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Estudo divulgado pela National
Road Safety Foundation, uma fun-

, dação que estuda a segurança nas
estradas dos Estados Unidos, consta
tou que dirigir com sono é tão peri
goso quanto guiar alcoolizado. Além
disso, os motoristas que pegam estra
das debaixo de sol forte estão sujeitos
a ficar mais cansados, aumentando o

risco de acidentes. A pesquisa mos

trou que 60% das pessoas entrevis
tadas continuam dirigindo mesmo

quando se sentem consadas.

fonte: Gl

3371.0800' www.wizardjaragua.comcbr

A velha berinjela,
agora cem recheio
Prato saudável e saboroso pode ser

servido em ocasiões especiais.
Página 13

Sex and the city
lidera bilheteria
Filme desbancou Indiana Jones e faturou
US$ 55,7 milhões em ingressas nos EUA.

Página 9

Inquérito ficará
pronto em 30 dias
Delegado Uriel Ribeiro diz que in
vestigação vai apontar se trator da
Prefeitura tinha todos os acessórios
de segurança. Motorista não tinha
carteira para dirigir trator.

Pígilm5

Atletas analisam
próximos jogos
Jogadores da Malwee acreditam
que Joinville e Cortiana UCS são os

adversários mais difíceis de serem

batidos. Tabela de jogos será divul
gada no sábado.

Página 21

Uma madrugada
. com os bombeiros
Equipe de reportagem acompanhou o

trabalho da corporação por u,ma noite
e conheceu os profissionais que estên

sempre de prontidão para atender
qualquer emergência.

Púgino 8

C.Ol'lpf1'lndo o cadilO

Mime ta-Çé t\\lbe,
. você paja 1

a baba 10. LEIA
HOJE

- Instituições e

desen,yolvimento
Página 20

NEM TIME, NEM
TREINADOR

PROMOÇÃO
Saibacomo

ganhar ingressas
para ver Diogo

Portugal
Página 12
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CHARGE

GUIDO & HELMUT

PONTO DE VISTA

Quanto tempo vale um momento?

PABLO VARELA

BRANCO,
PROFESSOR

Aguarde um momento, senhor, por
gentileza. Aí você aguarda. A funcioná
ria vai até lá atrás, você espera e nada.
Será que já passou um momento? Eu

preferia que.ela pedisse um' momenti-
'

nho, que em tese é mais curto, Mas aí
ela volta coni o que eu precisava.Legal,
esse tempo aí é um momento. Saio de
onde estou; vou até um outro lugar do
comércio e faço a experiência.

Um momento" vou verificar. É

DO LEITOR

Santa Cat-o'rin'a
é devastadora
de florestas?

Aproveitando o Diá daMata Atlântica, a FUndação
BOS Mata Atlântica e o Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais ( INPE) apresentaram com destaque em cadeiá

.

nacional o Estado de Santa Catarina como o estado que
mais tem desmatado remanescentes de mata atlântica.

Evidentemente que trata-se de uma notícia preocu
pante e que deve ser encarada com todo o rigor pois
a preservação da mata é condição essencial para que
possamos manter a qualidade de vida.

Pelo ranking apresentado, nosso estado desmatou
entre 2000 e 2005, 45.53Q hectares, o segundo coloca
do, Minas Gerais desmatou 41.349 hectares e assim por
adiante.

Uma análise mais profunda, no entanto, revela al-
gumas informações bem interessantes.

.

A
.

área original de mata atlântica em nosso país
alcançava quase 129 milhões de hectares dos quais
7,43% estavam localizados em nosso estado.

Atualmente a mata atlântica está reduzida a menos

de 14 milhões de hectares dos quais 10,93% estão loca
lizados em Santa Catarina, alcançando um percentual
de 22.,89% do território catarinense.

Resumindo, embora Santa Catarina esteja desmatan
do parcelas significativas de mata atlântica, o fato é que
os outros estados forammuito mais rápidos no desmata
mento no passado e atualmente tem muito pouco para
desmatar enquanto nós temos ainda quase uni quarto do
estado coberto per remanescentes deste bioma.

Trata-se de uma importante riqueza que precisamos
preservar, ainda mais pelo fato de que uma importante
área contínua desta mata está localizada exatamente no
norte catarinense, ou seja, em nossa região.

Avaliando pelo que podemos. ver em nosso muni

cípio, a agricultura tem cedido espaço para o avanço
da floresta e, com um mínimo de cuidado, poderemos
manter a cobertura vegetal.

LOURIVAL KARSTEN, ADMINiSTRADOR

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

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

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

• t�lefone (. não serão publicados).

quele dia. Além do mais, com médi
co e psicólogo não convém demons
trar muita indignação. Os resultados
podem ser assustadores. Imagina o

psicólogo enfurecido com o depres
sivo? Afunda de vez o sujeito. E com

um incendiário? Melhor nem pensar.
Nero deve ter passado por isso.

Depois de ser atendido, voltei para
casa. Era um dia lindo, eu estava fe
liz apesar das diferenças entre os _

momentos. O céu escureceu quando
lembrei que tinha que resolver uns

problemas com a operadora de tele-
. fone. Liguei para o atendimento. Aí
descobri que ummomento pode valer
uma eternidade, e que,um dia feliz às
vezes é muito raro.

.

a resposta ao meu pedido por um

produto que não achei na loja. O
momento nessa loja é maior que na

anterior. Mas tudo bem, nesse dia
estava tudo calmo, sem motivos pra
reclamações.

No consultório médico, minha'
consulta estava marcada para três
horas. Muito .bem, cumpri minha'

. parte, três em ponto estava lá, O
médico não., Aí a secretária pediu
que eu. sentasse e aguardasse um

momento. Descobri que o momento
do médico é infinitamente superior
ao do pessoal do comércio. Isso que,
COIll o pessoal do comércio, eu não
tinha hora marcada.

.

Mas relevei, estava sem pressa na-
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FALA Aí!

"Para fazer um
concurso de

merendeira, é exigida
uma ficha limpa."
,ANTONIO SAPÚCAIA,

PRESIDENTE DO TRE DE ALAGOAS,
defendendo a impugnàçõo

de candidatos que nõo tenham
'ficha limpa".

." Agora.vou esperar
passar o processe

eleitoral. "
PRESIDENTE LULA DA SilVA (PT),
anunciando que vai interromper a
inauguraçõo de obras em capitais
de Estado até depois das eleições

municipais.

. " Eu nunca peguei
num revólver para
..

'

dar um tiro.',"
ANTHONY GAROTINHO (PMDB),
EX-GOVERNADOR DO RIO DE

'

JANEIRO, acusado de formaçõo
de quudrillía armada por
procuradores da República.

Escola aberta
o·A Comissão de Educação, Cultura e Esporte analisa nesta terça-feira pro
jeto que incentiva a abertura das escolas públicas nos finnls de semana,
feriados e períodos de recesso, a fim de permitir a oferta e a prática de
atividades culturais, esportivas, de lazer e de reforço escolar. Uma forma
de aproximar mais a escola com ÍI própria comunidade usuária. A proposto
amplia o alcance do Programa Nacional de Alimentação Escolar, permitindo
a transferência de recursos federais às escolas públicas que desenvolverem
tais atividades extracurriculares. O autor da proposta, senador Expedito Jú
nior (PR-RO), lembra que a rrorma não é impositiva, e que, se aprovada,
permitirá a cada rede escolar pública regulamentar a forma de promover a

ampliação do espaço escolar. Em Jaraguá, já se tentou através da Câmara,
mas com veto do Executivo.

'

REALIDADE . P,IOR
Notícia preocupante traz a pesquisa O número de acidentes nas rodovias
Retratos da leitura no Brasil, mostran- federais nos primeiros três meses de
do que a biblioteca alndn é vista como vigência da Medida Provisória 415,
um lugar desinteressante para a po- que proibiu a venda de bebidas alco-
pulação. A maioria dos entrevistados. ólicas ao longo das estradas federais,
-73% - declararàm que não costumam cresceu cerca de 12% em relação ao

usar o serviço. A estimativa indica que, mesmo período do ano pussnde. Dados
três a cada quatro brasileiros não vão a da Polícia Rodoviária Federal mostram
bibliotecas. Quem não lê, não aprende que de 1° de' fevereiro último, quan-
o próprio idioma e, por conseqüência, do a MP entrou em vigor, ap dia 30
fala e escreve mal. Incluindo muita

,

de abril, ocorreram 32.387 acidentes,
gente diplomada. com 1.497 mortos e 18.557 feridos.

BENEFíCIOS
Os empregados domésticos poderão
ter seus direitos trabalhistas não

apenas ampliados, mas igualados
aos que são garantidos pela Consti
tuição às demais categorias. A mi
nistra dü Secretarín Especial de Polí
ticas para as Mulheres, Nilcéia Freire, -

explica que uma Proposta de Emenda
Constitucional, que prevê mudanças

,� como o direito ao FGTs e ao seguro
� desemprego deve ser enviada ainda
is neste uno ao Congresso Nacional.

O CORREIO DO POVODTERÇA-FEIRA, 3 DE JUNHO DE 2008
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PSOL dá pmzo para negociar aliança
Partido vai esperar até sábado, mas restringe coligação a siglas de oposição
SCHROEDER

Com a proximidade do
início do período das conven

ções partidárias, no próximo
dia 10, o PSOL definiu sába
do como prazo para que si

glas ínteressadas em costurar
acordos para uma aliança pro
curemos dirigentes para con

versar. Segundo o presidente
da legenda e' pré-candidato
a prefeito, Osnildo Konen, o

convite é aberto aos partidos
"que não estão contentes com

a atual admínistração".
A postura de oposição vem

sendo mantida pelo PSOL
desde a criação da comissão

provisória, em 2005, por um
grupo de dissidentes do PT,

.

incluindo Konen. Segundo
ele, o partido já foi procurado
por lideranças de outras le

gendas, de forma individual, e

que defendem a ruptura com

o atual governo na eleição mu
nicipal deste ano. "São siglas
rachadas, já que' muitos não
concordam com esta adminis
tração", disse.

Na Câmara de Vereadores,
o prefeito Felipe Voigt (PP) tem
recebido apoio maciço de to

das as bancadas na aprovação
de projetos enviados pelo Exe
cutivo. Além do PP e PMDB,
da atual aliança, PSDB, DEM
e PT também votam. a favor
do prefeito e poderão apoiar a
candidatura dele à reeleição,'
se confirmado o desejo mani
festo do presidents progressís
ta, Leonor Jacobi.

"Entendemos que a oposi
ção tem que existir, e da forma
como está hoje não existe",
comentou 'Konen, infarman-'
do que o partido está conver-

"

sando com o PV; recém criado
no município. Segundo ele, a

proposta é buscar uma aliança
'

que defenda um governo po
pular, "sem atrelamento a em

presários". Se não for através
de uma coligação, garante que
o partido vai concorrer com

chapa pura.
Para o presidente do PSOL,

se outro nome além dele e de

Felipe Voigt for confirmado

para disputar a Prefeitura, será
uma "candidatura laranja".
"Se tem um partido descon
tente (com a atual administra
ção), por que não nos procu
ram de forma oficial? Lançar
candidato sem buscar aliados,
fica evidente que é para tirar
votos de nós e reeleger o pre-

-

feito", avaliou.
'

�

CAROLINA TOMASELLI Presidente-disse que partido não definiu o nome do vice para negociar vag�

DEM d·eixa O PP livre para conversar
Democratas confirmam apoio ao candidato progressista nestas eleições
GUARAMIRIM

o DEM delegou ao PP as tra

tativas com outras legendas para
ampliação da aliança já confirma
da entre os dois partidos nas elei
çõesmunicipais de 5 de outubro,
Segundo o presidente do.díretó
rio, Nilo Martini, os democratas

preferiram deixai .os progressis
tas à vontade para negociar, e

vão apoiar o Pp, índependente de

quem venha a integrar a coliga
ção. "Nossas conversas são so

mente com o PP. Eles é que estão
. buscando parceiros" , ressaltou
Martini, informando que o par
tido não impôs qualquer restri
ção sobre a participação de a ou

.

b sigla na aliança. "Temos com- :

promísso e pretendemos'honrar,
indicando o vice ou, dependen
do da composição, até abrir mão Peixer venceu duas eleições com apoio.do PP, que indicou o vice
da vaga", revelou o presidente do
DEM.

Pelo acordo firmado na elei

ção de 2004, caberá ao DEM in
dicar o candidato a. Vice Hcl. cha

pa, par conta do apoio do PPnas
duas disputas anteriores. Naque
la eleição e também no pleito de

- 20QO, Mário Sérgio Peixer (DEM)
foi -eleito e reeleito prefeito' em
dobradinha com o progressista
José Joaquim Fernandes.
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Laudo apontará se foi imprudência
Inquérito sobre a morte de adolescente atingido por pedra sai em 30 dias
JARAGUÁ DO SUL ,

A polícia aguarda o resul
tado do laudo cadavérico do
IML (Instituto Médico Legal) e

da perícia feita no local do aci
dente para concluir o inquérito
da morte do adolescente de 15

.

anos, atingido por uma pedra,
na última sexta-feiraSegundo
o delegado, Uriel Ribeiro, o

trator que operava com a ro

çadeira já passou por perícia,
testemunhas foram ouvidas
e em 30 dias, a investigação
deve ser concluída.

.

OmotoristaR.B.S., 31 anos,
foi autuado em flagrante e vai

responder em liberdade por
homicídio culposo, ou seja,
quando não há a intenção 'de
matar. O delegado. diz ainda

que a documentação do veí
culo e a carteira de habilitação
do funcionário da prefeitura
serão analisadas. O motorista

possui a carteira de habilitação
da categoria AB, mas segundo
o Detran, para dirigir o trator,
seria necessária a categoria C.

Outra hipótese levantada

pela polícia é .de que a máqui
na não oferecia segurança ade-

quada. "Foi um acidente. Mas

agora, o inquérito vai apurar
se houve alguma imprudên
cia

.

que contribuiu para esse

acidente. Precisamos saber se

o veículo foi usado como vern
original de fábrica ou se foi
modificado algum acessório",
comenta Ribeiro. A roçadeira
é de um modelo antigo, possui
apenas proteção nas laterais
e a irregularidade do terreno

pode ter facilitado o arremes-
.

so da pedra.
Gelson Engelmann foi

atingido no coração por uma

pedra de-cerca de 10 centíme
tros, lançada por uma roçadei
ra da Prefeitura de Jaraguá db
'Sul, na Rua José Martins, Bair
ro Três Rios do Norte. O rapaz
estava a cerca de 50 metros
de distância da máquina. De

. acordo com o laudo 'do IML,
a parte pontiaguda da pedra
pode. ter perfurado o coração
da vítima.

