para a ORDEM: DO 1)1;\: quando
foram votados e: aprovados em 1"Turno;

defronte ao Jardim de Infância Senhor Bom Jesus para a ampliação da referida Escola. {Luis
AntônioChiodini). •

7)'N,'"" 096/2008 • Indica ao Senhor Prefeito Municipal, deterrninar ao Setor Comperente,
efetuar o corte das Palmeiras localizadas ao longo da Rua Athauásio Rosa, hem como
efetuar o ajardinamento c embelezando em toda a extensão da referida RU;L {Luiz; Antônio
Chiodini).

8)N'1 097/2008· Indica ao Senhor Prefeito Municipal. determinar ao Setor Compeíente,
efetuar o ajardinamento e embelezando em tonto do Posto da Policia Rodoviária Federal
bem como no Trevo de acesso ao Bairro Guannranga, localizadas na Rodovia BR-280.
(LuisAntônioChiodini)

REQUEIUM,EN1U;
I) Nil 002/2008 - A Vereadora que este subscreve em conformidade com o Art. 79 do
Regimento Interno requer a V Ex?, que constitua uma Comissão Especial, a ser

composta por (04) Quatro Membros, para que no prazo de noventa (90) dias úteis.
acompanhem o Projeto de Duplicação da Rodovia BR-280, rendo em vista ser uma

Rodovin de suma importância pata o Municipio de Guaramirim e Região. (Maria L. da
Silva Richard).

Fez "SO da TRIBUNA LlVREo Cep. da"MRogérioVonk-Cornandante 2'.CIAdo
14'\UPM de Ouaremtrnn que abordou o tema as ocorrências policiais de crimes c

contravenções relacionadas ao COnSlUTIO de bebidas alcoólicas. ".
O Projete de Lei foi aprovado na Câmara em Dezembro de 2007 e em Janeiro de 20Ó8 foi
promulgado pelo Prcsidenre da Câmara Evaldo João Junckes-quc se disse satisfeito em

saber dos resultados positivos. obtidos com It promulgação da referida lei, pois amesma

cru uma antigareivindicaçâc da "FamiliaGuaramirense".
Segundo Vonk no quadro cornparafivo, verifica-se l1111 decréscimo na ordem de j 0%1 no
primeiro qcadrímeswedc 2008 comparando-o ao mesmo período de 1007. ".

A sessão foi encerrudapelo presiderne em exerclcioAlctbaldo Pereira Germann.

Projeto de Lei N'I 054/2008: Denomina Rua da Cidade: "RUA DA CONQUlSTA'1.
Autoria LuizAntonioChicduu
Projeto de Lei N'"' 05512008: Altera a extensão da Rua Ferdinando Caropigouc Primo."
Autoria.Osni Bylaardt

A."IN()JCAÇÜES fbram as seguintes:
l)N .... 090/20PS ._. Indica ao senhor Prefeito Municipal, determinar a Secretária Municipal
deAgricultura, Pecuária eMeioAmbiente reativar aCampanha de Coleta de Pneus usados
J10Municipio deGuararuirim. (Alcibaldo P. Germann).
2)N)) 091 /2008 � Indica 3� Senhor Prefeito Municipal conceder auxilio financeiro para as
Fanfarras de todos os Colégios doMunicipio deGuaramirimjfoão DenizVick)'

3)N' 09212008 . Indica o envio de oficio a TELESC BRASIL TELECOM com a
finalidade de solicitar ti implantação de Linha Telefônica nu Comunidade de Bruderthal,
mais especificamente corueçandc na propriedade do senhor Rodolfo Jahn até a divisa com
o Municipio de Joinville.(Maria Lúcia da S. Richard).

4)N' 093/2008 ... Indica o envio de ofício á VIAÇÃO CANARINHO UDA. com a

finalidade de solicitar que a linha circular normal que trafegaGuaramirim via Schroeder Il,
\,(1 primeiro até a divisa com O Municipio de Joinvillc para der.oís retomar e entrar na Rua
paralela a propriedade do senhor Rodolfo Jahn. (Maria L. da Silva Richard),

.

5)N .... 094/2008· Indica ao Senhor Prefeito Municipal, detenninar ao Setor Competente,
efetuar a reforma, ampliação e construção de Quadra Coberta para a prática esportiva JlI1

ESL'Ola Vereador.Armin Bylaarrlt. (Mana.L da Silva.Richard).
6)N'"' 095/2008 • Indica ao Senhor Prefeito Municipal, efetuar a aquisição do Terrene
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---------COMUNIDADE

América do Sul cominho poro moeda e Banco Central únicos. A intenção é fortalecer o economia

VOCÊ É A FAVOR DA UNIFICAÇÃO DA MOEDA
E DO BANCO CENTRAL NA AMÉRICA DO SUL?

Nelson Scarpato,
63 anos, taxista

"Eu concordo. Porque são

países vizinhos, assim a.caba
o preocupação com dinheiro e

valores".

Ruy Scherer, 44 anos,
Comerciante

"Acho que seria bom paro fluir
melhor o mercado. Como por
exemplo, o preço dos produtos
vendidos no Paraguai".

Márcio Vasel, 24 anos,
Caixa de loja
"Acredito que seria mais

prático e viável tanto poro o

comércio como também poro o

comunicação" .

Éder Otto, 44 anos,
comerciante

"Acredito que isso vai acontecer

daqui uns 50 anos. Os países da
América do Sul têm economia
fraco e precisam de ajudo."

Paulo Wolff,
26 anos, Óptico
"Penso que não traria nenhum
benefício. Porque geralmente
mudanças radicais não acon

tecem como são propostos".

"Não sou o favor e nem contra.
Póra mim meeda é moeda. E
eu acho que nfio seria o como

o União Européia".

MERCADO INTERNACIONAL

, .

e
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pode unificar
moedaeBC
Lula defende ajuda aos países
economicamente mais frágeis
JARAGUÁ DO SUL

"É preciso ajudar países
economicamente mais frá
geis", ressaItou o presiden
te Luiz Inácio Lula da Silva
(PT), ao longo do programa
de rádio "Café com o presí
dente", que foi ao ar na ma

nhã de ontem (26). Ele disse
que os países da América
do Sul caminham para ter,
no futuro, moeda e Banco
Central únicos e defendeu
a criação de um Conselho
de Defesa Sul-Americano. O
modelo seria parecido com

o criado na União Européia.
"Nós agora estamos crian
do o Banco da América do
Sul. Nós vamos caminhar
para termos um Banco Cen
tral único, para ter moeda
única. Isso é um proces
so e não é uma coisa rápi
da", afirmou o presidente.
O presidente falou sobre o

assunto ao explicar sobre o

tratado de criação da União
Sul-Americana de I Nações
(Unasul), acordo assinado
por vários chefes de estados
na semana passada, em Bra
sília.

