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Lotes]rregulares representam
OCORREIODOPOW. perigo para o meio ambiente'

São mais de 100 espalhados por Jamguá do Sul. Desmatamento é umn des p'rincipais preocupações.

í '

Pequenas quantidades de um ele
mento natural do vinho tinto, o

ressemírol t�m efeitos beiléffcos
para o coração, semelhantes nes

de uma dieta, segundo estudo
divulgado pelo site especializ,ado
PloS. De acordo com a nova tese,
um copo de vinho ou suplementos
alimentares com as mesmas doses
baixas de resveratrol pode ter "um
importante papel para frear O en-' ,

velhecimento cardíaco".

.Fente: AFP

l'i2;1.;"JJl1�
3371,,0800" www.witardjaragua.com.br

'.Chiodini assume

vaga de deputado
Peemedebista vai representor o Vale
do Itapocu nos próximos dois meses.

Página 4

.<>' Torcida diverge
, sobre a parceria'

Juventus e Joinville tentam juntos sair
do sufoco e fortalecer os clubes;

, Página 22
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CHARGE

GUIDO & HELMUT NOVO TIME DO JWENTUS.

ViU ISSO,HELHUT? O �UTe8Ol.. é UMA
ELE. TEMA CAMiSA

I. ������.I.I'00 :lEe £'MeA.I.XO•. _ _.... .-""...-

PONTO DE VISTA

Fotografia - A passagem do tempo

. FABIANO SOUZA,
CHAN, fOTÓGRAFO E
ARTISTA PLÁSTICO

gráfica. A passagem do tempo é realmente o

fato (mesmo se for ilusório) mais impressio
nante com que temos de lidar. Já pensei sobre
esse escorregar dos fenômenos com mais de
mil olhos diferentes, alguns extremamente
negativistas, outros espetacularmente otimis
tas e até de-modo totalmente blasé e despre
ocupado. Assim como tudo que envelhece
e vai ficando mais rijo, também meu enten

dimento sobre a passagem do tempo está se

cristalizando, tornando-se mais difícil, nunca

impossível, de ser mudado.

Hoje a passagem do tempo para mim tem

.umalanguídez sensual. Admiro-me comcada
momento, com cada fenômeno que segue
cada fenômeno. Observo meus sentimentos
e sensações de' maneira especial-e entendo
sua causa e .sua maravilha (que é simples
mente existir). Observo a reação das pessoas

São tantos mundos produzidos pelo hu
mano, tantas maneiras de viver, tanta diversi
dade impressionante! São tantas as maneiras
de ver, e de produzir imagens, de deixar essas

imagens, fragmentos do tempo, registradas
e resgatar-las em tempos futuros, o tempo
presente. Enfun' tantas fotografias e visões'
diferentes já produzidas e ainda temos um

universo de possibilidades inesgotáveis.
Essa passagem do.tempo, quase elástico,

relativo para cada.um que olha ao seu redor,
é à ponto de partida para nossa jornada foto-

DO LEITOR

Dia Mundial'do
Meio Ambiente.

Diariamente, ao abrir a torneira do lavatório de casa, re-··
cordo-me de questões que sempre estiveram no discurso de

políticos e ambientalistas. A principal delas, na verdade, é
a de que a água é um dos combustíveis essenciais de nossa

economia. Basta olhar alguns exemplos.
.

A indústria do aço consome água na maior parte do pro
cesso industrial e esta é, assim, componente importante do
Custo do insumo, assim. como a de alumínio - o setor con

some energia (hidrelétricas) intensivamente e no processo
produtivo também. '

-

A indústria cerâmica consome água em seu processo
produtivo, a automobílístíca, a de 'bens perecíveis, a de ser

viços, além.da pecuária e da agrícultura, consumidoras su-

perintensivas do líquido,
.

.' ..'.
Enfim, consumimos água antes mesmo de comprarmos

um carro, uma moto, antes também de entrarmos em.metrô
ou em ônibus. É possível que alguns pensem que é.loucura
analisar esses gastos, pois. eles são imprescindíveis à vida
dos seres humanos. Mas loucura maior é não se preocupar
com isso. A água é um .bem finito: apenas 2,3% de toda a

água existente no mundo são água doce e, desse total, ape
nas 0,7% está disponível- o restante fica em inacessíveis
geleiras e nos pólos Norte e Sul.