O Correio do Povo procurou
a Prefeitura, que. não quis se

manifestar sobre o acidente.

DEBORA VOLPI

OAB Jomguá quer instoloçãQ
.do quarto varo cível no cidade

Falto de proteção em torno da hélice pode ter facilitado o arremesso do pedro que matou jovem de 15 anos

.:
JARAGUÁ DO SUL cíveis. No fórum do municí-

A subseção da OAB (Or- pio tramitam cerca de 40 mil
dem dos Advogados do Bra- processos.
sil) de do município luta pela Segundo Lopes, a expec
instalação de uma quarta vara � tativa é de que a quarta vara

cível na região. Na quinta- seja instalada no município ,
.

feira, o presidente da entida- até o fim do ano. Para que isso

de, Raphael Rocha Lopes, e aconteça, o espaço do fórum
o vice-presidente, Julio Max precisará ser reformulado.
Manske, irão à Florianópolis Um projeto de engenharia,
para conversar com o presi- que está em andamento, de
dente do TJ/SC (Tribunal de verá ser encaminhado ao TJ
Justiça de Santa Catarina), para abertura da licitação re

[osé Rodrigues de Oliveira ferente às obras.
Filho, sobre' a instalação da Com a instalação da quar-

. nova vara, entre outros as- ta vara, o município ganhará
suntos. mais um juiz titular e uma'

.

_ ''A instalação da quarta equipe dê, pelo menos, sete

vará cívelé uma mobilização" funcionários. A cidade ga
conjunta da OAB 'com magis- nhou a terceira vará cível em
trados do município", ressal- 2006, agilizando os proces-.
tau Lopes. Ele acrescenta que sos. "O número de pessoas .

a estrutura vai agilizar o nú-· que buscam os .seus direitos..

mero crescente de processos.' -está crescendo, e o TJ tern-que
Hoje, Jaraguá do Sul conta acompanhar este crescimen

,

com uma vara criminal e três to", acrescentou.

Foragido é
encontrado

Já está no Presídio Regional de
Jaraguá do Sul o sétimo detento fora
gido durante o Dia das Mães. Cláudio
de Jesus, 30 anos, preso por tráfico de
drogas, estava próximo a um clube no

Bairro Vila lalau. Ele cortou e pintou
os cabelos e portava. documentos fal
sos para não ser identificado.

PRF centínun
em greve

Agentes da Polícia Rodoviária Fe
deral estão em greve por tempo inde
terminado, desde o último dia 30. A_

: paralisação já con'ta com quase 100%
de cdesão nos estados do Ceará, Goiás,
Espírito Santo, Rio Grande doSul, Mato
Grosso do Sul, Distrito Federal, Piauí,
,Alagoas, Maranhão, Bahia, Sergipe,
Rondônia e Santa Catarina. O protesto
é coníme não exigçncia de nível supe
rior para concursos p�ra PRF.
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METEOROLOGIA
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Ciclone extratropical fecha o tempo
Condição pennanece até amanhã, trazendo ventos fortes e chuva intensa
JARAGUÁ DO SUL

A passagem de um ciclone
extratropical per Santa Catarina
promete deixar a metade dessa
prímeíra semana de junho mo

lhada. No Vale do Itapocu, a chu
va deve ser tão intensa que pode
equivaler à média esperada para
o mês inteiro. Isso representa um
acumulado de até 60 mm entre

hoje e amanhã. Para completar,
também são previstos ventos de
50 a 70 quilômetros por hora.

Conforme o meteorologísta
Marcelo .Martins, da Epagri/Ci
ram, de Florianópolis, a condi
ção tende a ser ainda mais forte
nas proximidades da capital e

Norte do Rio Grande do Sul.
Para aquela área são aguarda
dos ventos violentos, formação
de ondas com cinco metros de

porém, as tempestades não fa
zem tantos estragos. "Há possi
bilidade de pontos específicos

. de alagamentos, mas nada gra
ve", explica Marcelo Martins.
Isto porque, .segundo ele, o céu
volta a ficar claro na próxima
quínta-feira, já que

.

o ciclone
se desloca para o oceano com

rapidez. Ele se forma devido à

associação de baixa pressão na

superfície com vórtice ciclôni
co de alto nível na atmosfera.

Durante toda a semana a pre
visão é de temperaturas amenas,
assim como as registradas nos

últimos dias. Os termômetros
marcam mínimas de 11°C emá
ximas de até 16°C. A sensação
de frio intenso fica por conta da
umidade acentuada comum à

região.
altura e ressaca no mar. Na mi-

crorregião de Jaraguá do Sul, KELLY ERDMAN Temperaturas amenas continuam durante toda a semana. Além dos casacos, guarda-chuva é essencial

Comerciantes empolgados com Estaçõo exige cuidados com a saúde
frio antes mesmo do inverno Pessoas com doenças respiratórias e cardíacas devem se preocupar
JARAGUÁ DO SUL

O inverno só começa no fi
nal de junho, mas com a troca

. do veranico de maio por tem
peraturas amenas, a artesã Ma
dalena Rosa, 50, já se anima.
Ela confecciona artigos em lã
e, só no último fim-de-sema
na,vendeu quase 40 meias. "O
pessoal também passa, olha e

avisa que vai comprar quando
o pagamento sair", conta.

A explicação é simples. Se
gundo a dona-de-casa Clarice
Dávila, 27, basta esfriai' um

pouco para sentir a necessida
de de abastecer o guarda-roupa.
E, foi exatamente isso que a as-

sistente de administração Su
zan Alberton, 27, decidiu fazer.
Ontem, ela saiu de casa pronta
parti' pesquisar os preços de ca

sacos no comércio jaraguaense.
De acordo com Idileisa Na

zatto, 35, proprietária de uma

loja no Centro da cidade, o

movimento vem crescendo
desde a chegada do frio. Ela
pretende aproveitar a oportu-.

nidade e vender cerca de 20%
mais em comparação ao mes

mo período do ano passado.
Para isso, aumentou os esto

ques. As vedetes, conforme a

comerciante, sâo as peças de
lã e as botas.

Madalena Rosa espera que o frio permaneça nos próximos meses

JARAGUÁ DO SUL

Se para algumas pessoas
a proximidade do inverno re

presenta bem estar, para ou

tras é bem diferente. Há quem
tenha problemas'com o clima
trazido pela estação. Segundo
Marcos Brasil, chefe de enfer
magem do Hospital São José, a
chegada do frio significa que,
em breve, o número de inter
nações deve aumentar.

Quem mais sofre com o

fim do calor são as .pessoas
que costumam ter crises res

piratórias. Para evitar impre
visto's desagradáveis, basta
tomar alguns cuidados no dia
a dia. Conforme Brasil, a pri
meira iniciativa é se agasa
lhar. Além disso, não se pode
esquecer de hidratar o orga
nismo, usar os medicamen
tos prescritos pelos médicos
e fazer atividades esportivas
rotineiras. "É importante es

colher os horários para esses

exercícios físicos, deixando
de lado os momentos de ca

lor e frio extremo", lembra.
Outro detalhe imprescindí
vel à manutenção da saúde
diz respeito à alimentação
balanceada.

Exercícios físicos ajudam a manter corpo saudável, inclusive, no inverno
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EDUCAÇÃO

Estudantes se preparam para o Enem
Inscrições esmo abertas até o dia 13 de junho, provas acontecem em agosto
GUAiI,AMIRIM

Após ser selecionado entre as

37 cidades do Brasil onde a edu
cação alcançou índices positivos;
sendo destaque nacional, Guara
mirim tem mais um motivo para
comemorar. É que o município
foi escolhido parareceber oEnem
(Exame Nacional do Ensino Mé

dio). O Enem foi criado pelo mi
nistério da Educação como unia
ferramenta para avaliar a qualida
de geral do ensinomédio no país.
Além de Cuaramirim,: outras 50

. cidades do Estado também parti
cipam do provão.

Segundo a orientadora Ma
ria Cristina, da Escola Lauro

Zimmermann, os alunos estão

empolgados e ansiosos para
realizar a prova. Maria afirma

que somente em uma sala com
mais de trinta alunos, apenas
dois ficarão de fora do Enem.

"Os estudantes entendem que
a iniciativa serve também para
medir o nível de conhecimen
to deles próprios, além de abrir
oportunidades para o ensino

superior", disse.
A diretora da Escola Al

mirante Tamandaré, Cristina'
Poltronieri, ressalta que estar
selecionado para participar do
provão é válido porque valo
riza o ensino público. "Outro
fator que atrai a atenção dos
estudantes é a possibilidade de
adquirir bolsas de estudo atra
vés de cotas oferecidas pelo
MEC (Ministério da Educação
e Cultura)", afirma.

Participam do Enem so

mente alunos do' ensino mé
dio. Jaraguá do Sul também foi

.

selecionada para a prova.

OSNIALVES

Texfair encerr-a com 28 mil
visitantes em quatro dias

A Texfair 2008, uma dos principais feiras do segmento têrtil do América.La
tino, encerrou no último dOl,Tlingo em Blumenau, onde é realizado todo ano.

Segundo informações dos organizadores, o evento teve mais de 28 mil visitantes
nos quatro dias do feira. Participaram comerciantes do setor têxtil vindos do

Europa, América do Norte, do Sul, e de alguns países do Ásia e Oceania.
Foram promovidos intercâmbios comerciais e, tecnológicos entre expositores

e compradores. O objetivo do Texfair é gerar oportunidades de negócios, trocos
de informações e conhecimento de mercados potenciais. No decorrer do feira
aconteceram palestras, workshops e coletivos de imprensa cem diversos profis
sionais convidados. Do Vale participaram as empresas Malwee, Marisol, Lunen
der e Olho Fatal. Esta último está no mercado há onze anos e trabalho com o foco
voltàdo poro o público jovem. É uma dos empresas promissoras do região e que
expôs, no feira, mais de 80 produtos no stand do marco.

::"AGENDA DO PROVÃO
As inscrições poro o Enem vão até 13 de junho e o provo será reá
ser definido em Guaramirim. Os participantes devem pegar o fich inscnçao na@�e
agência dos Correios. A inscrição é gratuito. Outros informo ões no www.enem.inep:go

Em Guaramirim mais de mil estudantes vôo fazer o provo do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio)

.

Laboratório para pesquisa do maruil�l·
, .

o inseto pode tránsmitir algumas doenças e a proliferação causa preocupação
SCttROEDER

Autoridades de todo o nor

te catarinense ressaltaram a

importância da inauguração
do" laboratório instalado em

Schroeder, com o objetivo de
estudar e conter a infestação
do mosquito maruirn na re

gião. Bara Alceu Grade, presi
dente do instituto, "a intenção
não é extinguir o inseto, mas
sim prevenir a prolíferação e

realizar o manejo do maruim",

VESTIBULAR
Modalidade de Ensino a Distância fACUlDAO! DE TECNOLOGIA INTfIlNACIONAl

Inscrições até o dia

13 de Junho de 2008
Taxa de Inscrição:
R$ 50,00
Data da Prova:

15 de Junho de 2008

Aulas ao Vivo
Transmitidas diretamente

de Curitiba

. Duração de 2 a 3,5 anos

O maruim é' um mosqui
to .de pequenas dimensões
e quando ainda lar-vas vive
nas águas doces ou salgadas
de rios e córregos. O inseto
se reproduz em .lugares ala
gados, como banhados, onde
existe matéria orgânica em

decomposição. É o maruim o

responsável pela transmissão
da virose oropoche, que dei
xa o paciente de cama por até
.doze dias, com dores no cor-

po, febre, e fotofobia. Algu
mas espécies deste mosquito
são responsáveis pela doença
denominada "Língua Azul",
que acomete ovinos e bovi
nos. Pesquisas recentes reali
zadas em Corupá determina
ram que um dos nichos para
sua reprodução são os cepos
das touceiras de bananeiras e

as fezes de animais. O inseto
.

que'atua no Vale é o culicoi
des paraensi.

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

na forma da Lei, etc.
.

Faz saber a todos quanto este edital, virem Que se

acham neste Tabelionato para protesto de Titulos contra: :

ANORI SANTO BENETTI· ME 80,656.887/0001-00 FUTURAGRO DlSTRIBUIOORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTD
I 138736-2

.

13/05/2008 1.864,68 O MESMO
.

CADIMENSION ESCOLA DE INFORMATICA LTD 09.228.470/0001-81 DELCIO ROZWOD ME
I 000172009

.

15/05/2008 1.486,85 O MESMO
LUIS RIBEIRO 077.518.629-55 BV fltjANCEIRA S/A.

I 131006777 A VISTA 13.193,38 O MESMO
SAULO COSTA ORLANDIM 005.268.759-76 MOBISAT SIST RASTREAMENTO LTDA

I Al 050563A 29/04/2008 320,00 O MESMO
VALMI ARRUDA MACHADO 241,584.296-68 ABS EMP.REENDIMENTO MERCANTIL LTDA

L 451991 (31/36) A VISTA 244,49 O MESMO

E, como os ditos devedores nao foram encontradOs ou se recusaram a acerrar a devida iotimacao, faz por intermedin do ,
presente Edita!, para qaaos mesmc; comparecam neste Tabelionato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1589, no prazo da Lei, :
a fim de liquidar o seu debito, ou eotao, dar razao porque nao ° faz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma da;
�m

.

jaraguá do ·Sul. 2 de Junho de 20�8

DEVEDOR DOCUMENTO CREDOR
ESPECIE NUMERO VENCIMENTO VALOR SACADOR
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Alerta para qualquer emergência
Jornalistas do OCP acompanharam uma noite de trabalho dos bombeiros
JARAGUÁ DO SUL

Era frio e uma chuva fina
teimava em cair na noite do
último sábado. Muitas pesso
as aproveitaram o clima para
ficar em casa assistindo a um

filrrie embaixo das cobertas,
enquanto outras decidiram ir
a shows ou bailes que aconte
ciam na região. Enquanto isso"
um grupo de cerca- de 30 pes
soas permanecia alerta para
prestar auxílio em qualquer
situação de emergência.