"Ficou para nos próxi
mos 90 dias a gente elabo
rar melhor a proposta (de

criação de moeda e Banco
Central únicos na Améri
ca do Sul), tirar algumas
divergências e aprovar. A
verdade é que, dos 12 pa
íses, apenas a Colômbia

. colocou objeção. Depois
eu conversei com o presi
dente Uribe. Vamos voltar
a conversar. E eu acho que
as coisas vão se acertar".

Segundo Lula, a América do
Sul e o Brasil estão no cami
nho certo.

"O que é importante para
mim é uma frase que eu

disse quando tomei posse
em 2003: 'nós vamos come

çar fazendo o necessário,
depois a gente vai fazer o

possível e quando menos

imaginar estaremos fazendo
o impossível'. Era impossí
vel, há cinco anos, a gente
pensar que a situação da
América do Sul estivesse do
jeito que está, com muitos

presidentes comprometidos
com a niàioria do povo, com
a inclusão social, eleitos
democraticamente, com as

instituições se fortalecendo
e com a criação da Unasul",
disse.

DAIANA CONSTANTINO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IE o CORREIO DO POVO
•

TERÇA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2008 SOClAl-----

,.. ,..

ALO, ALO...
Meus queridos trabalhadores brasileiros! Somente a partir de amanhã, dia
28, o dinheiro do seu salário será usado para benefício próprio. É que nos 148
primeiros dias do ano, ou ate o dia 27, a população ainda trabalha para pagar
os impostos. O cálculo é do Instituto Brasileiro de Planejamento.lembro ainda
que existem mais de 3,2 mil normas tributárias em vigor no país e, para que
as empresas fiquem em dia com o Fisco, são 97 obrigações acessórias, que em

2007 retiraram US$ 35 bi das empresas, o que representa 1,5% do faturamen
to no período. Nas três esferas de governo, foram arrecadados R$ 923 bilhões.
Tá bom ou quer mais?

CHORINHO NOVO
O meu amigo, o arquiteto, Octaviano
Pamplona e sua Fabiano receberam
a notícia no sábado que a família vai
aumentar. Mais um chorinho novo, virá
para fazer companhia a Maithê.

DEEP
Todos os caminhos de sábado(31)
levam para o Beira Rio. Os empre
sários da noite César Silva e Rodrigo
Fogaça, mois a participação ímpar
do presidente do Beira, luís Rogé
rio Kunlhen e toda a sua diretoria,
prometem festa daquelas para mo

vimentar o primeiro ano da casa no

turna Deep e os 36 anos do clube.
Festa imperdível, que começa às 23
horas, sem horário para terminar. O
babado será embalado pela banda
Quarteto em três, o grupo de pagode
Nova Tendência e os DJs Sandrinho,
Edu Schwartz e Fernando's.

TRAIRAGEM
Não é verdade, que todo time gosta de
dizer que joga unido, mas na prática a

coisa não obedece a essa candura de
lugar-comum?É por essas e outras que
existe a expressão "fogo amigo". São
aqueles que formam a mesma equipe,
mas puxam o tapete do colega ao lado.

A LEITORA DO DIA
A leitora do dia é Daniela Santana,
que lê a coluna para ficar antena
da no que acontece de melhor em
nossa sociedade.

MARLOM
Gente, não ousem esquecer de ligar
nesta terça-feira para o meu amigo
Dr Marlon Souza Jr, pois hoje é dia
dele receber o coro de parabéns. Por
favor, liguem, ele vai adorar.

SÓ FELICIDADE
Nas festas onde são levados em con

ta apenas, digamos, laços emocio
nais, os convites ficam sempre com um

astral muito mais alto do que quando
os critérios sõo outros. Por issa mesmo

a torta de número' 60 de Alexandre
,

Bakun Soares, dia 13 de junho, chega
com clima nas alturas. A começar pelos
convites, que vêm sendo preparados
pela bela filha do aniversariante, leila
lehmert. Aguardem.

Loreri,,, Ping" Fogo
..
!.a""'"

A médica
otorrinola ringolog isto
Paula Zimath , filha do
meu camarada Dr. Roberto
Zimath, e Marilete Zimath,
na festa do Champanhe

GENTE FINA
• Carlos Eduardo Barroso reuniu os

amigos para um happy hour movido
a churrascada, no sábado, na varan
da do seu belo apartamento em Bal
neário de Camboriu, sQ pelo simples
prazer de reunir a turma.

VEJA
A minha querida amiga Angelo Va
liera, na semana passada foi cice
rone de uma equipe de jornalismo
da Veja. Eles estiveram em Jnrc
guá para uma série de matérias
que mostra regiões prósperas do

o país .. O foco foi o segmento têxtil.
• Quem conhece vai concordar co-. A matéria terá o título Carenava
migo, a Sra.' Cécilia Menegotti, é Brasil, que ainda não tem data
uma daquelas pessoas especiais. -, para ser publicadQ.

Reunir os amigos e curtir
um founde 00 lodo do lareira.
Os prognósticos são de muito

frio pro hoje.
"

;;'1:;'', ..
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Mailson
da Nóbrega

Nova CPMF: injustificável,
ilegal e arriscada

Defendi neste espaço a manutenção da
CPMF, embora a considerasse uma das piores
incidências do sistema tributário. Eu imagina
va, com base em informações vazadas pela Fa
zenda, que havia o risco .de a queda da receita "

ser compensada com: redução dó superávit pri
mário, pondo em risco a estabilidade macroe

conômica. Seria melhor manter o monstrengo
do que perder esta conquista.

O day after da derrota no Senado mostrou

que esse risco era inexistente. Poucas horas de
pois, o presidente Lula determinou ao minis
tro da Fazenda que reafirmasse o compromisso
com a meta de superávit primário. O governo
recorreu a maior cobrança de IOF. Não houve
cortes de despesas, mas os ganhos de arreca

dação superaram as melhores estimativas. A
meta tem sido-mais do que cumprida.