.

Nenhuma política norteia os empresários de cada se

tor; pior, nenhuma política financia ou estimula a prática
e a adoção de, programas de racionalização de consumo de
água nesses diversos setores. Somente programas de. uso

racional de água é que evitarão o colapso do abastecimento.
Mais: a falta de água causará danos monsITuOSOS na saúde já
que a cada R$ 100 milhões investidos em saneamento, por
exemplo, economizam-se R$ 300 milhões no tratamento das
doenças oriundas da falta de saneamento básico.

O que o Brasil precisa 'é 'de menos discursos ufanistas e

mais e nielhores investimentos públicos em áreas como- a

adoção de programas de uso racional da água. Assim, pou
pam-se recursos, protege-se o meio ambiente, ao evitar des
matamentos para abertura de novos reservatórios e-o Brasil

'COnsegue manter reservas de urn bem natural que será cada
vez mais escasso e estratégico neste século 21.

PAULO COSTA, ESPEC1AUSTA DA H2¢ P.LANEJAMENTO, CONSUlTOfW,_ ,

E IMPl.EMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE USO RACIONAL DA ÁGUA

� Os textos para esta coluna deverão' ter nó móximo 2.000 caracteres e podem ser',
,�"- 'enviados- pará õ e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta- para a

._
-Run Procópio GClmes 'de Oliveira, 246, CEP 89251-200, -ex, Posta) 18. É,obrigatório '

i�formar "?me completo, profissão, ,*CPf _e' *, telefone J* não serã� publicados).

ao que acontece ao redor delas e me delicio
ao observar a infinidade de ações possíveis e

de pensamentos possíveis de surgir nos meus

congêneres. Pareço até o cineasta amador do
filme "Beleza Americana": um saco plástico
dançando ao vento tem lá algo de belo e inte
ressante. Ando de bicicleta e me surpreendo
com a velocidade com que o asfalto passa sob
mim, com que as pessoas são ultrapassadas,
com que os carros me deixam para trás, to

dos deslizando no tempo na direção dos seus

objetivos. Gosto de imaginar os objetivos da r
.

pessoa que sai do posto de gasolina, da que
vira a esquina, da que entra-no. mercado.

São seis bilhões de mundos dentro de
uma esfera que baila com outras em um uni
verso infinito e indecifrado. E Tudo, absolu
tamérite tudo pode acabar em uma fotografia, '

um real fragmento de tempo palpável.
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----------pOLíTICA

"Eu tenho a certeza
de que vi a mõo de

Deus salvando o

Bolsa Família."
PATRUS ANANIAS (Pr-MG),

MINISTRO DO DESENVOLVIMENTO
SOCIAllembrando dificuldodes

poro pogor o benefício com o

exli nção do CPMF

,'O Bolsa Família
tem que ser preservado

o-qualquer custo. "
NElSON MACHADO, secretário

executivo do Ministério do
, Plonejamento, sobre us conseqüências

do fim do CPMF em janeiro. '

" A gen-te ficá,
, trlste, mos temos que, "

"

c�mp'rir"�)�L,";'
JOSENILTO BACElAR (PP),

,PRESIDENTE DA CÂMARA D'E
� PAU �D'ARCO DO PlAut 00

.'

empossãr veiéador6 que obteve apenos'
, um'voio-no lugar,de vereadOHo�do.

,

Braço do cemérclo
o deputado Paulo Bornhausen, do Democratas de Santa Catarina, coordenou
ontem o lançamento da Frente Parlamentar Mista do Comércio Varejista,
que terá comp foco principal o debate dos principais desafios enfrentados
pelo comércio varejista nacional e, em discussão ampla com a sociedade e

o próprio setor, apontar caminhos para o setor que congrega a força maior
da economia brasileira. A Frente é constituída por 184 deputados e sete
senadores. O comércio varejista é um setor que movimenta (ém dados de
2005) cerca de 500 bilhões de reais por ano e emprega ma-is de 5 milhões de
pessoas. Bornhausen lembrou que o comércio varejista é formado, em sua

grande maioria, �e pequenas, micros e médias empresas, que são o motor
da economia brasileira. Pagando uma média de 50% de impostos.