Quando a equipe de O Cor
reio do Povo chegou na sede
dos Bombeiros Voluntários de
[araguá do Sul, para acompa
nhar o trabalho deles por algu
mas .horas, comprovaram que
estes profissionais realmen
te têm amor pelo que fazem.
Em nenhum momento entre
às 23h de sábado e às sh de
domingo a reportagem ouviu
qualquer tipo de queixa. O
.fato de não estarem passan
do o fim-de-semana peito da
família é superado pelo senti
mento de honra, de salvar vi
das e ser agradecido por isso.

"Seja a data que for, sempre
haverá uma equipe de, pelo
menos. '20 pessoas prestando,

atendimento", comentou o

subcomandante dos Bombei
ros Voluntários, Neilor Vicen
zi. Bombeiro há seis anos, ele
lembra que já passou natais e

passagens de ano novo na cor

poração.
Aos 32 anos, casado e pai

de uma menina de 11 anos, o

subcomandante afirma que,
apesar de trabalhar 'nos fins
de semana e em datas come

morativas - quando muitos es

tão de folga - o trabalho como

bombeiro nunca prejudicou a

sua relação com a família. O

segredo? "É preciso respeitar
a liberdade do outro e curtir o
máximo possível os momen

tos passados juntos com a fa
mília", comentou.

Hoje o município conta

com cerca de 200 bombeiros

(incluindo os atendentes do

Samu), dos quais 42 são efe
tivos e o restante voluntários. Neilor mostra programa com a localização de todas as ruas da cidade
Os profissionais estão distri
buídos na sede no Centro e as

subsedes de Nereu, Barra do
Rio Cerro e João Pessoa. A cor- ,

poração atende em torno de
1.200 ocorrências por mês.

DAIANE ZANGHELINI

Colisão em poste na

Figueira causa morte

Doando o tempo
por uma causa
Durante o semana, o jovem Diana
Almeida, 23 anos, trabalho como

funcionário público. Mos nos fins-de
semana, elo é bombeira voluntário.
Casado há dois anos e meio - o mo-

. rido também é bombeiro voluntário
- e mãe de um menino de oito meses,
Diana garante que o,trabolho no cor

poração é uma "realização pessoa!".
"fiz o curso de bombeiro com 18 anos
e conheci meu marido no corpora
ção. O que nos move é o sentimento
de dever cumprido, é uma sensação
muito gratificonte", comentou. Entre
uma ocorrência e outra, os bombeiros
assistem televisão, conversam sobre
os acontecimentos e jogam baralho
e sinuco. ':Aqui é como se fosse uma

família;', destacou:

Amor pela.,
profissãQ: ...

,,' "Ier amor ao próximo ees

Na noite de sábado e início do automóvel Golf placa :MiF-', " tarsemprede bem coin á vída. '

do domingo, parece que a pre- 0460, de Jaraguá do -Sul, 'foi' 'Esta$ sâo as qualidades de um '.
sença da equipe do O Correio arrancada e o passageiro de 20

" candidato a bombeiro, na visão'
, do Povo deu "sorte" à corpora- anos foi lançado para forá'do do.subcomandanteNeilor Vi-

'

,

ção. Diferente do que normal- veículo. Ele teve apenas.feri-
'- cenzi. "Como' qualquer outra

mente acontece, a madrugada mentos no rosto e nas. costas. pessoa, q gente também, sente
foi relativamente tranqüila nas Pouco depois das sh, aC0I?-t��, ,�ed'o';; ácrespentou.Eleexplíca
TU9-S, apesar da pista molha- ceu um capotamento na Ponte: 'que os profissionais sâo dividi
da e-das ocorrências de emer- da Trindade, no Bairro Santa -> des-ern equipes especializadas
gência, 'médica. O primeiro Luzia. Os dois ocupantes não

,
.: em setores .; como aténdimen

acidente ocorrido depois que se feriram. '
": :' ,"

.

, tv'- pré-hospitalar, mergulho e

a reportagem chegou à corpo- . Mas na noite de domingo, "resgate emaltura, por exemplo.
ração foi uma queda de moto Sandra Regina Egert da Costa, Tanto: 'DS bombeiros efetivos·
em Schroeder, na Marechal ,33 anos, morreu numa, colisão :' quanto' os voluntários traba-
Castelo Branco. No, entanto; entre automóvel e poste, tam- lham 12 horas e folgam 36.
os bombeiros não chegaram bém na José Theodoro Ribeiro. Segundo Vícenzí, todos re-

a prestar o atendimento por- O condutor do Ford Ka placa cebem treinamento para atuar

que, quando chegaram : ao, MDY-4412, de Jaraguá do Sul, , em qualquer tipo de situação,'
local, o motociclista já .havia Sale Borjas da Cruz,' 45; foi le- mas cada um busca se aper-
ido embora.

"

vado em estado grave para o feiçoar na área com maior ap-:
'A ocorrência 'tp.als grave Hospital -São José, onde pet- tidão. Os interessados em se-

até às ôh de- domingo foi uma' ,:maneeia internado até-o fecha- .guíra carreira devem fazer um
,

colisão entre carro e poste na: menta desta edição. Sandra fóí .curso de 300 horas promovido
Rua José Theodoro Ribeiro, a 12avítima de acidente fatal no pelo Senac {Serviço Nacional

,

'par volta, das 4h30. A porta município neste ano. de Aprendizagem Comercial).Cóli'são em poste na madrugada de domingo de'ixou uma pessoa .ferida'
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BILHETERIA

,."

NAO DEU PARA INDIANA JONES
, -

'Sex and the city' supera expectativas e é o filme mais visto nos EUA
Não teve para o herói arqueólogo

Indiana Jones e seu clássico chicote.
O fini de semana nos cinemas foi cor
de-rosa e salta alto. "Sex and the city
- O filme" foi o longa mais visto entre

sexta-feira e domingo, arrecadando
US$ 55,7 milhões em sua estréia nos

Estados Unidos. No Brasil, o longa
protagonizado par Sarah Jessica Pa
rker estréia esta sexta-feira.

O filme sobre as quatro amigas no
vaiorquinas às- voltas com desilusões
amorosas e conflitos da mulher inde
pendente superou as expectativas da
Warner..Os estúdios: esperavam uma

.bilheteria entre US$ 25 e US$ 35 mi
lhões no fim-de-semana de estréia.'
Mas "Sex and the city", baseado na

série homônima da HBO, mostrou que
atrai não ,só mulheres, mas um públi
co bem mais amplo.

"Indiana Jones e o reino da cavei
ra de cristal", que estava em primeiro
no ranking e caiu uma posição para
decepção da Paramount, vend-eu US$
46 milhões em ingressos este fim de
semana. Desde a estréia do dia 22 de
maio, a aventura arrecadou US$ 216,9
milhões só em território americano,

Filme conta
história de quatro
amigas que vivem
os conflitos da
mulher independente
e sonham com o

verdad(!iro amor

o
,«

�
s
:::l.
>
is

"tl:)t P tAI'\t6
l �rl4r.l1",

'�38�"O/

EU, VOCÊ E O NOSSO FIAT NOVO

As imagens são de caráter ilustrativo. Promoção válido somente paro veículos em estoque, podendo ser revogqda sem aviso prévio.
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A Doce Sabor tem o diferencial:
Entregamos seu pedido para área.

central da cidade!!!
Alámeda 25, sala 11 * Fone 3055 2229

CRÔNICA

ELIJANE JUNG, COLU!\HSTA

Seguindo'o manual
"Arrume-se. 'Coloque decote, mostre as,

pernas ou suas curvas sem vulgaridade (e se

você não tiver as tais curvas, tem, com certe

za, um computador em casa pra passar horas
na internet, em frente a webcam, mostrando
seu rosto que é' o que você tem de melhor).
Perfume-se moderadamente. Use acessórios
discretos e de acordo com o modelito esco

lhido. Mãos e pés não necessariamente "fei
tos", mas no mínimo bem cuidados (Nadá de
unhas .sujas e com uma ponta espetando e en

gatando em qualquer tecido). Na balada, aja
naturalmente (o que não significa que você
deva soltar a franga e dançar o créu com o

dedinho na boca, desnudando o garçom com
.

os olhos). Na paquera, seja sutil. Demonstre
interesse, 'identifique e avalie a conquista. É
absolutamente aceitável uma investida sua,

com elegância, é claro (sem essa de achar que
você está abafando e chegar rebelando e pas
sando a língua nos lábios). Uma vez envol
vidos, seja misteriosa, porém sem exageros.
Mostre-se alegre, simpática e mantenha a voz
em um toni agradáveL No primeiro beijo, cui
.dado com a intensidade. Não mostre-se afoita
demais; nem recatada ao extremo. Nada de

grude o tempo todo. Entre a conversa descu
bra os lugares que ele freqüenta, com quem
mora e coisas do tipo. Você nunca sabe quan
do precisará dessas informações. Mostre que
ele está livre para-conversar com os amigos,
buscar urna bebida sozinho, etc. Na despedi
da, nada de ir entrando no carro dele e deixar

que ele tenha o controle da situação. Despeça
se com um "até logo", "nos. vemos por aí". E
se ele pedir seu telefone, hesite por pelo me-

. nos 10 segundos. Vá embota caril suas amigas
e dê-se por satisfeita. Ele ligará nos próximos
três dias, com certeza.".

.

Segui.à risca esse manual, lido pela pri- ,

meira vez aos 19 anos. E reli, pelo menos dez
vezes, nos anos subseqüentes. Tenho 31'anos,

.

. 4 meses e oito dias de idade e €:ontinuo sol
teira. Apenas uma das vezes o "gato" ligou,
já no dia seguinte. Perguntando se eu conhe-

.

cia a Herbalife! Foi quando encomendei meu

computador.
,

• elijanej@yahoo.cem.br

'VARIEDADES---�----�

Mil confusões
em Superbad

Um político que pretende vender uma

"estratégia completo" o uma jornalista;'
um professor ideelistu: e dois rapazes
em combate nos montnnhns cobertos de
neve. Um retrato de vórias pessoas envol
vidos em diferêntes aspectos do guerra
no Afeganistão.

u-rou Dt:JN'r 5'fM'm FOR SOMETltlNG
,

YOU Ml(iI IT FAll. I'OR,i\!'..')'TIiING.

A história.real de
Joanna'do Curdistão
No obro, a· autora, que assino outros su

cessos como "Mayada" e "Princesa sulín
no", conto o impressionante história real
de Joanna do Curdistão. Com uma nor-

o rativa envolvente; Jean Sasson .apresenta
o luto dos curdos pelo independência,
permeado por uma emocionante hístérln
de amor viv.ida durante os difíceis e somo.

brios dias da Guerra Irã-Ira�e ..

CIRANDA DE PEDRA .

Virgínia chamo Daniel paro atender Otávio. Da
niel acusa Frau Herta de noo ter respeito por
ninguém. Daniel conta a loura seus planos de.
abrir um consultório. Rogério convida Bruna

para um sorvete.laura posso mal ao saber da .

crise de Otávio. Daniel pede que Seu Memé

divulgar seu consultório.ldalina compro
perfumes de Elzinha. Conrado descobre que
Eduardo saiu durante o expediente por pro
blemas particulares e fico furioso. loura tem
um pesadelo com Otávio. louro se levanto
sonômbula.e cai do escada.

BElEZA PURA
Guilherme diz que Sônia não tem direito de
mexer nos suas coisas. Joana socorre o criança

·

retirado dos escombros. Raul conto o Guilherme
do' converso de Norma com Celso. Renato quer
fazer o cirurgia no criança.Gaspar pergunto se

Rakelli conheceu o pÓi e elo diz que só viu
uma foto. Sônia diz que permite que Gui
lherme busque Dominique. Ivete fica nervoso

00 saber do encontro de Gaspar e Rakelli. Ro
bson pede Rakelli em casamento. Sônia acho
o livro de Alex.Gaspar pergunto o Ivete se é o

pai de Rakelli.

A FAVORITA
Donatela oferece dinheiro poro floro deixar o

·

cidade e eía não aceito. Gonçalo garante que vai
impedir Floro de se aproximar de lora. Pereira
contrato Dinorá poro atrapalhar o vida de Flora.
Floro pede ajuda o Irene. Diva vê uma foto dela
éom Elias, Augusto e·Shiva, ainda bebê,Gurgel
foz planos para a componho de Diduzinho. Ire
ne segue Dodi. Floro descobre que foi roubado.
Rito diz à mãe que enconirou Zé Bob, o pai de
Camila. Zé Bob vê Floro sentado no meio fio,
chorando, e se oferece para ajudá-lo.

OS MUTANTES
- CAMINHOS DO CORAÇÃO
Taveira ,e Juli observam Samira no cela. Tavei
ru e Juli se beijam. Juli diz que ninguém pode
saber que elo é o doutora Júlio. Samira sente o

.

presença de estranhos e tenta se soltar. leo
nor seguro seu filho lúcio, o menino de luz,

. enquanto Bianco está com Juno, o menino do

supercomunicoção. Bianco aviso que Juno
está se comuilicand,o com ela. Juno diz que o

Juli e Taveira estão planej.ando separar os

mães dos bebês. Gór, Metamorf_o e Meduso

arranjam um novo esconderijo, para abrigar
os mutantes do mal.

AMOR E INTRIGAS
Felipe diz que levou Pedro 00 hospi.tal e Alice
não entende o que Felipe foi fazer na agência:
Ele diz que foi lá e deu de coro com Petrônio.
Alice agradece Felipe por ter salvado o vida de
Pedro. Dorotéia diz poro Mário que ele deve-

· rio pedir desculpes, porque colocou o nome da
família dela no lama. Mario diz que já pediu
desculpas para Daniel. Felipe diz para,Alice que
quase pegou Petrônio. Felipe pergunto se Alice
vai se casar com Pedro e.ela confirmo. Pedro

chego, acompanhado por um enfermeiro.
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Anahí é pedidá
em casamento
A cantora Anahí, do RBD, foi pedida

.

em casamento pelo namorado, o
empresário. Rodrigo Ruiz de Teresa. No
último fim-de-semana, casou a irmã
da cantora, Marichelo, e foi quando
Ruiz disse à atriz que eles deveriam
fazer o mesmo. Informações contam
que Anahí ficou muito emocionodô
com o pedido, mas espera que Rodri
go o faça formalmente diante de sua

família, nos próximos dias.