A perda da CPMF não

pode ser a razão para o O derln cortveto ao projeto de regula- ,governo po eno cor ar
mentação da emenda 29, tque cria nova vinculação gas OS poro compensar
de receitas para a saúde

t
°

(gastos adicionais de R$ a cos umelro
10 bilhões). O projeto é' lrrespensobllldude flscalruim. em si mesmo, pois

, piora' o desastroso qua-
'

do Congre',sso. Seria O
O risco dessa estratégia

dro de vinculações da é para lá de enorme. Se o

Constituição: A experi-
menor dos meles, .:

. projeto se transformar em
, -ência mostra que vincu- lei e a nova CPMF não pas-
lações constituem forma sar no crivo do Judiciário,
primitiva de definir prioridades, apequenam ficará a despesa e sumirá a receita. A situação
o papel do Congresso, geram desperdícios e .fiscal se tornará pior. O Banco Central ficará
conspiram contra odesenvolvimento do País. ainda mais solitário no esforço de combate à
Pouco a ver com os pobres que precisam de inflação. '

melhorias na saúde. O governo poderia cortar gastos para com-

Bastaria isso para tornar injustificável a re- pensar a costumeira irresponsabilidade fiscal
criação da CPMF, oficialmente proposta pela do.Congresso, Seria o menor dos males. A nova

chamada base aliada. Além disso, tem havi- vinculação seria criada, mas seu estrago se li
do generosas renúncias de receita, mostrando.' mitaria ao campo-da qualidade da despesa, eví
folga na arrecadação. Houve desonerações em tando-se elevações adicionais da dívida públi
favor da política industrial, de proprietários de

.

ca e· deterioração da avaliação de nosso risco.
veículos que usam gasolina e da comercialíza- O grau de investimento recentemente obtido
ção de trigo. Cogitam-se iguais medidas em be- seria preservado. .

nefício de outros setores.' Por mais, entretanto, que Lula queira se li-
, Ademais, o governo pretende criar um fun- vrar do veto impopular, este é o caminho ir

do soberano sem sentido, que gastará perto de recusável de um líder responsável, inclusive
R$ 30 bilhões em subsídios para empresas bra- porque o maior impacto da lei que regulamen
sileiras no exterior. Agora se sabe, segundo alto ta a emenda 29 ocorrerá depois de 2010, em
funcionário, que o objetivo último do fundo é outras administrações.
transferir funções da política cambial, do Ban- O melhor é deixar que a nova CPMF morra

co Central para a Fazenda. A insanidade viria por conta de seus próprios defeitos e vetar um

para decidir uma luta de poder entre os dois projeto de lei prejudicial à economia, à sociedade
órgãos, em favor da Fazenda. e aos pobres (por mais que se diga o contrário).

Para complicar, a nova CPMF seria inconsti
tucional. Pretende-se criá-la sob a capa de uma
nova Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico - CIDE, o que permitiria a aprova-

ção por lei complementar, que exige 50% mais
um dos votos. O governo contaria com esse nú
mero no Senado, enquanto a emenda consti
tucional que prorrogava a CPMF requeria 60%
dos votos, que não conseguiu.

Acontece que a CIDE somente pode incidir
sobre "o faturamento, a receita bruta ou valor
da operação" (art. 149 da Constituição). Não se

inclui, pois, a movimentação financeira. Por
isso, foi preciso emenda constitucional para .

criar a CPMF com uma outra base tributária,
Se o Congresso aprovar a nova .CIDE, mesmo
sob pressão da opinião pública, é provável que
ela caia no STF.

, Pode parecer esperteza política transferir ao
Congresso a responsabilidade de criar a nova

CPMF. Assim, se sair o novo tributo símulta
neamente à lei que regulamenta a emenda 29,

o governo a sancionará,
sem por em risco o supe
'rávi� primário. Se não sair,
vetará o projeto aprovado.
Alegaria falta de recursos

é minimizaria o impacto
político da rejeição de me

dida .popular,

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

grada (e-mail: mnobrega@tendenciascom.br)
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Weg terá fábrica
,

na India
A Weg anunciou ontem que vai construir uma fábrica de motores
elétricos na índia. A primeira fase do projeto, segundo a compa
nhia, vai demandar um investimento de 50 milhões de dólares.
A unidade vai ser instalada na cidade de Hosur, no Tamil Nadu,
próximo de Bangalore, em uma área de 170 mil metros quadrados'
adquirida pela empresa. O início da produção de motores está

,

previsto para o final de 2009, enquanto a plena capacidade deve
ser atingida até o final de 2013. A fábrica faz parte dos planos
da Weg de expandir sua internacionalização e suas atividades na

índia, onde a empresa tem uma subsidiária desde 2004 e hoje
tem negócios nas áreas de irrigação, geração de energia elétrica,

,

hidráulica e térmica. Recentemente, a companhia também abriu
subsidiárias na Rússia e em Dubai.

INFLAÇÃO E JUROS
,

O mercado financeiro elevou de novo a sua projeção para o Indice de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2008 e, também, passou a pre
ver que os juros subam mais até o fim do ano, de acordo com informa
ções divulgadas ontem pelo Banco Central por meio do relatório de
mercado, também conhecido como Focus. O documento é fruto de pes
quisa com mais de cem instituições financeiras. O mercado financeiro
aumentou, na última semana, a projeção para a inflação deste ano de
5,12% para 5,24%. Esta é a nono elevação consecutiva da expectativa
de inflação do mercado para este ano. Os analistas ouvidos pelo BC
também mantiveram a estimativa para o IPCA de 2009 em 4,50%.

MULHERES COM PODER DE DECISÃO
As mulheres são responsáveis por uma grande poder de decisão na com

pra de carros, seja de forma direta ou indireta, influenciando na decisão
do homem, conforme apontam duas pesquisas, uma da Volkswagen e

outra da General Motors. Os estudos mostram que as mulheres respon
dem por 40% das compras diretas e influenciam em 30% das aquisições
feitas por homens. Além disso, elas representam 46% dos atendimentos
em oficinas mecânicas. Devemos lembrar que também existe a influ
ência dos amigos, filhos e parentes, entre outros. Portanto, as revendas
locais devem apostar em promoções direcionadas as mulheres, pois são
elas que praticamente decidem a compra.

PROGRAMA ESPORTE & CIDADANIA
O programa Petrobras Esporte & Cidadania, que estenderá ao esporte a

seleção pública de projetos realizados por empresas nas áreas de cul
tura, responsabilidade social e ambiental, vai destinar R$ 25 milhões
a projetos de todo o país, devidamente aprovados pelo Ministério do
Esporte, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. A inscrição de projetos
pode ser feita até a dQta de 31 de julho e a relação dos projetos con

templados será divulgada no mês de outubro de 2008 pela Internet, no
site da Petrobras - www.petrobras.com.br/esportecidadania - onde os

interessados também podem obter mais informações e o regulamento
completo do programa.