"Queremos que os partidos não

sejam apenas balcões .de negó
cios, achamos que as sustentações
de campanhas devem ter o con- PE'trole público e que deve acabar DENTRO
a cultura do 'toma lá, dá cá', do' 'é O ex-senador e atual Secretário de

dando que se recebe' e do discurso Articula'ção Nacional Geraldo Altho-

diferente. da prática." -üuem disse ff (OEM), médico de Crici6ma, pode
isso foi o presidênté do Pr gaúcho, "assumir um� cadeir� �a Câmar? dos

Olívio Dutra, ex-governqdor e er-ml- - Deputados nesta eleíção. Entraria na

nistro do presidente Lula. Pois deve-
- vaga do deputado federal Djalma Ber-.

ria dizer isso ao Pr'f ao próprio Lula. ger (PSB), candidato a prefeUo de Sãó
,O toma lá, dá cá sempre condenaão José. Tudo depende da confirmgçã,o ,

pelo PTentrou definitivamente paro
de apoio do Democratas ao candidQto '

a história do p'Ortido. ' pessebl$ta, que deixou o ninho tucano
-

em 2007.

POISÉ

E NÓS?
Produtores de arroz e representantes
do governo se reuniram em Brasília,
para discutir os leilões de estoques
governamentais. A categoria quer
a interrupção dos leilões ainda em

junho, argumentando que nas úl
timas quatro safras os produtores
cultivaram arroz sem lucro. Alegam
que sé em abril a cotação do produto
superou o custo de produção e, que o

governo federal, por meio de leilões,
depreciou o mercado.

O CORREIO DO POVO DQUINTA-FEIRA, 5 DE JUNHO DE 2008
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Chiodini assume vaga na Assembléia
Peemedebista passa a. representar a região nos dois próximos meses

" .

FLORIANÓPOLIS
Órfão de representação _ na

Assembléia Legislativa, o Vale do

Itapocu tem a primeira oportuni
dade nesta legislatura de ter um

deputado estadual, depois do re

sultado frustrado nas eleições de
2006, quando nenhum candidato
da região foi eleito. O secretário
de ,Çomunicação 'da Prefeitura e

coordenador regional do PMDB,
Carlos Chiodini, assumiu ontem

uma das 40 cadeiras na Alesc. A

posse foi prestigíada pelo prefeito
Moacir Bertoldi' (PMDB), e diri
gentes dos-partidos da coligação.

Em sua primeira participação
numa' eleição, o peemedebista
foi o candidato a deputado esta

dual mais votado entre os dez da
região que disputaram as vagas, .

oito deles de Jaraguá do Sul. Com
os 24.549 votos que recebeu, fi
cou com a sétima suplência da
coligação (PMDB-DEM).' Por
conta da legenda, dois candida
tos menos votados que Chiodini
foram eleitos. Agora, aos 26 anos,
ele se torna o deputado estadual
mills jovem desta legislatura.

O suplente, ocupará a vaga
, por um período de dois meses,

inicialmente, de acordo com o

rodízio acordado pela coligação.
O titular, o ex-prefeito de Tuba
rão Cenésio Goulart, se afastou
para disputar a eleição naquele
município, Além dele, outros
dois deputados do PMDB e três
do DEM também se licenciaram

para concorrer ao pleito, dando
lugar aos suplentes.
"Como deputado, Chiodini
disse que vai levantar as neces-

- sidades da região e cobrar estas

reivindicações, "justamente por,
ser da base do governo", Citou

questões relacionadas à saúde,
educação e segurança pública.
"Não só efetivo da polícia civil,
como também a questão de infra
estrutura do sistema prisional",
destacou, prometendo também

apresentar projetos.
Para ele, o período vai servir

como experiência, "na expectati
va que ano que vem 011 em 2010

esteja efetivamente lá". Chiodini
lembrou que poderá .assumír a

vaga em definitivo, se ós titulares
que se afastarem forem eleitos no

pleito de outubro.