Micareta acaba
numa tragédia
Na noite de sábado (31), durante a

Micareta de Souza, na Paraíba, um
fio de alta tensão caiu em cimo do
trio elétrico Barretão, alugado para
a banda Cheiro de Amor, liderada
por Alinne Rosa. Três dos convidados
da banda (que ficam em cima do
trio) morreram na hora. Não foram
divulgados os nomes das vítimas. Por
causo do acidente, foi cancelado o

Carnaval fora de época da cidade.

David Beckam dá

'presente ti esposa'
David Beckham comprou um vinhedo
para sua mulher Victoria. O casal
parece que se apaixonou por vinhos,
desde que morou na Espanha, e David
não quis deixar essa paixão esfriar.
Por isso; presenteou Victoria com um .

vinhedo; na Califórnia. Tom Cruise,
Katie Holmes, Kate BecKinsale, Seal
e Heidi Klum foram convidados, poro
conhecer a. propriedade dos Beckham,
segundo o jornal The Sun.

Regras de pô&;r�za:
Regra Básica: Ter pouco dinheiro, uma tia gorda, um chevete, pelo menos

'

quatro filhos e querer construir ou reformar a laje da casa. '.

1) Esquentar a ponta da Bic pro ver se ela volta a escrever. .

2) Decorar o quintal com plantas em lata de óleo, leite em pó e tijolo.
3) Fazer cola em casa com trigo, sal e água.
4) Usar a frigideira para fazer mortadela quente.
5) Colocar bombril na antena.da TV para melhorar a imagem.

SUDOKU

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

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

.

PREVISÃO DO TEMPO ",'
.

'. '

-

,

• '. Fonte: Ciram/Epagri

. SOLUÇÃO
Tempo instável com chuva e rajadas de vento.
O tempo melhora a partir da noite. Do planalto
ao litoral, tempo fechado com chuva. Risco de
temporal com chuva forte no sul do Estado,

., Jaraguá do Sul e Região

HOJE
.

MiN: 15°C�
MÁX:20°C'�
Chuvoso

QUARTA

6Mí�: 13° C .

MAX: 21° C
.

Sol com nuvens

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Que maravilhosa

. entrada de ano
. astral você tem vi-
vido! Hoje você pode esperar por
um lindo dia ao lado de quem
você ama. Além disso, sua clare
za mentolestá oju.dando você o

entender .e se fazer ent!lnder em
todos os setores do vida.

WE ÁRIES
(20/3 o 20/4)

.

r I Hoje você estará
� � preparado pam

fazer porte de
atividades em equipe. Sería
interessante você observar seu

comportamento. Perceba como é
mais agradável para todos quan
do nossa forma de se relacionar

passa pela uniã� e pelo afeto.

L-". LEÃO

�;J (22/7 o 22/8)
:. ') Continue tralia-

.

� \"I.-; Ihando severamen-
te para estruturar

suo vida profissional e financei
ra. Mesmo que o dinheiro esteja
curto ou que esteja passando
por alguma dificuldade financei
ra, não desista, vá em frente e

continue seu trabalho.

, � �
CÂNCER

, �.� (21�6 a �1/7)
.

,-:;••_ •.-;; ..... Voce esta sob
.

: 'o efeito do mês
anterior ao seu·

aniversário, que sempre faz com
que nossos energias cheguem
perto do nível-:zero. Se tiver
vontade .de se isolar. saiba que
tudo isso é passageiro. Procure
,apenas cuidar,__mais dasaúde.

-

TOURO.
.

(21/4_0 20/5)
Ótimo dia para você

pensar em suas

, '.' finanças e na aqui-
sição ile algum bem. Energias
favorecidos nnetor financeiro
e você pode aproveitar seu dom
para atuar nesse setor e fazer
investimentos que poderão

"

trazer lucros.no futuro.

I1f
VIRGEM
(23/8 a 22/9)

.

Saturno tem judia
do um pouquinho
de você. Você já

sabe que está passando por uma
fase de testes, provas e desafios,
mOsse você se fechar. a viela não
poderá responder positivamente
a todos os esforços que tem
empenhado.nessa batalha. .

.. Fases da lua

MINGUANT�'NOVA CRESCENTE

3/6 � 1016

QUiNTA
MiN: 14° C
MÁX: 220 C
Sol com nuvens

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Este é um dia da
queles deliciosos,
esteja você onde

estiver, fazendo o que quer que
seja. Ótimas energias estão
correndo em torno de você e

. ISso durará alguns dias. Procu
re'investigar o que mais gosta
de fazer e simplesmente faça.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Cuidado com

II excesso de
.

.

romantismo; VOcê
está numa fase

que pode ser interessante, nias
também um pouco perigosa. Pro
cure ser mais objetivo em suas
tarefas e seus relacionamentos
ou sociedades ém geral.

CHEIA

SE,XTA

6'Mí�: 15°C. ,

MAX: 23° C
Sol com nuvens,

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)

.

Um dia carregado
de idéias e ideais
românticos. A

fase é ótima para fazer novos
contatos, sejam profissionais
ou pessoais. O Universo tem
agraciado a sua Vida com muito
amor e reconhecimento pela sua

�edicação nos últimos anos.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

� O tra�alh� estará
. em pnmelro
plano hoje. TudJ)

caminhará de forma equilibrada
e certamente você receberá
ótimlls notícias. Aproveite a boa
fase para cuidar de sua saúde,
investigando dentro de você o

ponto que une mente e corpo.

O CORREIO DO POVO mTERÇA-FEIRA, 3 DE JUNHO DE 2008

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Sua vida está
mesmo do jeito que
você gostaria? faça

uma avaliação sobre o lugar que
.

você chegou. '0 que ainda falta
. para poder atingir o'ponto culmi
nante de seus antigos planos. Você
anda meio subjetivo demais para
um aquariano. .

PEIXES

... (19/2 019/3)

,� Se sua mente anda'

.

f-" um pouco confusa,
procure praticar .

.

algum exercício que posso co

locá-Ia novamente equilibrada.
Pratique a meditação ou exercí
cios de respiração. E se possível,

.

cancele 110 menos sU,cis decisões
até voltar à normalidade•. '.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



m O CORREIO DO POVO
� TERÇA-FEIRA, 3 DE JUNHO DE 2008 MULHER -�-----�------:-j

NOVIDADE--
A partir de hoje a coluna contará com um espaço diferente e especial. Dispo
mos neste cantinho, um divã confortável e cheio de boas intenções. Por aqui,
passarão mulheres fortes, determinadas e que fazem a diferença. Vamos ver

o que elas têm a dizer sobre família profissão e uma porção de outras coisas .

Todas as terças, uma super mulher no divã: E começamos bem. Apreciem.

FINAL FELIZ?
Sábado à noite, frio, chuva, um barzinho, uma cerveja e a conversa (nos
tálgica): "A gente nunca conhece verdadeiramente uma pessoa, né? Po
demos viver uma vida inteira ao lado de alguém que as surpresas estão
sempre acontecendo". E assim, acabei perdendo o final do novelo.

(47) 3373-5334
Rua 28 de Agosto, 1370 Guaramirim

SEDUÇÃO ,

Como grandes sedutoras que so

mos estornos sempre procurando
um jeitinho de estar irresistível.
E buscando dicas espetaculares
para explorar nosso sensualida
de. Pensando nisso, minha amiga
Tânia Dutra traz o Jaraguá do Sul,

.
Nelma Penteado com a palestra
Workshop Mulher Diamante. A pa
lestro acontecerá na Scar, no dia 9
de julho e os ingressos já estão à '

venda nos Postos Mime e nas lo
jas O Boticário. Dois ingressos já
estão reservados para as leitoras
desta coluna. Aguardem.

-

SORTEIO
Mande um e-mail para

,

a coluna dizendo por
'que você quer ver Diogo

Por-tugal e cenccrm a

um par de ingressos
para o espetáculo que'
acontece nesta sexta

feira, às 20h30, na
Scar. Resultado na

coluna de sexta.

ANIMAÇÃO
Diversão não é sinônimo de juventude não. As me

ninos da terceiro idade que o digam, Todo mês os

grupos de idosos participam de um arrosta pé dana
do de bom lá no Area 51. E elas se perfumam todas,
escolhem um modelito, um sapato confortável e se

preparam pro passar horos rodeando pelo salõo. Bo
nito de ver e admirável essa animação.

DIVÃ: MARIA TEREZA DE AMORIM NORA
QUEM É VOCÊ: SOU a terceira filha de uma família de treze, 'passei minha
infância nas praias de Imbituba e Garopaba. Comecei a trabalhar muito
cedo, sempre envolvida com trabalho voluntário. Atualmente sou Diretora
Executiva da Acrevi, Presidente da Apae e Conselheira no Circulo Italiano. Sou
casada há 35 anos, tenho três filhos, três noras e um neto.
TRABALHO: Dá dignidade.
FAMíLIA: Refugio mais seguro da
humanidade.
BElEZA: Olhar para os morros e ver a

terra querendo alcançar o céu.
QUALIDADE: Acreditar na qualidade
das pessoas
DEFEITO: Não ter 'paciência para ficar
parado. .

PRAZER: Chegar na Apae com os alunos
vindo 00 meu encením para me abraçar.
ESPECIAL: Minha família.
LIVRO: Médico de Homens e de Almas
FILME: As Cinzas de Ângela
PERFUME: Amour, doKenzo. '

HOMEM: Meu pai que sempre nos exigiu estudo, conhecimento e honestidade.
MULHER: Minha sogra

,
_

SONHO A REALIZAR: Conhecer a Indi '.
·,i

LUGAR: Minha casa

POÇÃO MÁGICA: "Aqueles que passam por nós não võo sós, nõo nos deixam, sós.
D�ixam um pouco de sLLevam um pouco de nós". (Antoine de Sainte Exupéry)

Pro deixar seu
.

namorado com
'

aquele cheirinho
bom, O Boticário

tem perfumes
poro todos os

gostos_ Um mais
gostoso que o

eutre. Tem que
passar lá e dor
umo,conferida_ -- _

Calçadão, 301
Getúlio Vargas, 45

3275.2910·3370.8023

BISCOITO DA SORTE

•.

.. I i I I

TIM LOPES
O dia de hoje marca os seis anos do as-

,

sassinato do jornalista Tim Lopes. Tim
realizava o chamado jornalismo inves
tigativo que tem prestado um serviço _

inestimável ao país. Funcionário da TV
Globo, o jornalista foi assassinado na

favela da Vila Cruzeiro, no Rio de janei-
ro, em pleno exercício da profissão na

defesa de um povo que vive sob o terror
do tráfico e do crime organizado.

A novo

coleção do
Olho Fatal
vem paro
errnsar;

Super na
moda e

atual as

peças fazem
a cabeça e

deixam o

look pro lá
de moderno.

I

• Fiquei realmente comovida
(sou boba mesmo) com o ven

cedor do quadro Soletrando do
Caldeirõo do Huck no último
sábado. Merecidíssimo o pri
meiro lugar. Família humilde,
lá dos cafundós de Mirias... E a

capacidade impressionante do
menino.

• Cai bem um chá quentinho
nesse frio. Escolho dentre o chá
verde, o.ché preto ou os aroma-

, tizados, aquele que mais agro:
de o seu paladar. É uma boa
'substituição aos sucos e refri-

'

• gerantes que estornos deixando
para trás junto com o'verão. E
os benefícios sõo incontáveis.

• Você que é uma coz;inheira
de mão cheia, por acaso já
ouviu falar dos flores comes

tíveis? Pois é. Algumas flores
como violetas, reses e amores

perfeitos plantados de maneira
órgânica, sem aditivos químicos

. podem ser usados no cuiinária
como o salsa, a cebolinha etc.
Como eu ainda não aprendi a

cozinhar nem com selsc e ee- '

bolinho, não vou me aventurar
por enquanto.

'.

• Trechinho de uma 'músi
ca do Tom Jobim, que reflete
meu momento "down":

"

...

Se, ao te conhecer, dei pro
sonhar, fiz tantos desvarios/
Rompi com o mundo, queimei
meus navios/Me diz pra onde
é que indo posso ir/Se nós, nas
travessuras 'das noites eternas/
,Já confundimos tanto as nossos

pernas/Diz com que pernas eu

devo seguir/Se entornaste' a nos
sa sorte pelo chíío/Se no bagunça
do teu coração/Meu sangue erroi!
de veia e se peníeu.,"

• E vamos "simbora" que
amanhã é quarta, véspera de
guinta, que antecede a sexto.
E isso que me inspira sempre. A
vida continua e cada dia pode ser
melhor ou pior. Depende do que
você escqlher. Certo? Certíssimo!
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GASTRONOMIA

Rocambole de
.

'dcamemol·o
• 500 gramas de carne
moído (patinho)

• 1 cebola picado
• 2 dentes de olho amassados
• lavo
• 3 colheres (sopa) de azeite de oliva
• 1/2 xícara (chá) de aveio em flocos
• 1/2 xícara (chá) de farinha de rosca
• 2 xícaras (chá) de .cebolinha picado

, • 100 g de queijo provolone picado
.

• 8 fatias fi nos de bacon
"

• sol e pimenta-da-reino
branca.a gosto

.

MODO DE PREPARO
l-Em uma tigela, junte o carne moído, o cebola, o olho, .0 ovo, 1 colher (sopa) de

azeite de oliva, o avei.a, o farinha de rosca, o sol e o pimenta-da-reino e mistu
re bem até ficar homogêneo. Se preferir, amasse com os mãos. Reserve.

2-ligue o forno à temperatura médio.
3- Em uma tigela junte a cebolinha, 1 colher (sopa) de azeite de oliva, o queijo

provolone e o sal. Misture bem com uma colher e reserve:
4-Forre uma superfície liso com filme plástico, coloque o mistura de carne e mode-

le até obter um retângulo de ,25 cm X 33' em com 1 em de espessura,
'

5- Disponho os fatias de bacon sobre o clime e espalhe o misturo de ceboJinha e

queijo.. 6-Enrole o mossa com um rocambole e aperte suavemente com o ajuda
do ftlme'plústlcc.

'
.

7-Coloque o rocambole numa fôrma retangular de 23 em X33 em, unta,,º com
azeite de oliva restante e cubro com papel-alumínio.