INDICADORES CÂMBIO'

I íNDIOt' VARIAÇÃO MOEDA COMPRA VENDA VARIAÇÃO
IBQYESPA 0,25% Dólar comerc,ial (R$) 1,658 1,660 -0,06%

Euro (em US$) 1,577 1,577 0,02%
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RECRIAÇÃO

SANTACATARINA--�----��

Câmara pode volar CPMF amanhã
Ministros do STF vão dar a palavra final sobre o tributo, caso ele seja aprovado

Avolta dá CPrvIF pode serde- ,

cidida pela Câmara nesta quarta
feira (28). Estámarcada para este
dia a votação da regulamentação
da emenda 29, que disciplina
gastos com saúde. O texto em

votação vincula 10% das receitas
da União para a área, de, forma,
escalonada, e proporcionaria um
acréscimo de R$ 10 bilhões no

orçamento da saúde já neste ano.
O líder do PT na Câmara, Mau
rício Rands, quer aproveitar essa
votação para incluir a proposta
de uma nova CP11F.

Além da polêmica política
da recriação do tributo, derru
bado pelo Senado no ano pas
sado, a discussão ganha ainda
um ingrediente jurídico. A'pro
posta do PT é que D tributo seja

recriado no mesmo projeto de
lei complementar que regula
menta a emenda 29.

Com essa manobra seria
necessário obter menos votos
do que no formato antigo, de
emenda constitucional. Uma lei

complementar é aprovada com

o apoio de 257 deputados e 41

senadores, enquanto uma emen

da constitucional precisa de 308

votos na Câmara e 49 no Senado.
A CPrvIF caiu em dezembro por
ter recebido 45 votos, faltando
quatro para a prorrogação. O

presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF), Gilmar Mendes,
reconheceu que deverá caber aos
ministros da corte dar a palavra
final sobre o tributo, caso ele seja
aprovado pelo Congresso. o líder do PT no Câmara, deputado Maurício Rands, tento garantir aprovação do CPMF

-

O avanço do Iprev
.

.

Segundo o líder do governo Herneus de Nodol no essêncfô o projeto do Iprev não sofrerá alterações. Foram mais de 70 emendas,
sendo a maioria do Pp, que teve o metade delas acatado. Brincou salientando que nenhuma emendo mexeu com paridade e

integralidade. Foram temos, exaustivamente, expostos nos audiências públicos. Brincou porque pertencem à alçada do Congresso
Nacional. Nodal garante que o projeto não retiro nenhum direito do servidor e que as emendas visam aprimorá-lo. "Trata-se da

reestruturação do Instituto do Previdência. Não é competência nossa mexer no direito dos servidores,"o peemedebista, enquanto
que entidades de classe imunciam que vão protestor junto à Assembléia mantendo a posição de retirada do projeto.

MOVIMENTAÇÃO I'

Hoje o Palácio Barriga Verde será palco de temos do futuro. Inter
namente o líder do governo Herneus de Nadal vai encaminhar aos
presidentes de comissões o relatório final do Iprev, visando garantir o '

aposentadoria dos servidores do Estado. Acontece também o Sustentar
20M que qbordó assuntos de energia renovável e preservação, visan
do garantir nosso sobrevivência num Planeta s�udável.

RESPOSTA
Durante entrevisto à coluna o deputado Angela Amin localizou o de
putado César Souza Júnior como adversário o serviço do governador
Luiz Henrique. O democratas reagiu: "A declaração da deputado, o

quem respeito, foi lamentável. Esse tipo de política de ódio que tente
dividiu Florianópolis e atrapalhou o vida da cidade tem que acabar."

,

FATO
Por estar Inadimplente com a Coson a prefeitura de Tubarão não consegue
acesso a recursos estaduais. Não possui o negativa de débito exigida por
lei. Mesmo assim o prefeito Corlos Stüpp assinou junto com o governador
Luiz Henrique o convênio para o construção do ponte sobre o rio Congo
nhas ligando o município a Jaguaruna. Vai ter que buscar no Justiça um

mandado de segurança para garantir a verba. Os governistas se adianta
ram visando impedir o discurso do prefeito reclamando dos convênios não
liberados pelo governo do Estado. Está inadimplente.

DE REPENTE
Mais uma vez o FGTS entrou em pauta. A
tendência é que sofra algumas modificações
que deverão ser expostas esta semana em

Brasília. A União Geral dos Trabalhadores
defende o troca do índice que atualiza o sal
do das contas passando da TR para o INPC,
além disso, quer que o trabalhador tenha
liberdade para aplicar 20% do seu fundo
em ações. Outra proposto em debate é o re

dução de três para um ano do prazo para o

soque do FGTS emconta inativa.

,ARMA
A segunda fase ,da campanha de'desarmamento
esiá depehdêndo da aprovação da Medida Pro
visória 417 que deve ser votada até quinta-fei
ra no Senado. Já passou pela Câmara. ,A última
campanha, que aconteceu entre julho de 2004
e outubro de 2005, recolheu 500 mil armas.

Coincidência ou não há dados de que o houve
uma queda de 12% no número de homicídios por
arma de fogo no país de 2003 e 2006.
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Senadom nega acordo pam acabar CPI
Marisa Serrano diz que hoje vota acareação dos acusados pelo vazamento
BRASíLIA

A presidente da Comissão
Parlamentar Mista de Inqué
rito dos Cartões Corporati
vos, senadora Marisa Serrano

(PSDB-MS), negou que exista
um acordo entre o PSDB e a

base governista para encerrar

os trabalhos da comissão. "Não
foi feito qualquer acordo, pelo
menos que eu tenha participa
do. O trabalho vai continuar.
Eu preciso saber quantas as

sinaturas os deputados já têm

para prorrogar os trabalhos [que
se encerra no dia 8 de junho l.
São necessárias 171 assinatu
ras na Câmara e 27 no Sena
do", afirmou Marisa Serrano.
A senadora informou que hoje,
além de colocar em votação o

requerimento com pedido de
acareação entre o ex-secretário
de Controle Interno da Casa Ci
vil da Presidência da República
José Aparecido Nunes com An
dré Fernandes, assessor do se

nador Álvaro Dias (PSDB-PR),
vai pedir a convocação da dire
tora de Recursos Logísticos da
Casa Civil, Maria de la Soledad

Castrilho: do secretário de Ad-

ministração, Norberto Temóteo;
e do coordenador-geral de Exe

cução Orçamentária e Financei
ra, Jairo Simão de Melo.