CAROLINA TOMASELLI Em seu primeiro discurso, Chiodini destacou intençõo de reforçar o envolvimentó dos jovens na política,

Vereador informa que plano foi can�elado.por falt,a de licitaçõo"

Câmara autoriza licitação para
plano de saúde dos servidores
GUARAMIRIM disponível para os servidores du-

A Câmara de Vereadores apro- rante menos de um mês. E mui
vou, em segundo turno, projeto tos, acrescenta, na pendência de
de lei do Executivo que autoriza o novas'consultas, pré-agendadas
município a promover, estruturar para este e pàrao mês que vem:
e fazer funcionar o plano de saúde Por isto, o vereador defende que
destinado aos servidores públicos. a licitação seja feita em forma de
A votação ocorreu na sessão' de pregão, quando a homologação
terça-feira;com todos os vereado-

'

do resultado sai em oito dias;
res favoráveis ao texto, que prevê frente aos 15 em outras modali

� a contratação através de processo dades. EJe acredita que o edital
licitatório. ' de licitação esteja disponível a-

O plano de saúde já :estava partir de hoje.
disponível para o funcionalismo, ,O progressísta também disse .

más foi. cancelado pela Prefeitura torcer para 'que a vencedora seja: a,

porque o contrato havia sido feito empresa antes contratada, União'
sem licitação. Um dos articulado: Saúde, com proposta de cobertu
res para a implantação o benefício, ra em todo o Estado, sem carên-.

, o vereador Luiz Anton«. �<llOdini cia, coIl). desconto ern.folhade.Rs .

(PP) atribui o que chama de "des- 43. Professor da rede municipal, '

cuido" ao poder .públíco, à em- Chíodiní foio fundador e primei
presa, contratada (União Saúde) H' ',ro presidente da Associação dos
também à Amvali (Assooíação dos Servidores Públicos-de Cuarami-.

Municípios do Vale do Itapocu), rim, criada com a bandeira maior

responsável pelo convênio; o de lutar pelo plano desaúde.para :'

Segundo ele, o plano ficou. a categoria.

'Suplementação'
,de R$ 2,4 mi .

Em sessão extraordinária
realizada ontem, a Câmara
de Vereadores de Guaramirim

aprovou, de forma unânime,
projeto de lei do Executivo

que-abre crédito suplementar
no . orçamento do município
no valor de R$ 2,4 milhões. O
montante, suplementado da
Secretaria de Obras e Servi

ços Públicos, provém da ope-
, ração de crédito junto 'ao Ba

desc'(Agência Catarínense de'
Fomento) e financiará obras

.

de pavimentação.
Hoje, o presidente da

Casa, Evaldo [unckes (PT),
convocou os vereadores para
nova, sessão o extraordinária,

o •• para votação da matéria em

segundo turno. Esta semana,

a Câmara já havia aprovado
outro projeto do Executivo

que suplementa R$ 700 mil,
valor referente ã 'corrtrapar-.
tida do.municipiono finans
ciamento do Badesc,
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Frio derruba número de doadores
Coletas caíram pela metade, o que pode ocasionar baixa no estoque

DOAÇÃO DE SANGUE

JARAGUÁ DO SUL

O frio chega e, com ele, co

meça' uma luta para aumentar
o número de doadores de san
gue no município. A mudança
de temperatura no último mês
fez com que a quantidade de

doações na unidade de coleta
do Hospital São José caísse pela
metade: a média de 30 doadores
diários caiu para cerca de 15, o

que pode refletir na redução do
estoque do Hemosc de Joinville
- órgão responsável pela distri
buição de bolsas de sangue aos

hospitais da região - dentro de
algumas semanas.

A, enfermeira responsável
pela unidade de coleta do hos
pital, Elisa Maria Rossetti Hille,
comenta- que a redução aconte
ceu porque vários doadores fi
caram gripados e, com isso, fica
ram impedidos de fazer a coleta.
Ela acrescenta que cada doador
ajuda a pelo menos três pesso
as que necessitam de sangue. O

tipo sangüíneo mais difícil deser
conseguir é 00-.