.

8-leve 00, forno por 35 minutos, ou até a carne ficar cozido. Retire do forno, elimi
ne o papel-alumínio e leve novamente ao forno por 10 minutos, ou até dourar.
Retire do forno e sirvo ,a seguir.

INGREDIENTES
,

• 5 berinjelas médles; • 200 gramas de tomates maduros;
• 1 dente de alho; • 5 o 6, colheres (sopa) de mlelo de pão esmigalhado;
• 1 moço pequeno de salsinha picada; • 50 gramas. de anchovas em conserva picadas;
• 2 colheres (sopa) de alcaparras em conserva; • 2 0-3 ramos de orégano fresco picados;
'. 70 gramas de azeitonas pretas pequenas sem caroço;

,

• azeite de oliva;
• sal e pimenta-do-reino a gostp;

l-Corte 4 berinjelas ao meio, no sentido do
comprimento, e contorne o polpa de cada
uma dos metades com uma foco o cerco de'l
cm do casco. Com a ajudo de uma colher, retire
o polpa e pique em cubos pequenos. Pique tam
bém em cubos pequenos o berinjela restante.

2-Em seguida, tempere tudo com sal e deixe
.

descansar.

3-Reserve os metades dos 4 berinjelas des
quais retirou o polpa.

4- Retire o pele e os sementes dos tomates. Cor
te metade.dn polpa dos tomates em pedaços
bem pequenos. O restante pique em cubos e .

reserve em tigela separado ..
5-Numa frigideira funda, aqueço 3 colheres

(sopa) de azeite de oliva e refogue o alho
picado.lave rapidamente o polpa picado,
enxugue e junte na frigideira.

6-Misture por alguns instantes até que amoleço·
umpeuce, adicione a polpa de tomate picado

em pedaços pequenos e reserve a metade
que foi' picado em cubos. Acerte o sol. polvi,
lhe plmentc-dc-reíne e termine o cozimento.

7-Transfiro o refogado para uma tigela, acres
cente o l;I1iolo de pão, a salsinha picado, os
anchovas picados, os alcaparras, o orégano e

as azeitonas. Misture bem.
8-lave rapidamente os metades do berinjela' .

e enxugue-os com papel-toalha. Retire uma

fatio fino da base, de modo que as metades
fiquem estáveis, ou seja sem cair poro os

lodos. Distribuo o recheio e termine com os
cubos de tomates reservados.

'

9-Unte levemente com azeite uma assadeira
de bordos baixas'e disponho os berinjelas
recheados. Distribuo por cimo raminhos de
orégano e regue COlt! um fio de azeite.le�e 00'

, forno médio .(180°), que não deverá estar muito
.

quente li asse durante 35 0,40, minutos. No fi
nal, a berinjela deverá estar levemente dourado
no porte externo e macia por dentro.

Creme de chocolate
(chandelle)

• 4 colheres de sopa de amido
de milho (maisena)

• 6 colheres de sopa de
chocolate em pó

" 1 gemo de ovo.
• 1 litro de leite
• 1 loto de leite condensado
• 1 loto de creme de leite

MODO DE PREPARO
1- Dissolvo o amido de milho e

.

o ch.ocolate no leite, misture
o gemo batido, junte o leite
condensado e leve 00 fogo
poro engrQssar.

2- Retire e coloque no batedeira
e junte o creme de leite.
Bater até ficar homogêneo'.
Deixe gelar por 20 horas.
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Dicas da

Língu� Portuquesa

VITRINE--�-----�-�

"

,
'

,
,

,

A empresa Plátinum Pesquisa e Publicidade

realizou no ultiino dia 28 de março no restaurante

ARMALWEE NA CIDADE DEJARAGUÁ 00 SUL,
a entre!la do Prêmio Plátinum às empresas e profissionais destaques do ano

de 2008, se!lundo resultado de Pesquisa de Mercado e Opinião Publica realizada
,

no mês de Janeiro de 2008.

1.GADOTTI VEíCULOS - COMÉRCIO DE VEíCULOS
2.1MOBILIARIA MENEGOTTI - IMOBILIARIA

3.DECORAÇÕES BARRABAXO - DECORAÇÕES
4.REVISTA LEIA MAIS - REVISTA

5.CERUTIlINSTALADORA - MATERIAIS E INSTALAÇÃO ElETRICA

6.SUPER PÃO - PANIFICADORA

7.DUEME MÓVEI� - MÓVEIS SÓB MEDIDA

8.MP TOLDOS· TOLDOS E LUMINOSOS

9.LABORATÓRI0 lENZI - LABORATÓRIO OE ANALISES ClíNICAS
10.MARllENE F. S. NEGHERBON - TERÃPEUTA HOLíSTICA
·11.PURIFIC - PURIFICADORES DE ÁGUA
12.CFC LESSMANN - CENTRO DÉ FORMAÇÃO DE CONDUTORES

13.CORfiEI0 DO POVO - JO�NAL LOCAL

14.ESQUINA_DAS FLORES· fLORICULTURA
15.MU�TlSOM - SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS
16.PETRY DESPACHANTE - DESPACHANTE

17 .SUPER TelHAS - COMERCIO DE TELHAS

18.PinoL CAlÇADOS - COMÉRCIO DE CALÇADOS
19.POSTO PEZZINI - POSTO DE COMBUSTIVEl

20.lLARIO BRUCK - ASSESSORIA CONTÁBil
21.DR.IVO ALVES DA SILVA JUNIOR -IMPLANTODONTISTA

22.EMPORI0 DAS PEDRAS· COMERCIO DE PEDRAS DECORATIVAS

GUARAMIRIM

01 GRUN HÁÜS - IMOBILIARIA

02 SCHNEIDER AunjMovEIS - COM�RCIO DE VEíCULOS
03 CLíNICA DA SAÚOE - GINECOLOGIA E OBSTETRICIA

CORUPÁ
01 FARMÁCIA DO GIOVANE - FARMÁCIA

SÃO BENTO DO SUL

01 DOCEO - DOCUMENTAÇÃO ODONTOLOGiCA
02 LUIZ CABELEIREIRO - CABELEIREIRO

03 BAPTISTA VEíCULOS - COMÉRCIO DE VEícULOS

04 ESCOLA SID· ESCOLA DE INFORMÁTICA

Faleceu às 7h30 do dia 2/6, o Sr. An
tonio Alexi, com idade de 78 anos, o

sepultamento será realizado dia 3/6
as 8h30, com saída do féretro da Ca
pela Mortuária de Corupá, seguindo'
para o cemitério Municipal da mes-

ma locaíidade.
.

Faléceu às OOhOO do dia 1/6, a Sra.
Laul'o da Silva Corrêa, com idade de

,72 anos, o sepultamento será renll-
.

,

iodo diu 3/6 as 10h, com Saída do
féretro da Capela Mortuária da Vila
Lenzi, seguindo para o cemitério Mu

nicipal d� mesma locafidade.

F..aleceu às 23h30 do dia 1/6, a Sru.
Sandra Regina Egert, com idade de 34
anos, o sepultamento será realizado
ma 3i6 às 9h com saída do féretro da

Igreja Nossa' Senhora Aparecida, Bair
ro "ha'dJl Figueira, seguindo para o

cemitério Municipal da Vila Lenzi.

Faleceu às 16h dó dia 1/6, o SI: lhlldil'
Jose dI! Sill/II, com idade de 53 anos, o

. sepultamento foi realizado dia 2/6, com
saída do féretro da Capela Mortuária da
Vila Lenzi, seguindo para o cemitério Mu
nicipal do mesma localidade.

LOTERIA

CONCURSO N° 1907

CONCURSO N° 832

CpNCURSO N° 66'
1° S.m'teia

04 - 01 - 11 - 19 -'24 � 46
2° Sorteio

01 - 06 - 01-15 - 30 � 48

,CONCURSO N° 327
IH - 02 - 03 - 04 mOa
12 _, 13 -14 _, 15 �'16
11-.18-19-

,A Empresa Florical
, Marinqá Ind.e Com.de
Cal L. vem retratar-se,

a publicação indevida
do dia 31/5, referente.
o aviso de protesto a

Construcond Adm e

Const. Ltda.
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Dia Mundial do Meio Ambiente lembra e conscientizo es cidadãos para a'preservação do planeta e dos animais

O QUE VOCÊ FAZ PARA
PRESERVAR O MEIO AMBIENTE?

, MÁRCIA LEAL,
30 anos, vendedora

"Eu cuido separando o lixo na

minha casa, não jogo lixo nas

rua e no carro sempre tenho
uma sacola".

IRENE RECH, 51 anos,
auxiliar de enfermagem
"Coloco o lixo no lugar
adequado e também faço a

separação dos lixos".

ILCA GURTCMCHER,
64 anos, aposentada
"Eu separo o'lixo
no minha coso".

WAGNER DOS SANTOS,
18 anos, estudante

"Eu economizo materiais de
uso pessoal, assim como as

folhas de'papel".

VERA LÚCIA DA MAIA,
43 anos, doméstica

"Eu separo o lixo no nieu tra
balho e na minha casa, e evito
os bonhos quentes".

ADEllRIA BAGATOLLI,.
42 anos,.cabeleireira
:'Reciclo o lixo em casa, e ensi
no os meus filhos também. E
não jogo lixo nas ruas". "

O CORREIO DO POVO rnTERÇA-FEIRA, 3 DE JUNH'O DE 200ã

CO'NSCIÊ CIA

na'semana do
meio ambiente
Fujama lembra Dia Mundial

. do Meio Ambiente na cidade
O Dia Mundial do Meio

Ambiente é comemorado 5 de
junho. E para lembrar a data,
o município de Jaraguá do Sul
contará com uma série de atí-

. vidades promovidas pela Fuja
ma (Fundação jaraguaense do
Meio Ambiente) durante esta

semana'. Dentre os trabalhos e

as atrações que serão realiza
das, 0 presidente da autarquia,
Ranis Roberto Bosse destacou o

'Abraço no Rio", que acontecerá
mitre as pontes Abdon Batista e

Olavo Marquardt a partir das
9h desta quinta-feira, envolven
do aproximadamente duas mil

pessoas. "Lá faremos um cor

dão humano simbolizando urn

abraço no rio", explica.

De acordo com, Bosse "o ob
jetivo é chamar o cidadão. para a

reflexão das causas ambientais,
reciclando o lixo, economizando
a água". Esta é a segunda edição
da "Semana do. Meio Ambiente"
e a programação teve início com

a entrega dos projetos "I Prêmio
Meio Ambiente mais + 10", no
dia 23 do mês passado. A divul
gação do ganhador será na tarde
do dia 5 de junho. '

O presidente da fundação
convida a comun.dade jaragua
ense para participar de todas as

atividades e informa que os in
teressados também podem con

ferir o calendário da programa
ção no site da prefeitura www.

jaraguadosul.com.br.

PRDIRAMIÇlo
23/05 - Entrega de Projetos
"I Prêmio Meio Ambiente +10".
Local: FUJAMA
Telefone para contam: 3273-80á8

04106 • Re-cfeaçllo Ecolbgica
Horário: 911 às 11h li) 14h às 1õh
Lócal� PaF<1Ue Malwee (CÍluffàSQiiei_ oooortas)

05106 - Abra"o no Rio
Cn!r", as Pontes AMon S<lfjsía·e Olavo
.2000 pessoas enw:lMdas.
Horário: gil

05/06 • Cultura Ecológica
tocaI: Arthl.lf Milll�r
13h30min . Abertura
14M as 16h - Oficinas de Pintura Facial. Semeando
FMOS, Dobradura, Pintura com·GIz e muilas
atividades.

,

06/01\ - l' Min;rnaratona Vei'tIe
Loca! da Larçada: Parque Ma�>i\!ee
aM • Conceníração

116106 • À�() Ambkmtal • Plantl!.! WI Arv
Loçal: Rua Hlnaldo SOiJo - Ilha da
Hamrlo: 1411
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BOA ESSA!
Casamento ou namoro de feio com bonita pode dar mnis certo. Um estudo de
cientistas americanos indicou que casamentos ou namoros têm mais chance
de dar certo quando a mulher é mais bonita que o homem. A pesquisa, con
duzida porumu equipe de psicólogos da Universidade do Tennessee, analisou
como a diferença entre o "nível de atratividade" dos parceiros se relaciona
com a satisfação de um casal. Ahhh! Por i�so então que meus relacionamen-

_

tos foram sempre duradouro�.
.'

AMIGA
Daqui da coluna remetemos um

abraço especial para a querida ami

ga Rita 6rubba, que está passando
o momento mais difícil da sua vida,
com a perda, na semana passada, do
seu' amado PQi. Força!

QUENTÃO
Olha só c�egamos ao mês dos três san
tos poderosos e festeiros: Antônio, João
e Pedro. Esperamos as festas coloridas,
com anlmadqs quadrilhas e tudo que é
de direito. Porém, que as festas sejam.

'de paz e união. Não é? .

<'
'k- �

" Ouando It
consciência desperto,

o dor não é mais

nec�ssári? ,,JOSE WERA

GENTE FINA.
• Quem conhece tamhém vai concor
dar comigo. A senhora Mônica Conrad,
é uma mulher especial que merece

todo o respeito da nossa sociedade. .

• Martin Werninghaus e Sissi devem
protagonizar um dos mais elegantes
casamentos de Prata, dia onze de lu-

.

Ihe, em ltajaL
-

MULHER FEIA
Uma mulher mcl-encaroda. anti
pática e muito, muito, feia entra
numa loja com duas crianças.
O gerente, querendo ser' gentil,
pergunta-lhe:

-

- São gêmeos?·.

A mulher, fazendo uma careta,
que tez-com que fique ainda mais
feto, diz:
- Não, paspalho! O mais velho tem
9 e o mais novo tem 7 anos. Por
quê? Você, realmente, os acha pa
recidos, seu idiota? ,

- Não, diz o gerente. Eu só não pude
acreditar que a senhora foi comi....
duas vezes!!!

Felizes do vida, Rut Duarte do Silvo e Joci de Aguiar,
no 20 festa do Champanhe

lEITOR DO DIA
.

O leitor do dia é o amigo Beto Taranto, que lê esta celunnpnm ficar por
dentro das novidades de nossa sociedade e que .também volt,ou a fazer, no

.
vamente, parte da equipe de vendas da Behling Veículos, Valeu e sucesso!