De acordo com a senado-'
ra, sobre os três funcionários
da Presidência da República
pesaria a suspeita de partici
pação na elaboração do banco
de dados sobre os gastos do

ex-presidente Fernando Hen

rique Cardoso.
A senadora lembrou que o

secretário de Admínistração
foi citado por José Aparecido
no depoimento CPMI como o

responsável pela elaboração
do banco de dados .. Já a convo
cação de Jairo Simão deve-se,
de acordo com Marisa Serra
no, ao fato de ele ter sido ci
tado por Aparecido como um

dos presentes no almoço, no
,

Clube Naval de Brasília, com
o assessor de Álvaro Dias. Se

gundo André Fernandes, neste
almoço, José Aparecido teriá
admitido que. a determinação
para que o banco de dados
fosse elaborado teria partido
de Erenice Guerra, secretária
executiva da Casa Civil.

Reciclagem de garrafas PET

pode movimentar R$ 200 mi.

Presidente da CPI Mista dos Cartões Corporativos, senadora Marisa Serrano (PSDB-MS), nega acordo'com governistas

sfno Médio (Enem)
'seró aplicado no '

é�ome estudantes
ló concluíram. Os
ria ,Qscolo, preen- .

his)
-

"

I

Mais de um mês após a libe- aumentar a recidagem dessema-
ração do uso do plástico recicla- terial. A probabilídade é que au

do de garrafas tipo PET (usadas, mente a coleta do PET por parte
em refrigerantes) para produção' dos catadores, já que vai haver
de embalagens de alimentos, ne- um, aumento da demanda des
nhuma empresa obteve ainda se produto, explicou Bunchast.
a licença para trabalhar nesse Ele considera amedida positiva
mercado, que segundo o dire- do ponto de vista ambiental e po
tor do Centro de Estudos So- . sitiva do ponto de vista da gera
cioambientais Pangea, Antonio ção de trabalho e renda. Porque
Bunchast, tem potencial de não só poupa recursos naturais,
crescimento para movimentar mas se torna um negócio viável
quase R$ 200 milhões ao ano. para cooperativas de catadores
Segundo a Associação'Brasilei - de materiais recícláveís.
ra da Indústria do PET" aproxi- Bunchast apontou ainda a

- madamente 51% de todo esse importância da Política Nacional
material plástico' é recidado, de Resíduos Sólidos, que prevê
deixando outras 184 milhões a co-responsabilização dos pro
de toneladas produzidas por dutores dos materiais na coleta
ano nos aterros e Iixões. dos resíduos pós-consumo. Ele I

.Para Antonio Bunchast, a usou como exemplo o caso das
resolução da Agência Nacional embalagens Tetra Pak, utilizadas
de Vigilância Sanitária (Anvisa)

.

em leite longa vida, e os copos'
que permite o uso do PET .recí- descartáveis, qúe não são recicla
dado para produzir embalagens dos devido aos altos custos para
de alimentos provavelmente irá o reaproveitamento.

Sobe estimativa'
de crescimento

Os analistas de mercado re

duziram a projeção para a rela

ção entre dívida líquida do setor .

público e Produto Interno Bruto

(PIB), soma de todos os bens e

serviços produzidos no país, de
41,35% para 41,30%. A estimati
va consta no boletim Focus, pu
blicação semanal do Banco Cen
tral, com base em pesquisa feita
com especialistas sobre os princi-.

pais indicadores da economia.
Iara o crescimento do PIB, a

projeção passou de 4,69% para
4,70% enquanto a estimativa do
crescimento da produção indus
trial passou de 5,35% para 5,37%.
Foimantida a estimativa para o dé
ficit em conta corrente, emUS$ 20

bilhões, e aumentada a projeção
. para o superávit comercial de US$
24,20 bilhões para US$ 24,90- bi
lhões. A estimativa a taxa de câm
bio-ao final de 2008 foi mantida
em R$ 1 70 cada dólar.Quanto ao

investimento estrangeiro direto, a
estimativa caiu de US$ 32 bilhões
para US$ 31,30 bilhões.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



� O CORREIO DO POVO
TERÇA-FEIRA, 27 DE MA-lO DE 2008

Homem fotografo templO'destruído

'Mais de 65
mil mortos
PEQUIM

O número de mortos -_

no terremoto que atingiu a

província de Sichuan, na'
-

China, no dia 12 de maio,
já ultrapassa 65 mil, de
acordo com dados oficiais
divulgados pelo' governo
chinês ontem.

Os dados indicam ainda

que mais de 23 mil pesso
as continuam desapareci
das e 360 mil foram feridas

por causa dos tremores que
atingiram o sul do país.

As autoridades conti
nuam preocupadas com as

condições de segurança na

região. No domingo, 25, um
novo tremor de 5,8 graus
atingiu Sichuan.

Além das réplicas e dos
esforços para resgate das
vítimas e cuidado dos de
sabrigados, outra grande
preocupação das autorida
des chinesas é o número de
lagos formados por desliza
mentos de terra, que blo
quearam os rios da região.

De acordo com a agência
Xinhua, 34 lagos foram for
mados. O lago Tangjiashan,
próximo da cidade de Beí-.
chuan - uma das mais afe
tadas pelos tremores �, do
brou de tamanho 11m apenas
quatro dias. O governo está

preocupado com a inunda-
'ção que o rompimento da
barreira construída para
conter a água do lago pode
causar.

ELEiÇÃO

INTERNACIONAL---------

,

Líbano elege novo presidente
Acordo fechado pretende encerrar longa crise política

capital Beirute, expulsando de- Um salvo de 21 tiros de ca

fensores do governo. Pelo me- nhão saudou Suleiman enquan
nos 81 pessoas morreram nos to uma banda 'militar tocava o

conflitos. <, hino nacional libanês.

"Convoco todos os blocos
libaneses a construir um novo

país por consenso, colocando
os

-

interesses nacionais acima
dos pessoais. Pagamos um preço
alto pela união nacional. É preci
so criar uma estratégia de defe
sa do Líbano contra as ameaças
de Israel, usando a experiência
da oposição, e manter relações
amigáveis com nossos vizinhos
sírios", disse Suleiman, que co

mandou as forças armadas do

país por uma década.