O chefe de enfermagem do

Hospital São José, Marcos Bra
sil, destaca que a redução dos

doadores por um período mais

prolongado poderá resultar no

adiamento de cirurgias eletivas
(não urgentes). "Como forma de
pressionar a aumentar a capta
ção, o Hemosc pode reduzir a

quantidade de bolsas de sangue
enviadas para a região", acres

.centa. Hoje, o Hemosc (Centro
de Hematologia e Hemoterapia
de Santa Catarina) distribui cer

ca de 300 bolsas aos hospitais de
Jaraguá do Sul e Guaramirim.

De acordo com ele, o inverno
é uma das épocas em que ocor-.

re maior redução no número de

captações do Estado. Até agora,
entretanto, o Hemosc não infor
mou sobre uma possível baixa
no estoque de bolsas devido a

redução no número de doações.
Para evitar gripes e' resfriados,
Brasil destaca que é importante
se agasalhar bem, fazer ativida
des esportivas rotineiras e ter

uma alimentação balanceada.
Para facilitar as captações, a

'

'unidade de coleta realiza agenda
mento pelo telefone 3055-0454,
das 7h às 16h. '

DAIANE ZANGHEUNI

\

� i ::���:�d'0'IIii=iIi
Captação na unidade reduziu porque muitos doadores ficaram grlpados,

,,':, �'- Ossada foi encontrada pOr .um,pedteiro� 'nUln-'terreno perto'drrSC4t3-

Polída suspeit� que assaltantes
sejam mandantes de homiádio

Três vagões de
trem tombam

Três vagões da ALL (América Latina
Logística) carregados com soja tomba
ram na madrugada de terça-feira, entre
Gupramirim e Joinville. Segundo a em

presa, nõo houve feridos e nõo há dunes
ambientais segundo a empresa. A com

posiçõo, formada por 70 vagões, seguia
de Rio Negro-PR, para o Porto de Sõo
Francisco do SuI. A ALL abriu.sindicância
para apurar as causas do acidente.

GUARAMIRIMjCAMBORIÚ e assalto. Eles são suspeitos de
A Polícia Civil de .Camho- envolvimento com uma facção

riú deu mais um passo nas do PCC, a maior organização cri

ínvestigações sobre a ossada niinosa do país.
encontrada em fevereiro des- 'Ainda não sabemos' quem
te ano, num terreno perto da matou, mas acreditamos que eles
SC-413, em Cuaramirim. Na (os irmãos) sejam os mandantes
semana passada, a família do do crime", comentou. O delega
pintor Paulo César Charnoski, do disse que Charnoski manti-
28 anos, se submeteu um exa- nha um relacionamento amoroso

me de DNA. A análise poderá com a ex-namorada de Edilson.

comprovar, através da compa- O cadáver estava com os pés e as

tibilidade genética, se a ossada mãos amarrados.
é mesmo do morador de Cam- Um dia antes da descoberta
boriú que está desaparecido' da ossada, o corpo do engenheiro
desde o dia 9 de janeiro. 'Carlos Antônio Cassani' Cunha,

.
- De acordo com o delegado 42 anos, foi encontrado há pou-

responsável pelo caso, Julio Cé- cos metros do mesmo local, em Um casal foi assaltado na Estrada
!:3 sar Machado de Souza, a suspeí- '. Guaramirim. Ele estava envolto Bananal do Sul, na noite de terça-fei

'� .ta é de' que o crime tenha sido' , numa lona, com ferimentos na ' ra. Segundo a PM, eles foram aborda

� encomendado pelos irmãos Ezé- • cabeça e no rosto, possivelmente dos por três homens, sendo que um

'g quiel de Paula, 35 anos, e Edilson - 'causados por golpes: de facão. A .deles estava armado. Ao perceberem
� de Paula, '30. Segundo Souza, a .delegada responsável pelo caso, que o casal nõo tinha dinheirO; esía
�: dupla está presa náPenitenoiária . Jurema Wúlf,' não foi encontrada drões fugiram a pé .. Até o fechamento
� .de-Sâo Pedro .de Alcântara, na,

'

para conversar sobre o andamen- desta edição, eles nõo hovióm -Sido'
-: ,Grande Florianópolis p0r roubo, ' to das ínvestígações, ' localizados.. , , ;' ,

,'�.