.

FOFOCÓDROMO
.. Segundo os línguas de veludo a chácara do nosso querido Miro Maba fi,c�u

- tão famosa, que virou comentário nos bastidores do senado, 'em BraSIlia.
Prova disso, foi na semana passada, quando Raimundo Colombo(OEM), visi
tou a cidade de Jaraguá e participou de um churrasco de confraternização.
Na ocasião, o presidente do OEM, Cacá Pavanello, apresentou Miro Maba para
Raimundo Colombo, e que de pronto perguntou ao Miro: "O senhor é que é o dono
daquela chácara lá pelas bandas do Rio do Lui'? Miro sempre curto e grosso res

pondeu:
"

sim, sou, por que"? Responde o senador: "Miro, não é nada demais,
é que lá no senado, quando alguém se refere à Jaraguá do Sul a primeira coisa
que é lembrada, é da sua chácara, só isso". Verdade, respondeMiro. "Claro_, juro
pra você" !!! Miro faz cara de bobo e o churrasco continua.

ALÔ
'. Hoje não ousem esquecer de ligar
para o meu amigo e OJ Xalinho,
pois nesta terça-feira, é o dia dele
comemorar a idade nova. liguem,
por favor!

CUIDADOS
Meus queridos leitores (as), por
favor, muito cuidado com a saúde,
em especial neste inverno. Além da

.

dengue, outras viroses estão fazen
do vítimas.

TE CONTEI!
it. >�!;gpêi� porém
supefiores impe meu'

cOlllpareciment(fao show do
dO.pla sertaneja Zezé di Cam<lrgo
e luciune, sábódo p,assa�o, em
CorQpó. Celso valeu o ca�.inbo e o

convite. T '

.• No sábado(31) o garotão Cris-';f
fiaM Jr;: ..;��\Q do meq)cq,maradqArnaldolehmert, o popular Oca,<
recebeu todo o·carinbo pela troca
de mais um (minho.

DleA DE HOJE
"

Soberecr os delícias do
restaurante chinês
Xanghay food.
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COMEÇOU O MAIOR fEIRÃO DE AUTOS DO BRASIL! SÃO MAIS DE 1 MILHÃO DE OFERTAS
DE CARROS E MOTOS.. APROVEITE! RÁPIDO PARA ENCONTRAR, FÁCIL DE PAGAR!

mais de
de ofertas

•

lojas
em todo
oBrasH

lojas participantes no
·WWW.

gigaleiraa
.corn.br

de 28 de Maio a 28 de Junho
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MATA ATLÂNTICA

SANTACATARINA�--------

-

Fatma quer mapeamento vegeta'i
Fundação investirá 1,3 mi para obter iníormações completas sobreMataAtlântica
FLORIANÓPOLIS

A Fatma (Fundação do Meio
Ambiente) através do Programa
de Proteção da Mata Atlântica
(PPMA), investirá R$ 1,3 mi
lhão em um mapeamento ve

getaldo Estado. Do valor total,
R$ 560 mil serão destinado à

aquisição de imagens de saté
lite do território e R$ 800 mil

nos, processos de mapeamento.
Segundo o presidente da Fat
ma, Carlos .Leomar Kreuz, com
essas informações será possível
saber a realidade da cobertura

vegetal do Estado. "Temos da
dos desencontrados. Na semana
passada a Fundação SOS Mata
Atlântica divulgou um Atlas
onde o Estado possui 22,9% de
sua área' preservada. Já a ONG

Apremavi se utiliza de dados
desse atlas, mas aponta Santa
Catarinà com apenas 17,4%
de preservação", exemplificou.
O presidente da Fatma também
contesta os dados de que San
ta Catarina é o estado que mais
devastou a mata atlântica no

País, conforme divulgado pela
Fundação SOS Mata Atlântica.

"O que acontece é que nos

so Estado está 100% incluído
no bioma Mata Atlântica, então
qualquer árvore nativa derruba
da, em qualquer circunstância,
estamos derrubandomataatlân
tica. Mas, mesmo assim temos o

maior índice de preservação do
Brasil, com 22,9%", afirmou.
Na avaliação de Kreuz, se for
fazer um comparativo, por

Extorsão'

exemplo, com nossos vizinhos

do, Sul, veremos que o Paraná,
preserva apenas 9,9%, e no

Rio Grande do Sul, só restam

7,4% do bioma Mata Atlântica.
Ainda baseado nos dados da
SOS Mata Atlãntica, o presi
dente da Fatma afirma que per
centualmente Santa Catarina
não foi o Estado que mais des
matou.
. "O Estado possuía 23,4%
de remanescentes da Mata
Atlântica e em 2005 teve um

decréscimo para 22,9%. Isso

significa 2% sobre o que havia
em 2000, sendo que outros es

tados foram bem mais longe,
como Goiás, 8,4%, Mato Gros
so do Sul, 3%, e Bahia, 2,2%",
argumenta.

Certamente há ingredientes suficientes para uma CPI na Assembléia por conta do caso envolvendo o sócio da revista Me

trópole, Nei Silva, preso acusado de extorsão, embora ele alegue que estava cobrando o que o governo devia por serviços
prestados. Os adversários tentarão cclecern tema em evidência hoje em plenário enquanto os governistas já orientados
farão o contraponto. A oposição vai trabalhar e busca assinaturas para uma CPI. É seu papel e obrigação, pois envolve o

governo e traz para a discussão uma revista que ocupa espaço no processo judicial do TSE que pede a cassação do governa
dor Luiz Henrique. Mas será que desta vez vai conseguir? As CPls na Assembléia morrem no caminho por inanição. Mas fica
claro neste fato, ainda inconcluso, que políticos quando abrem espaço para uma imprensa que privilegia o negócio escuso

à informação acabam se tornando reféns. Relações promíscuas devem ser eliminadas.

PROIBITIVOS
Tudo bem que se reúnam e discutam. Mas'o problema é que
nõo passa disso. A Comissõo de Defesa do Consumidor de
baterá amanhã o abuso nos reajustes de preços de medi
camentos. E daí? O que deveriam fazer era evitar que tais
abusos ocorressem Menos mal que o Brasil fará parte do '

banco de dados da Organização Mundial da Saúde e da Ação
Internacional para a Saúde, que compara e avalia a evolução
dos preços de medicamentos nos países em desenvolvime,n
to. Ajuda a monitorar.

MAGOADO
De Paris o artista Juarez Machado revela sua mágoa com alguns
setores de Joinville sublinhando o processo no Ministério Públi
co que segundo relata coloca em dúvida a autoria do mural" O
Grande Circo". Mas evidencia que enquanto corre o processo no

MP organismos municipais pouco ou nada fazem para preservar
o valioso patrimônio cultural. Só para terem uma idéia os azule
jos cerâmicos estão caindo e danificando-se ao chão. Uma das
desculpas, mas sem solução, é que a quebra dos azulejos está
ocorrendo devido a problemas na estrutura do prédio agravados
por conto do trepidação causada por veículos pesados que pas-
.sem e!a Beira-Rio. E a o,m?

ALFINETADA
Do lado adversário vem a alfinetado de que o depu
tada Ângelo Amin viajou poro a Alemanha o fim de
escapar da votação que crio a nova CPMF. Os algozes
alegam que agora como candidato à prefeitura de
Florianópolis evito votações em desencontro com o

eleitorado. Lembram que ela votou pela permanên
cia do imposto que acabou derrotado.

ENERGIA
Segundo avaliação do vice�presidente de Engevix, José Antunes
Sobrinho os PCHs, que'têm menos restrições poderão contribuir
para amenimr o crise energético. Destaco que o falto de gás para
as terrnelétricos, o porque nuclear Angra 3 ainda paralisado e os

prams longos para entrado em opera9io dos usinas hidrelétricos
impulsionam esses empreendimentos devido 00 baixo impacto
ambiental, menor volume de investimentos, potência limitado o

30 MW, simplicidade na concepção e na operação, custo de trans-
, missão reduzido, prazo de conclusão mais curto e maior facilida
de na liberação de licenças ambientais. Atualmente, segundo a

ANEEL a potência das PCHs em operação no Brasil é de cerco de
. 7? MW, m % p u e

'

BURBURINHO
Há quem diga o PMOB fechou côm o PSB em São José. No cobeça o deputado
Djolma Berger e de vice o,�vgtead(Jra Adeliana Dul PontPor outro lodo afir
mam que o PT é o PP aindâ estão conversando, nada de �nião de forço.

: AVANÇO
'

,

Nesta terça-feira o deputado Jean Kuhlmann vai explicar dt! tribuna da
Assembléia o impartôncig dO. Sistema de Telemetria que começo o ser

aplicado no Vale do Ito
'

De antemão significtl prevenjr as enchentes.
Foi o democratas qu pela liber.ação �� R$,t ,ara in-

r neste siste o Q. S,e,cretariq, d eflto

-J
ntável tqr é nber(Í�

,

o ros de re metlto do Som

t�'RfSPÓNSABl
Segundo César Souza, Júnior as costuras'-pam forrnoçéjo -de
rianópolis deverão se estender nté. vésperas das,convenções:
suo chapa foi firme: "Queremos um vice que ajude Q con '

... f

,ABERTO
õo descarto uma,it sol Amin, s�

.,r do presid�nté
.

poLis, vere
w.

que seg�ndo atentos o balho paro
Mos Nunes deixo claro quea egoda de um dos i I Amin
exigirá uma novo p,ostuf,O'dU$ pe9��nas siglas. Oefend�Mm� g�nde frente.

':�'

E 1VIDA SEGU6%
Será que desta vez o Con
var o meio-ambiente
discussão esta serna' .
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Lula defende o fim dos subsídios
Presidente diz que essa é a' única maneira de conter crise dos alimentos
BRASíLIA a produção de alimentos, au-

O presidente. Luiz Inácio mentar a produção de alírnen
Lula da Silva irá defender', tos, e, sobretudo, você tirar os
que os países ricos abram subsídios na agricultura dos
mão dos subsídios que pagam países mais ricos que tornam

a seus produtores agrícolas, praticamente impossível do
a fim de motivar' os países mundo pobre vender comida
pobres a produzir mais ali- à Europa."
mentos, na reunião de chefes "Uma das atitudes seria
'de Estado e de governo orga- concluir o acordo da OMC
nizada pela FAO (Organiza- [Organização Mundial do Ca
ção das Nações Unidas para mércio] na Rodada de Doha
a Agricultura e Alimentação) que os países ricos abram mão

que começa hoje em Roma dos subsídios agrícolas que
(Itália). dão aos seus agricultores, que

O presideIlte disse on- os Estados Unidos diminuam
tem, no programa de rádio os subsídios. E aí sim os paí-·
"Café com o Presídente", que ses pobres vão se sentir moti
o problema da fome "volta e vados a produzir mais alimen
volta com força no, mundo, e tos para comer e para vender",
o mundo começa a discutir". disse o presidente.
"É importante, então, que a O presidente Lula disse

gente comece a estabelecer também que a alta dos preços
uma estratégia de melhorar do petróleo têm de ser discuti-

da, "porque o preço do petró
leo pode implicar no aumento
do custo do produto a partir
do custo do transporte e a par
tir do custo da matéria prima
que faz o fertilízante",

'

Para Lula, se houver incen
tivo para a produção nos paí
ses pobres "estaremos criando
as condições para que o ali
mento volte a se tornar aces

sível, sobretudo à parte mais

pobre da população".
''A única maneira de sair da

crise é aumentar a' produção,
em particular nos países po
bres. Essa crise envolve todos
os países do mundo", ressal
tou o diretor da FAO, Jacques
Diouf, em entrevista publica
da ontem pelo diário britânico
"Financial Tímes'".

AGÊNCIAABR Lula também pretende levantar o debate sobre o preço do petróleo

Govern'o quer igualar Previdência
Projeto nivela aposentadoriados servidos públicos e ,privados'
BRASíLIA

Até o fim deste ano, o governo
vai enviar ao CongressoNacional
um projeto de lei igualando re

gras de aposentadorias e pensões
dos funcionários públicos com

as que vigoram para os trabalha
dores privados; entre elas a limi
tação do valor da aposentadoria
jio máximo de 10 salários míni
mos aplicado aos aposentados
do Instituto Nacional do Segu
ro Social (INSS)., O secretário
de Previdência Social, Helmut
Schwarzer, anunciou ao Estado
que a mudança valerá apenas
para quem ingressar no serviço
público após a promulgação da
lei e não será aplicada aos que es

tão na ativa hoje, que continua
rão se aposentando com o último
salário, geralmente muito acima
do teto do INSS. Um desembar
gador, por exemplo, se aposenta
com mais de R$ 20 mil.

Os militares do Exército, Ma
rinha e Aeronáutica serão excluí
dós das mudanças e continuarão

regidos pelas regras atuais.
Entre novos e antigos, haverá

uma faixa intermediária daque
les que ingressaram no serviço
público desde l°de janeiro de
2004 -data da implementação da

reforma previdenciária do gover
no Lula -, que poderão optar en
tre a regra atual ou a nova - esta

implica contribuir para o INSS
com até 11% sobre o teto de 10
mírrimos e aplicar um excedente
no fundo de previdência com

plementar da União que tramita
na Câmara dos Deputados, mas
que precisa ser aprovado simul
taneamente ou até antes db novo
projeto de lei.

Essa é a principal mudan
ça nas regras de aposentadorias
e pensões dos servidores que
os técnicos dos Ministérios da
Previdência e Planejamento tra-

.

balham para começar a ser de
batida no governo este mês, no
Congresso no próximo semestre
e com aprovação prevista para o

ano que vem, revelouo secretá
rio Helmut Schwarzer. ''A inten
ção é aproveitar o ano não eleito
ral e aprovar o projeto em 2009,
a tempo de implementá-lo em 10
de janeiro de 2010."

.