AGÊNCIA ESTADO

BEIRUTE
Uma guarda de honra sau

dou ontem o general Michel
Suleiman, 59 anos, no momen

to em que ele entrou no palácio
presidenciallibanês para assu

mir o posto de chefe de Estado
vago desde novembro do ano �

,

passado.
Suleiman começou a traba

lhar ainda ontem, marcando
consultas com deputados para a

amanhã com o objetivo de com
,por o novo governo, disse uma

fonte no gabinete presidencial.
Eleito no domingo, 25, Su

leiman terá pela frente a tarefa
de unir uma nação dividida e

reconciliar facções políticas ri
vais em pé de guerra.

Suleiman foi recebido com

tapete vermelho pelos funcio
nários- - do palácio do governo
em -Baabda, nos arredores de Suleiman tem agora o desafio de unir o noção e reconciliar facções políticos rivais em pé de guerra
Beirute.

NormalrÍiente, o novo presí-
-

dente é recebido pelo anteces

sor, mas o Líbano estava sem

chefe de Estado desde novem

bro de 2007, quando expirou o

mandato de Emile Lahoud sem

que o Parlamento tivesse conse
guido eleger seu sucessor.

A eleição de Suleiman foi o
primeiro passopalpável do acor
do fechado na semana passada
para encerrar uma crise política
de um ano e meio de duração e

que este mês culminou na pior
onda de violência no país des-
de a guerra civil (1975-1990). O
Hezbollah dominou partes da

Fare anunciam um novo líder máximo
Segundo a guemlha, Tirofijo morreu em março em razão de um ataque cardíaco

Morre Tirofijo, líder dos Farc

BOGOTÁ'

Depois de confirmada a

morte do' líder máximo das
Farc [Ferças Armadas Revolu
cionárias da Colômbia), Pedro -

Antonio Marin, 77 anos, - mais
conhecido como "Manuel Ma
rulanda" ou "Tirofijo" -, a guer
rilha anunciou _ o sucessor do
cargo: Alfonso Cano, um mem

bro do "secretariado" das Farc.
O anúncio foi feito por meio de

� uma gravação de vídeo transmi
g tida pela TV Telesur - emissora
internacional cujo maior acío-

nista é o Estado venezuelano.
Nele, o guerrilheiro Tirnoleón
Jiménez, também integrante do
secretariado, informou, com à

voz embargada, sobre 'a morte

de Tirofijo. _

"Com imenso pesar, informa
mos que nosso comandante-che
fe, Manuel Marulanda, morreu
em 26 de março, de enfarte, nos
braços de sua companheira e

cercado por sua guarda pessoal", -

afirmou Jiménez.
O ministro da Defesa co-

lombiano, Juan Manuel San-

tos, que anunciou a morte de
Tirofijo ao país, afirmou que o

- fim do conflito interno do país
está, próximo. Ele disse ainda
que a nomeação de Cano am

'plíou as divisões no comando
da guerrilha. _

A morte de Tirofijo é a ter
ceira baixa no secretariado dás
Farc desde março. O número 2
do grupo, Raúl Reyes, foi morto

-

numa ofensiva colombiana no

Equador. Dias depois, outro líder,
Iván Ríos, foi assassínado por um
guerrilheiro que desertou.
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LIGA FUTSAL

Aniversariante da noite, o c.amisa 8 Leco completa jogada ensaiada para abrir o placar na Arena Jaraguó

" .

Empate mantél11 o

l\I1alwee em terceiro
Hoje o time enfrenta o São Paulo na Arena

. JARAGUÁ DO SUL

Pela sétima vez em 1 í jo
gos, a Malwee empatou na Liga
Futsal. Ontem à noite, atuando
em casa, o time jaraguaense ce

deu a virada para o Petrópolis,
depois de estar vencendo por
2xO, e teve de buscar o empate
em 3x3 .. O resultado manteve a

equipe em terceiro lugar na elas
síficaçâo, Agora terá mais duas

partidas para tentar terminar a

primeira fase na liderança. E o

primeiro deles é hoje, às 20h15,
na Arena [araguá, contra o São
Paulo/Praia Clube, Gam ingres
sospromocionais a R$ 5 (supe
riores) e inferiores a R$ 10 (só
no Postei Mime). Os postos de
venda são Falcão Sports, Postos
Mime e Girolla Imóveis, além
da Arena Jaraguá, duas horas
antes da partida.

A Malwee pressionou du
rante todo O primeiro tempo,
mas esbarrava na forte defesa
do Petrópolis, a melhor da Liga
Futsal. De tanto insistir; acabou
abrindo o placar aos 17minll,
com o aniversariante Leco. O
camisa' 8 aproveitou cobran
ça ensaiada de falta, girou e

chutou no meio das pernas de
GuL Umminuto e meio depois,
William aproveitou o rebate e,

o craque Falcão sofreu com a boa marcação do time de Petrópolis

de primeira, fez 2xO.

Depois do intervalo, os [ara
guaenses . voltaram desligados
e acabaram sofrendo o empate
em três minutos. Primeiro com o

goleiro Gui, a lmin14, chutando
rasteiro por baixo das pernas de

Tiago. Aos 2min48, Andrey com
pletou bela jogada de pé em pé e

deixou o placar em 2x2. Melhor
na partida, os visitantes viraram

. aos 9min50 com Pelé, depois de

contra-ataque rápido. A Malwee
então foi para cima e conseguia

também barrar as tentativas do
adversário. Tanto que aos 11

minutos Xande roubou a bola €i
tocou rasteiro para Humberto fe-
char o placar em 3)('3.

.

Os doze times classifica
dos para a segunda fase já sâo
conhecidos .r. RCG/Banespa,
--Petrópolis, Malwee, Cortíana/
DCS, 'Ieresópolis, Carlos Bar

bosa, Unisul, Minas, Atlântico,
Ulbra, Intelli e Joinville .'

JULIMAR PIVATTO

Atletismo
De olho nas principais competições do ano, a equipe Jangada/
Malwee/FME participou de um festival de atletismo em Itajaí, no fim
de-semana. O atleta Edimar Brazzo (foto) levou a melhor no salto
em altura e no salto em distância, mas corre atrós de melhores ín
dices. Simone Ponte Ferraz mostrou que pode repetir o pódio nos 3
mil metros rasos do Brasileiro Juvenil. que acontece mês que vem. Jó
Mirielly dos Santos torceu o pé na prova dos 100m com barreiras e

não conseguiu completar. Mas'o lesão não preocupa o atleta.
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Definida terceira fase do Varzeano
Marcado pelo equilíbrio, seis equipes seguem na briga pelo título do certame
JARAGUÁ DO SUL sificação, O time perdeu para o

Os seis times classificados Barrabaxo por 2x1 e o Caxias

para a terceira fase do Carn-
-

fez 1xO em cima do Estofados
peonato Varzeano de Futebol Confort Fine.
- "Troféu Raul Valdir Rodrí- Por fim, na Chave I, Kiferro
gues", foram conhecidos neste manteve o favoritismo e juri
final de semana. Mais urna vez tamente .

com a Galvanização
as disputas foram marcadas Batisti garantiu o passaporte
pela igualdade entre as equipes. para a próxima etapa da com

Agora o campeonato ficou divi-' petição. O Kiferro venceu o JJ
dido em duas chaves: na J estão Bordados por 2x1 e a Galvani
Operário, Kiferro e Barrabaxo, zação mareou dois contra ape
na K ficaram Caxias, Roma .e nas um gol do Amizade/Posto

.