Hoje o abismo, separando os

servidores públicos e privados
faz com que o déficit da previ- ,

dêncíapública daUnião, Estados
emunicípios somemais do que o

dobro do INSS, aproximando-se
de R$ 100 bilhões.
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Mailson
daNóbrega

.Instítuições e

desenvolvimento
Ao conceder o grau de investimento ao Bra- dos, os ministérios, as agências reguladoras, as

sil, a Standard & Poor's e a Fitch assinalaram o empresas, os sindicatos, as igrejas, etc. - surgem
papel dos avanços institucionais para a nova à medida que as instituições são construídas.
classificação, realçando a autonomia opera-' As instituições são constituídas também das
cional do Banco Central. Essa realidade, ainda crenças da sociedade e da mídia. As crenças
pouco valorizada por aqui, é parte essencial do determinam as nossas escolhas e assim contrí
atual processo de desenvolvimento. buem para promover mudanças institucionais.I

No Brasil, as instituições são vistas conio A mídia - livre e independente - fornece ínfor-
pertencentes ao território da política, mas elas mações à sociedade e vocaliza opiniões, constí
incluem as regras que promovem o capitalis- tuindo ínstrumento para melhorar a educação
mo, a atividade econômica e o bem-estar. e permitir o exercício de pressões em favor de

O sistema capitalista derivou das mudan- avanços nas instituições.
ças institucionais que puseram fim ao abso- A intolerância da sociedade brasileira à in
lutismo na Inglaterra no século 17. Distintos flação e a competência da mídia são duas po
tipos de pré-capitalismo existiram na Anti- sitivas conseqüências da evolução desses dois
guidade e formas avançadas ocorreram nas aspectos das instituições. Altas de inflação ero

cidades-estado italianas, mas agora se trata- dem a popularidade e assim criam incentivos
va de uma revolução. para conduzir políticas econômicas responsá-

O poder supremo foi veis. Informações abaliza-
transferido para o parla- A

o

tnlerê
o

d
.

odd das ajudam os mercados
mento. O fim do arbítrio In O eronclo O socle O e a avaliar o ambiente eco-

monárquico desaguou na b OI
° 'o

fi
- nômico e político. Podem

independência do [udici- rosl el ro O In OÇOO detectar e precificar riscos
ário. Novas leis definiram

e O ccmpetêncln do mídle
de políticas públicas in-

direitos de propriedade. A sensatas.

segurança jurídica (contra- -

d
° ° A estabilidade macro-

tos e· direitos de proprie- sao UOS pOSitiVOS econômica dos últimos
dade seriam respeitados) '"

d lHanos é o efeito mais vi-
criou incentivos para em- conseqüências O evo UÇÕO sível desse novo quadro,
preender e assumir riscos. "desses dols aspectos particularmente durante

Adam Smith foi o pri- a era Lula. Sua extraordi-
meiro a entender o novo

d
nária íntuição'- associada

ambiente e a teorizar sobre OS instituições à percepção de que a in-

.

suas conseqüências, Ob- fiação é ruim para os po-
servou que o produtor não mirava diretamente bres e para sua popularidade - lhe permitiu
o interesse público, mas, guiado por uma "mão entender essa realidade e resistir a pressões
invisível", promovia um fim que não integrava por guinadas que poriam a perder a conquis
seus planos.' "Não é da benevolência do açou- ta da estabilidade.

�

. gueiro, do cervejeiro ou do padeiro que nós de- O presidente do Brasil ainda detém poderes
vemos esperar nossa refeição, mas da busca de arbitrários, como o de dar uma ordem ao Banco
seu próprio interesse". Central para reduzir de forma voluntarista a taxá

Cerca de dois séculos depois, Ronald Coase, de juros e decretar a moratória da dívida interna
Douglass North e outros economistas descobri- e externa. Fora do poder, Lula demandou ações
ram as razões que levam o empresário a inves- dessa natureza. No poder, mudou de opinião,
tir e a promover o interesse público descrito _ mantevea política econômica de seu antecessor

por Adam Smith. Por trás desse processo estão e descartou propostas inconseqüentes (tomara
as instituições. que aja assim com o "fundo soberano").

Instituições são as regras do jogo, que mol- A Lei de. Responsabilidade Fiscal, a auto- I

dam a interação humana e alinham íncentí- nomia do Banco Central; as novas crenças e

vos para ações de natureza política, social ou a qualidade da mídia asseguram a estahílida
econômica. As instituições, segundo North, de, tornam o País previsível e nos livram da
são formais 'Ou informais. As primeiras são as . volatilidade do passado. Muito resta a fazer,
regras criadas pelos governos. As últimas são mas esses e outros avanços constítuem uma

as conven.ções e os códigos estabelecidos pelos das mais auspiciosas transformações de nos-

indivíduos.
.

"

sa história.
As organizações podem ser consideradas

.

como parte do arcabouço institucional, pois
contribuem para a interação humana. Na ver

dade, as organizações - o Congresso, os parti-

* Mailson dá Nóbrega é ex-ministro da Fa-
.

zenda e sócio da-Tendências Consultoria Inte

'grada (e-mail: mnobrega@tendenciascom.br)

Nova CPMF
Os rumores sobre a possível aprovaçóo nesta terça-feira, da nova CMPF,
agora chamada de CSS (Contribuiçóo "Social do Saúde), sóo muitos for
tes. A ineficiência governamental em administrar suas contas foz que
sejam necessárias a crioçóo de mais fontes de tributos. Mas afinal,
quando uma empresa vai mal das pernas por causa de uma má
administraçóo dos seus recursos, p saída é aumentar os preços de
seus produtos para garantir uma receita maior? Está faltando para
populaçóo a mesma pressão para a nóo aprovaçóo, quando do fim
da CPMF. Pois, o que deveria acontecer é o governo apertar o cinto
e cortar os gastos e nóo criar um novo tributo.

Se toda a populaçóo tive mesmo corogem e comp'rd
presidente do Conselho Comunitário Penitenciário, Nilton
mondo governamental seria diferente. Ele expôs e soliCito empenho do
governador Luiz Henriqué, no suo visito 00 Cejos recentemente. Após quase
um ano, houve a liber,oçóo por porte do Estado dos 'convênios ptJr� o traba-
lho de apenados que estôo no PresIdi!) do Joraguó 84. A. n

. •

daçóo e

o�yórias vezes que e
'

tico cobrou/um posicion0l1!�n obt�.
s.convêni�.s tronsf um grato exemplo q,
gióo que são p�rsi sea de um ideal 'cole:ti

O Comitê de Políticd'Ma'netório (Copom) do Banco Central. colegiado
formado pelo diretoria pelo presídente do instituiçóo, �eve volt(lr o

elevar os juros nesta s no. Segundo a expectativa do merca,do colhido
pelo próprio BC por me quiso com mais de cem insti\Óiçó.es finan-
ceiros e divulgado déyerrí subir de 11,75% por 5% (lO
ano; ou seja, ul}la

-

to percentual. Se cO,nfi
§eró osegundael� m2008.A.pós!tU
cortes, ou monuten u a suBir o tax
deste ano, poro 11, foi conter presSõe onanos

decorrentes do aumento d, preços dos alimentos e da procuro pOr produ
tos e serviços acima do oferta dos mesmos. A explicaçóo é qye jqros mais
altos desestimulam o consumo do populoçóo e contribuem para impedir um
crescimento maior dos preçps .

NOVOS AUMENTOS
Segundo o me�codo fina�lgi ,ciclo de oUlJ1ento'
nará neste mé�. A e�pec�,I�i de que os juros
12,75% eo-nne em jylhdip o. Em setembro, do pro-
jeçóo dos analistas, (J taxa subiria poro 13,25% 00 ano e, em outubro,
para 13,75% ao nne- patamar no qual fecharia o ano de 2008. Até o

momento, o mercado financeiro previa que os juros termino�iam este
ano em 13,50% ao ano. Deste modo, prevê que o ciclo de elevoçóo da
taxo Selic será maior-'Emloneiro, os juros subiriam (Iindo,por� 14% ao

ano e voltariam a co' ..
"

em março de 20.09. �,,' "

INDICADORES CÂMBIO
O MOEDA COMPRA VENDA. VARIAÇÃO

Dólar comercial (R$) 1,630 . 1,632
"

0,25%
Euro(em US$) 1,554 1,�54 -0,10%
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LIGA FUTSAL

Previsão de 20 fase
muito equilibrada
Jogadores da Malwee falam sobre adversários
JARAGUÁ DO SUL divulgada apenas no sábado

Cortíana/Ut.S, Teresópolis, (7/6), depois de uma reunião

[oinville, Minas e Ulbra. Estas com todas as equipes, em For
são as próximas pedras no tê- taleza (CE). A Liga fica sem

nis da Malwee na busca pelo jogos até o dia 9 por causa do

tricampeonato da Liga Futsal. ) Grand Prix.
Com o primeiro lugar da fase Quem representará a

de abertura da competição, o Malwee na capital cearense
time jaraguaense fica na Cha- será o diretor de futsal Cacá
ve A junto com estas cinco Pavanello e o desejo da equi-

-_ equipes, sendo que quatro pe é conseguir a liberação dos
delas passam para as quartas" atletas que estão na Seleção
de-final. A tabela de jogos será que jogará o Sul-Americano

MÁRCIO, ALA.
"A Cortiana/UCS tem um grupo de sete
o oito jogadores que fazem o diferença.
É um time muito rápido, princlpulmen
te com Valdin, Xoxo e Bebeto, e Maicky
sempre foi artilheiro. No primeira fase
(vitórià do Malwee por 6x5 no Arena),
fizemos um jogo muito difícil e o pre
visão é que seja ainda pior agora".

LECO, FIXO/ALA.
"O ponto forte do Teresópolis é o con

junto, como já é característico dos times
dirigidos por Paulinho Mussalem. Além
disso tem uma sofra de jogadores novos

que estão procurando seu espaço e se flr
mondo cada v�z mais. Essas duas coisas
fizeram com que o time fizesse uma boa
componho entre os 12 classificados".
(Primeiro fase -lxl em Teresópolis).

ou então- adiar os primeiros
confrontos da competição. A
intenção é evitar ao máximo

jogar desfalcada.
• Hoje _

o grupo viaja para
Imbituba, onde disputará um

amistoso às 2oh30 contra um

selecionado local. Depois eles
treinam até sexta-feira e fol
gam no fim-de-semana, se re

apresentando novamente na

segunda-feira, já sabendo a

tabela da segunda fase.

AUGUSTO, ALA.
"O Minas é um time que mesclo jovens
com jogadores experientes. Tem jbga
dores muito rápidos e não é à toa que
está no segundo fase. Além disso tem
o Pixote, que é um dos artilheiros do
Ligo Futsal. Um dos pontos fortes de
les é o contra-ataque". (Primeira fase
- Malwee 6x2 no Arena Jaraguá).

CHICO, FIXO/ALA.
"Além de ser o principal clássico para
o nosso time, enfrentar o Joinville será
muito difícii porque eles vêm em uma

ascensão grande. Mistura uma base
formado por Júnior, James e Rogério,
com jogadores novos e de grande po
der ofensivo. Uma dos melhor-es parti
dãs deles no primeiro fase foi o empa
te com o gente (3x3 no Arena)".

HUMBERTO, ALA.
"Mesmo ficando só em 12° lugar, o

Ulbra é uma grande equipe. Tonto que
tivemos muito dificuldade para empo
tor com eles no primeiro fase (lxl em
Canoas}. A defeso deles é muito forte,
principalmente o goleiro e foi aí que
tivemos mais dificuldades naquele
jogo".

GRUPOSDA
SEGUNDA FASE

-

CHAVE A
Cortiana/UCS
Teresópolis
Joinville
Malwee
Minas
Ulbra
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A imagem da sua empresa!
Vista seus colaborá-dores com uniformes
produzidos com tecidos da
mais alta qualidade.

(47) 3371-5558 e-maít kaiapos@netuno_com_br- www.kaiapos.com.br

Grande vitória
O Jaraguá Breakers continuo
firme no brigo por uma vogo
no próximo fase. Jogqndo foro
de coso, venceu o Gafuva Hur
ricanes por 7xO, com urn tou
chdown convertido por Robson
Negão e um extra point feito
por Teto. Com duas vitórias, os
jaraguaenses estão do lodo do
Coxias Panzers no liderança. No
próximo dia 15, jogam em Bor
ra Velho contra o Florianópolis
Istepôs, líder do outro chove.

FUTSA[ SUB-17
Quem também está sobrando é o futsól sub-17 masculino do Mõlwee/CEJ/

� FME. No fim-de-semana, venceu os três partidos por goleado e chegou à
décima vitória em dez jogos. Até agora, marcou 59 gols e sofreu apenas
oito. Tem a melhor campa9ha entre todos os participantes do E§I�dual e

_ segue firme na busco pelo -�Jfumpeonato. Os resultados do fim-de-sema-
na - 9xO em Caçador, 8x4 em Campos Novos e 7xO em Içara.

'

NADAAINDA
Sem dinheiro, sem previsão de entrar algo no caixa e com o sócio-tor
cedor a passo de tartaruga, o Juventus segue sem grandes novidades.
A previsão inicial era anunciar o treinador até dia 1° de junho; mas,
sem ter como pagar, é melhor odiar. O diretor de futebol, Alçir Pro-
Oi, diz ter alguns nomes, s t�dq depende do parte fina�êêlra. Ele
acredita que como osio rôo apenas nos domingos, se'o tr,obalho
,começar até dia 15 des ês haverá tempo hábil de �reparação.

SEGUINDO OS SAlTOS
O atletismo jaraguaense

-

"perdeu" William Barrionuevo, um dos
maiores nomes do salto em distância que passou pela cidade. Mas a

equipe Jangada/Malwee/FME temoutros dois atletas que vêm fazendo
bonito. O primeiro é Maico Angst, o Ganso, que neste fim-de-semana
em Rio do Sul bateu S orde pessoal 110 saltar 6m67.'O óutro é
Antônio Ryan, qllç co nos 15 anos, (Itingiu 6m03, maroa., que
William também alca ando tinha esta idade,

.

REFORÇANDO
Quem está dando pinto de vir com time poro levar a Divisão Especial
do'Catarinense é o Brusque. No início, sofreu os mesmos problemas
do Juventus, ameaçou fechar a's portos, mas agora, junto 'com o 1écni
co S.uca, está montando um elenco de peso. Manteve alguns jogadores
que disputaram o Princillal neste ano (como Xipote e Arley) e já con
firmou outros nomes, co�? o polivalente Pereira e o zagueiro.,Jh)ago,
1'ambos com passagem p,�I� Juventus.·

..}"

esporte@ocorreiodopovo.com:br
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Olympya joga mal e perde em casa
Comandadas de Polenta fizeram partida apática e foram superadas por 4x2
JARAGUÁ DO SUL

As atuais campeãs estaduais
não tiveram um bom desem
penho na estréia da segunda
edição do Campeonato Catarí
nense de Futebol Feminino. As

jogadoras do OlympyalJuven
tus tropeçaram diante do time
do Avaí e perderam de 4x2, em
pleno João Marcatto, na tarde
de domingo.