Galvanização Batisti. Rudnick/Rozzaco.
Na Chave G a classificação O Varzeano é considerado

foi definida pelo critério de uma das principais compe
desempate. Já que os quatro tições do futebol amador de
times terminaram a fase com Jaraguá do Sul e região, nesta
quatro pontos. Roma garantiu edição já foram disputados 66
a vaga com o melhor número

. jogos com 200 gols marcados,
de gols a favor e o Operário urna média de 3,03 gols. O ar

cam o saldo mais positivo. No tilheiro dó campeonato é Co
confronto de sábado o Roma wboy, do Operário, com dez
venceu o Operário por 2x1. gols: Depois vem Everson, da
Pela mesma chave, Supermer- Kiferro, com cinco.
cada Brandenburg perdeu de Depois da terceira fase, os

um gol a zero para o Strip Ni- . dois primeiros de cada chave

ght Show/Magic World. seguem para a semifinal. A ta-
.. Já pelo Grupo H, levaram a bela com os próximos jogos do

melhor o Caxias e o Barrabaxo Varzeano será divulgada hoje
Vidraçaria. O atual campeão no endereço: fmejaraguado-
Atlético não conseguiu a elas- sul.com.br/varzeano, Galvanização Batisti (branco) fez 2x1 no Amizade/Rudnick/Rozzaco e garantiu a vaga para a terceira fase

f'

Hipismo reúne cerca de 8QO
pessoas no final de semana'
JARAGUÁ DO SUL

Em meio a muito charme e

emoção aconteceu neste fim
de-semana o Campeonato Ca
tarinense de Hipismo Master
e a 3a Etapa doRanking Cata
rinense de Hipismo, na Socie
dade Hípica Jaraguá. O desta

que foi para a amazonas Paula
.

Monteiro, que garantiu a vaga
para o Brasileiro, conquistan
do o 3° lugar na competição.

A disputa reuniu cerca de
120 amazonas e cavaleiros. O

público também surpreendeu
as expectatívas, cerca de 800

pessoas estiveram no local.
Entre os jaraguaense se des
tacaram ainda Crislane Tietz,
vice-campeã na categoria.esco
la 0,80, João Victor Chruchesl
ski, vice na categoria aspiran
tes e Pauline Menegotti Horn,
vice na categoria preliminar.

.

Cerca de 120 amazonas e cavaleiros estiveram na Sociedade Hípica Jaraguá

Fênix consegue
bons resultados
Os jaraguaense d� Equipe Fênix

participaram neste final de semana

da Copa Santa Catarina de Ciclismo
Master em Jelnvllle. Anderson Fer-'
nandes ficou em 5Q na categoria A 1,
com. a ajuda de Rogério Muller, que
ficou em 8°. Gustavo Fidelis foi o

melhor colocado com a 3° colocação
nos veteranos.

Liga abre'
inscrições

.A liga leste de Tênis de Mesa
está com inscrições abertas. Os lnte
ressados podem comparecer no Cen
tro de Treinamento no Sesl e efetuar
a inscrição até quinta-·feiro. O tor
neio acontece no domingo e reúne
mesatenistas de Joinville, São Bento
�o Sul, Itajaí, Balneário Comboriú e

Blumenau. Informações pelo teleto
ne 9118-4501.
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novo 'aposentado'
Catarinense faz planos para viajar na Europa
PARIS (FRANÇA)

Sem mais a necessidade de

pegar a raquete e enfrentar a

. dura rotina de treinamentos,
Gustavo Knerten já no primei
ro dia como aposentado já de
monstrava estar entediado. Está
sem destino, sem saber o que fa
zer e éonfessou que sua vontade
seria a de viajar uns dois meses

pela Europa como mochileiro.
Parar no lugar que quiser, sair a
hora que tiver vontade e nada'
de compromissos.

"Passei muito tempo 100%
comprometido com meu dia
a-dia. Nas últimas semanas

treinei por mais de. seis horas
diárias para conseguir jogar
no nível em que estive diante
do Mathieu e agora ainda não
sei o que buscar", contou. Em
sua última partida como pro
fissional, mostrou alguns bons
lampejos, mas perdeu para o

francês Paul-Henri Mathieu

por 6/3, 6/4 e 6/2.
Sua única certeza é a de que

vai ficar mais alguns dias em

Roland Garras, pois ainda dis

puta a chave de duplas. Ao lado
de Sebastien Grosjean, enfrenta
os franceses Nicolas Mahut e

Julien Benneteau em data ain
da não anunciada. Depois, sai
sem destino pela Europa. "Vou
viajar um pouco, como se fos
se um mochileíro, sem planejar
muito. Tenho de voltar a Paris
no domingo da final, pois vou

participar de uma cerimônia
dos 80 anos do· estádio de Ro
land Garras".

Por ora, Guga aproveitou

Guga se despediu' no domingo, mos ainda terá compromisso nos duplas

para descansar. Disse que dor
miu 12 horas seguidas depois
do jogo e, embora .não tenha
programado nenhuma come

moração, vai curtir Paris com

alguns amigos. "Tem uma tur
ma do pagode que está por

aí e eles já até ganharam uns

quatro euros tocando lá em

Montmartre", ironizou Guga,
ao fato de muitos artistas na ci
dade ganharem a vida passan
do o chapéu depois de apresen
tações nas ruas.

Laudodizde
onde vele o gás
Um laudo contendo o resultado parcial O Estádio Juan Domingo Perón, do Os fiscais do 6P de Mônaco decidiram

do investigação feità pelo Polícia Civil deve Racing de Avellaneda, foi confirmado como não penalizar o finlandês Kimi Roikkonen,
aumentar o polêmico sobre o incidente ' palco do jogo de quarto-feira entre Boco do Ferrari, depois do ocidente causado
de gás tóxico no vestiário do São Pau- Juniors e Fluminense pelo ida das semi-- por ele no fim do provo deste domingo,
lo, durante o semifinal do Campeonato finais do Copo Libertadores. A Conmebol . que resultou no abandono de Adrian Su-
Paulista, contra o Palmeiras. Segundo o negou um pedido do time argentino para til, da Force· Indio, o quarto colocado na-

documento o gás teria sido liberado de vistoriar o estádio, interditado pela organi- quele momento. O atual compeão do mun-

dentro do vestiário do Parque Antártico. zação, antes da partida com o Fluminense. do colocou a culpo da batida nos freios.

La Bombonera
não é liberada

Kimi Ra,ikkonen
escapa de punição

oT���!�E��O�?orao rn
-------__,d',Iij,}1;jl,.:Jj'}1,.I---------

Resultadoa- 3' Rodada 1J; , .'

Grêmio 2xO Náutico
Flamengo 2xl Internacional
Vitória 4xO Figueirense
Cruzeiro 4xO Santos
São Paulo txt Coritiba
Sport 2xl Fluminense
Goiás 1 xl Ipatinga
Portuguesa 1 xl Palmeiras
Atlético-PR 1 xl Atlético-MG

Ti!):'•. 3§PA_·,·AP#f"m�l1iin· ;:1�!I%]111111111ª11111!:�I:If'� Botafogo lxl Vasco

Col. Time P J IJ D SP Ge sa
1° Cruzeiro g 3 3 O O 7 O 7
20 Flamengo 3 2 O 5 2 3
30 Grêmio 7 3 2 ° 3 O 3

50 Allético-PR 5 3 2 ° 3 2

70 Coritiba 4 3 4 3

Próximos Jogos

BRASILEIRÃO SÉRIE B - CLASSIFICAÇÃO Resultados- 3' Rodada
Criciúma 2xl Sâo Caetano
Vila Nova 2xl CRB
Marília OxO Paraná

Bragantino Oxl Juventude
Fortaleza 5x1 Gama

.ilVjl1l',.�Jl:vrollm!��.íª.••�I!rtlJ.l:1I=.�.itl1iilii Brasiliense 1 xO América-RN

50 Criciúma 6 3 2 O 3 2 Ponte Preta 3x2 Ceará

l.mm!QfW!�•••••IiI•••ll�tl&ft�111
Santo André 2xO Bahia
ABC Oxl Corinthians

170.�polntiePlrelltal,,6.113••2111IlI10!4111J.4.iI5••-1. Barueri 2x2 Avaí

Q G,p� ,',!ikl:f S§.
O 7 3 4

30 Brasiliense 3 2 O 6 3 3

go Avaí Próximos Jogos2 O 3 2

30 Copinha Sub·13 Futebol

Classificação Final

10 CT Falcão 12

20 Flamengo
30 Botafogo
40 O Pequeno e a Bola

Resultados

30 Rodado do 20 Fase

Operário 1 xl Roma

Barrabaxo 2x1 Atlético

Batisti 2x1 Amizade/RudnicWRozzaco
Caxias 1xO Estofados Confort Fine

Brandenburg Ox1 Strip Night Show/
MagicWorld

Kiferro 2XO JJ Bordados
TAÇA POMERODE

Resultados

30 Rodada Returno

Noite a Foro 3x1 Atlético ENEC

Água Verde Porn. 2XO Vitória

Apafeb 2x3 Tupi
Flamengo OXO Caramuru

� Atlético Pom. Oxl Floresta
«

� Aspirantes
z

g Noite o Foro Oxl Atlético ENEC
9
,� Flamengo OXO Caramuru
c-

� Próximos Jogos
>
is Domingo (15h15)
Atlético ENEC x Águo Verde Porn.

Água Verde Tbó. x Noite o Foro

Botafogo x Vera Cruz

Tupi x Atlético Pom.

Caramuru x Apafeb
Cruz de Malta x Flamengo

Futsal Sênior

Resultados do 60 Rodado

Avaí 6x5 Vila Amizade

Beko's 5x3 Rebas

Imigrantes 1x8 Bem BoladO/Rio Branco
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Mal atinge 30 milhões de brasileiros
Uso excessivo de analgésicos é uma das principais causas de dor de cabeça.
Cerca de 30 milhões de brasileiros

sofrem com dor de cabeça, segundo es

timativa do Departamento de Cefaléia .

da Academia Brasileira de Neurologia.
A ingestão excessiva de analgésicos
é apontada corno urna das principais
causas desse mal. Dentre a população,
as mulheres são as que mais sentem
dor de cabeça 76%, contra 57% dos
homens. A cefaléia não poupa nem os

mais jovens. Aproximadamente 39%
das crianças até 6 anos já sabem o que
é ter cefaléia, e aos 15 anos, o número

chega a 70%.
A ingestão de analgésicos não pode

ultrapassar dois a três dias por semana
e deve ser indicada por um especialis
ta. Segundo a médica do Departamento
de Cefaléia da ABN Patricia Machado
Peixoto, existem dores de cabeça que
ficam mais fortes e freqüentes com o

passar do tempo, evoluindo para enxa

quecas crônicas.
Uma grande causa é o uso do anal

gésico, que, em excesso, piora a dor de
cabeça. O ideal é tratar o distúrbio com

medicamentos que atuam no cérebro,

fazendo com que haja urna estabilidade
química. Há urna melhora de 60% dos
casos, quando o paciente realiza esse

tratamento, explica.
Existem quase 300 tipos de cefaléias

catalogados, de acordo com informações
da ABN. Porém, a dor de cabeça pode
disfarçar a presença de outras doenças,
muitas vezes, mais graves. Por isso, a aca
demia alerta para a necessidade de con

sultar especialistas sobre o assunto.
Nas cefaléias primárias não existem

lesões cerebrais e sim um distúrbio
químico em relação aos neurotransmis
sores substâncias que circulam no cé
rebro e o fazem o funcionar. A dor de
cabeça é urna doença neurológica e não
têm sintomas. As dores secundárias,
porém, são patologias em que o pacien
te pode ter desde um tumor, hemorra
gia ou traumatismo, explica a médica
do Departamento de Cefaléia da ABN.

Patricia Machado Peixoto explica
ainda que para obter um diagnóstico
mais preciso sobre as causas da dor de
cabeça deve-se recorrer a cefaliatria,
subespecialidade da neurologia.

\.

Ingestão não pode ultrapassar o três dias por semana e deve ser indicada por um especialista

��iJi&iK� a_.
'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 27/05/08.
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