, O técnico Luiz Vieira, o Po
lenta, não ficou satisfeito com

o desempenho do grupo e pro
meteu uma nova postura na se

gunda rodada, quando a equipe
enfrenta o Müller em Pome
rode, no próximo domingo, às
15 horas. "Na realidade nossa

equipe não jogou nada, salvo a

goleira (Adriana). Pode até ter

sido o peso da estréia, mas não
é desculpa", disse, explicando
que a arqueira teve o seu me-

lhor desempenho e se não fosse
ela o "time iria levar mais".

As principais falhas, se

gundo o técnico, foram o ner

vosísmo da defesa, a falta de
criatividade no meio e o índí-.
vidualismo no ataque, que quis
resolver sozinho. "Simples
mente a equipe não teve perso
nalidade", analisou Polenta.

As "Leoas da Ilha" jogaram'
com determinação e 'abriram
o placar com Sandra e Deise.
Em seguida o Olympya reagiu
com Marise. Na segunda etapa,
o time jaraguaense continuou

apático e as jogadoras Noca e

Tati ampliaram o marcador. A
estreante Rúbia descontou. De
acordo com Polenta, as jogado
ras têm consciência que tiveram
uma má atuação e prometeram
um novo Olympya na segunda
rodada.· Jogadoras prometeram uma nova postura no jogo contra o Müller no próximo domingo em Pome.rode

Colégio Evangélico Jaraguá.
é trlno Campeonato Escolar

Dois confrontos abriram a

terceira fase do 26° Campeo
nato Varzeano de Futebol "Tro
féu Raul Valdir Rodrigues". O
Operário foi o único time que
conseguiu vencer na rodada.
O time da Vila Lenzi venceu o

Barrabaxo Vidraçaria por lxO,
com gol do artilheiro Cawboy.
O jogador está com 11 gols' na
competição, seis gols a mais
de Everson, da Kiferro. Já o se

gundo confronto entre Caxias
e _ Roma terminou empatado
em lxl, gols de Woxi para o

Caxias e Adíel para o Roma.
Com os resultados o Operá

rio é o líder da Chave J e o Ca
xias está empatado com o Roma
no Grupo K. Os próximos jogos Jogo entre Roma (camisa branca) e Caxias terminou em 1x1 no sóbado.
do Varzeano acontecem no sá- .

bado, 7' de junho, no campo
da Vila Lalau. Os confrontos
são entre Kiferro e Barrabaxo
(13145) e Galvanização Batisti
e Roma (15h45).

As seis equipes que ainda

.. brigam 'pelo título estão em.
duas chaves com três equi

,§_ pes cada, sendo que os dois

� melhores se" olassificam para
is a semifinal em; cruzamento

Colégio Evangélico levou quatro troféus de campeão e ficou em primeiro Olímpico.

JARAGUÁ DO SUL

Com 131 pontos, contra 59
do Institute Educacional Jan-

.

gada e 48 do Machado de Assis
o Colégio Evangélico Jaraguá
conquistou o Campeonato Es
colar Murillo Barreto de Azeve
do, competição promovida pela,
FME. Este foi o terceiro ano que
a unidade escolar vence a com

petição. No desempenho estão
. quatro troféus de campeão: bas
quete (masculino e feminino) e

xadrez (masculino e feminino).
Vale frisar que os campeões re
presentarão Jaraguá do Sul nos
[esc Gagos Escolares de Santa

Catarina).

Começa a terceira ,rodada dó Varzeano
Operário lidera � Chave J e Caxias e Roma dividem a liderança no K

Por modalidade a escola
Machado de Assis levou a me

lhor no atletismo feminino e

masculino. No futsal Albano

JARAGUÁ DO SUL

Kanzler venceu no masculino e

Alberto Bauer no feminino. No
handebol quem levou a melhor
entre os garotos foi a Escola An
tonio Estanislau Ayroso e entre
as garotas o título ficou com a

Escola Guilherme Hanemann.
No tênis de mesa a Escola Elza
Granzotto Ferraz ganhou nos

dois naipes. A Escola Maria
'Nilda Salai venceu o voleibol
masculino e o Colégio Marista
São Luís conquistou o troféu no
vôlei feminino.
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com camisa amarela
Meia quer repetir o brilho da Alemanha
BOSTON (EUA)

Quando' Diego e Robinhó

surgiram- no _ time do Santos,
campeão brasileiro de 2002,
muitos apostavam que o meia
teria sucesso mais rápido na

seleção brasileira que o ata
cante. A aposta não se con

firmou. O vasto repertório de
dribles' de Robinho sempre
se mostrou mais útil do que
o ritmo cadenciado de Diego
no meio-de-campo. E ainda
havia Ronaldinho Gaúcho e

Kaká, concorrentes de .pêso
pela vaga de armador do time
do técnico Dunga.

Mesmo assim, Diego nunca
desistiu de repetir na seleção o

brilho mostrado na Alemanha
com o Werder Bremen - féz H3
gols e deu 14 assistências em

42 jogos na última temporada,
chamando a atenção dos maio
res clubes de Inglaterra, Itália

.

e Espanha. E ele garante que
ainda tem muita coisa a mos

trar com a camisa do Brasil.
"Este gol contra o Canadá

me trouxe mais confiança,
tranqüilidade e mais vontade
de trabalhar. Espero que as

coisas isejam ainda melhores
nos próximos jogos", disse

Diego, que abriu o-caminho da
vitória brasileira no amistoso·
do último sábado, disputado
em Seattle, nos Estados Uni-

I dos - o Brasil fez 3x2 na sele
ção canadense.

Presente nas últimas dez
convocações de Dunga, mas

quase sempre corno reserva,

Diego sabe que esta é sua

'Náutic� culpa
,

o Botufog.o
A' confusão na' partida entre Nóutico

e 80tafogo, nO.último domingo, no estó
dia des Afli.tos, ainda repercute em todo
o país. O presidente do Timbu, Maurício
Cardoso, culpou o time carioca pelos
incidentes após a expulsão do zagueiro
André luis, que foi detido pela polícia
por desacato a autoridade.

'

Diego será um dos jogadores mais "experientes" nas Olimpíadas de Pequim

maior oportunidade de fi
nalmente mostrar valor com
a camisa 10 da seleção bra
sileira. Sem Kaká e Ronal
dinho Gaúcho, ambos con

tundidos, e contando com a

ajuda do amigo Robinho, ele

tem tudo para ser novamen

te titular no amistoso contra
a Venezuela, sexta-feira, em

Boston, e também nos jogos
contra Paraguai e Argentina,
dias 15 e 18 de junho, pelas
Eliminatórias-da Copa.

Felipão apóia
.

ida de Cristiano.
São Paulo no

frente do Flu
lu� Felipe Scolari declarou ser a fa,

vor da ida do português Cristiano Ronaldo
para o Real Madrid, "No futebol não se

vive de lembranças. É preciso aproveitar
as oportunidades", aconselhou. O presi
dente do Real Madrid, Ramónl:alderón,
garantiu que o Manchester United não
estó disposto a ceder do jogador.

O rivais na Copa Ubertadores, São Puu- .

lo e Fluminense sõo os dois melhores clu-
.

bes do Brasil e estão entre os 20 mais bem
posicionados em todo o lJIundo, segundo o

ranking divulgado pela Federação Interna
cional de História e Estatísticas de Futebol
(lFFHS). O clube paulista segue à frente do
rival carioca entre os brasileiros.
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Vasco 2x1 Grêmio .

Inlernacional.1xi Sport
Figueirense OxO Goiás
Náutico 3XO Bolalogo
Santos OxO São Paulo

11.�i���••�ljf�tt4!llj�.m[!lID•••ltlID•• Coritiba 1x1 Cruzeiro
Ipatinga 2xO Vitória

Ig.[[fift!lI.iII.II••�••�.4.m••L. Palmeiras ixO Atlético-PR
Allético-MG 2xO Portuguesa
Fluminense Ox-1 Flam

Col. Time P V E O Gf>' gc SG
1° Cruzeiro 10 4 3 1 O 8 1 7

2° U;Jamengo, 10" 4, ,,3, 1 O fi 2 4
3° Náutico g 4 3 O 7 3 4

·2
iii,%
O 5' Rodàda

Sábado
-3 i8hi0 - São Paulo x Atlético-MG

"'W¥@'f"'H�\111 18h10 - Flamengo x Figueirense
-1 i8hi0 -Ipalinga x Náutico

-2 \lI'j Domingo
:2 16h - Atlético-PR x Goiás

i6h - Grêmio x Fluminense
i6h - Sport x Palmeiras
i6h - Portuguesa x Internacional
18hi0 - Vitória x Santos
18h10 - Cruzeiro x Vasco
i8h10 - Botafogo x Coritiba

, Ceará.3xO Brasiliense
SGt, Paraná 2x2 Bragantino

. 6 Avaí 1 xi Santo André
;r'I!VidPFH,ij}@l Juventude 2xO Marília

3 São Caetano 1 xO Vila Nova

rÁ2f;::!tBl)�!í�ãI••!411't4l.f�rll�II.�ifl1\l1i�)r�. CRB 1xO Criciúma
JiM Américà-RN 2x1 Ponte Preta

3
Bahia Ox1 Barueri

1�'jl!A'IlI••••••llll.lt.�w.ij.r&_2il Corinthians 2xO Fortaleza
Gama Ox2 ABC

·[ªt.�lªl.I."I_I_Bl!tIIll1I.

1° Corinthians 12 4 O O 9 3

JjJve,nwae"
3° Barueri 8 4 2 2 O 7 4

5° São Caetano 7 4 2 6 3

7" Brasiliense 7 4 2 6

go Vila Nova 6 4 2 O 2 5 5

Ponte Preta 6 4 O 2 5 7

4 4 5 6

4 . 2 3 4

Próximos Jogos

TAÇA POMERODE
Resultados
4a Rodada do Returno
Atlético ENEC 3x3 Água Verde Pom.

Água Verde Tbó. 3x3 Noite a· Fora

Tupi OXO Atlético Pomero�ense
Caramuru 2x1 Apafeb
Cruz'de Malta 0x2 Flamengo

Municipal de Bocha em Dupla
ChaveB'
Rio Novo B 22x24 Prainha da Oma A

Ass.ltapocu 18x24 Prainha da Oma B
Xv de Novembro 24x6 Rio Paulo
Próximos Jogos
Sociedade Rio Novo
Sábado (a partir das 14h)
Prainha da Oma C x Ass. Itapocu B
Rio Novo A x 15 de Novembro A

Classificação
Grupo A: Caramuru 18, Atlético
Pomerodense 16, Flamengo 16,
Floresta 15, Tupi 14, Apafeb 4 e Cruz
de Malta 1.

Grupo B: Água Verde Pom. 18, Vera'
Cruz 18, Botafogo 14, Noite a Fora
13, Água Verde Tbó, 9, Atlético ENEC
6 e Vitória 5.

Aberto de Futebol Suíço .

Troféu Beira Rio PresenteS/JM Pias
Semifinal
Bar do Ivo 3x2 Bella Vista
Ribeirão Grande 3x2 Indepefldente

Aspirantes
Cruz de Malta 2xO Flamengo

Futsal Sênior
Resultados 7a Rodada

. Beko's 4x1 Vila Amizade
Bem Bolado/Rio Branco 5x2 Esqua- ,

draAzuml
. Reba's lid Avaí

Classificação
Grupo A: Caramuru 11, Atlético Pom.
7, Flamengo 5, e C� de Malta 4 .

Grupo B: Atlético ENEC 9, Vitória 8,
Noite a Fora 4 e Botafogo 2 .

ESTADUAL fEMININO
. Futebol Suíço

.

A-m-a-n-hã�(-15-h-)
----�-

2a Rodada Ciassificiltória
São Bento Ox20 Kindermann Valcanaia 1x2 Os Jagunços
Olympya 2x4 Avaí Real Player 3x1 Altitude
Guarani 0x2 Müller
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Educa ão Musical nas Escolas
Projeto dá estaque para iniciação musical dos estudantes de todo o País

Em 1854, D. Pedro II assinou um

decreto que 'regulamentava o ensino
musical nas escolas brasileiras,' e a

consequente contratação de professo
res especializados para tal atividade. A

partir de 1920, um grupo de intelectu
ais procurava a ampliação do ensino da
música, e propunha uma escola mais
democrática, liberal é concernente aos

interesses dos educandos - era a"Esco
la Nova", Heitor Villa-lobos, referência
entre os compositores brasileiros, to
mou parte no movimento, acreditando,
que a educação musical deveria desen-
'volver a "capacidade de aproveitar a

música como meio de renovação e de
formação moral, intelectual e cívica.
Uma das conquistas foi o ensino do
canto orfeônico, o qual, o próprio Villa
Lobos preferia chamar de "educação so

cial pela música".
Quando o Conselho Federal daEdu

cação, no início da década de 1970,
formalizou o curso de licenciatura em

'educação artística, a música, passou
a dividir espaço com mais três áreas
distintas: artes plásticas, artes cêni-
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cas e desenho. Assim, a disciplina de

educação artística, ou artes, tornou-se
obrigatória em todas as séries do ensino
fundamental.

'
.

Atualmente, várias entidades e pro
fissionais. ligados à música, criaram o

movimento "Quero educação Musical
nas Escolas". Através do projeto de -lei
330/2006, várias mudanças são propos
tas, dentre as quais destaque para que
a educação musical passe a ser minis
trada por professores com formação es

pecífica na área. O projeto foi aprovado
no Senado em 2007 e tramita agora na

Câmara dos Deputados.
O site Quero Educação Musical na

Escola oferece ao visitante interessado
em participar a oportunidade de ade
rir ao movimento assim como postar
as suas adesões e sugestões, que serão
acolhidas para integrarem o manifesto
atualizado a ser entregue à Câmara dos "

Deputados.

PARA SABER MAIS:
http://www.queroeducacaomusicalnaescola.com/
index2.htm Participe do movimento "Quero Educaçõo Musical nas Escolas"! e reforce esta idéia
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