Casal é vítima
de assalto

......$
,

. �.
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Quase 93% da floresta já sumimm

Resta pouco da
Mata Atlântica
JARAGUÁ DO SUL

Qual o limite que separa
o progresso e a preservação
ambiental? Se de um lado
há quem prefira acreditar na

necessidade incondicional
do primeiro, do outro, estão

pessoas preocupadas com

este avanço, muitas vezes,
colocado em prática às cus

tas do desmatamento e da
poluição.

Um estudo recente da
Fundação SOS Mata Atlân
tica em parceria com o Inpe
(Instituto Nacional de Pes
quisas Espaciais) deu o aler
ta. Segundo a ONG, restam

apenas 7% deste bioma,
considerado o mais comple

. to entre todos os existentes
no país. Conforme dados do
Rã-bugio, instituição preo
cupada com a preservação
ambiental no Vale do Ita
pocu, a floresta protege os

mananciais hídricos respon
sáveis por abastecer cente
nas de cidades brasileiras.
Além disso, também garante
a fertilidade do solo e a mà

nutenção do clima.
Em Santa Catarina, po

rém, as informações são
desencontradas. Relatórios
distintos indicam que a área

�

preservada está entre 17,4%
e 22,9%. Em contrapartida,
o Estado figura na lista dos
mais devastadores do Bra
sil, ao lado de Minas Gerais
e Bahia. Entre 2000 e 2005
foram derrubados 45.530
hectares de floresta, 1.625
hectares de restinga e nove

hectares de mangue.
A Fatma (Fundação do

Meio Ambiente) contesta o

levantamento. Para a gerên
cia da entidade, o problema
é que o Estado está coberto
de mata atlântica e qual
quer corte de árvore nativa é
acrescentada à pesquisa.

DIA DO MEIO AMBIENTE
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Lotes ilegais são os vilões
Município possui mais de cem loteamentos irregulares
JARAGUÁ DO SUL

O município de Iaraguá do
Sul possui mais de cem lotea
mentos irregulares. A maioria
deles está categorizada desta
maneira porque infringe algu
ma norma ambiental, como a

derrubada de mais de 70% da
mata existente no local.

No Bairro Chico de Pau
lo, a abertura de loteamentos
nos quais a adequação à le
gislação passa distante, vem

revoltando moradores. COÍl
forme Carlos Pedrotti, presi
dente do Conseg (Conselho de
Segurança),existem situações
já denunciadas aos órgãos res

ponsáveis pela fiscalização.
Mas, poucas medidas foram
tomadas. '�Fujama (Fundação
Jaraguaense de Meio Ambien
te) permite os crimes", acusa.

A reclamação tem como

motivo principal as constantes
denúncias relacionadas à der
rubada de árvores em prol da
comercialização de terrenos.

Segundo Pedrotti, 25 exempla
res nativos desapareceram no

local. Além disso, uma nascen

te do Ribeirão Francisco de Pau
lo secou e duas outras tiveram
diminuição no fluxo de água. O
'morador Denis' dos Santos, 29,
confirma. "Eu até levei o pro
blema ao Ibama, que mandou
parar tudo, mas a movimenta
ção continua", atesta.

De acordo com Ronis Bos
se, presidente da Fujama, nes

te caso, o órgão liberou a aber-

Nascente de Ribeirão Chico do Paulo secou por causa do desmatamento feito para abertura de estrada

íloteadJores, �teqçõôi!
Nenhum lote pode ser¥vendido sária dosterrenos, os percentuais de

sem que tenha ligações de água, áreas vç.Edes e demai�exigencios de.
ene'rgia elétrica, iluminação pública preservação ambiental. As pessoas

.e rede .de esgpto. Outra obrigaçã� d,e qye d nfiam da legalid�.�e d9�ih.'

quem pretende abrir um loteamento empre mentos devem denunciar
J seguir a Lei de Parcela�entoido o� casg�ii,à o�¥:��ori� do Pr�f.eitufg.Solo. Ela fixa n configuração neces- através do teléfone 156.' 7

tura de acesso porque a área é

configurada como proprieda
de rural. Porém, não autorizou
a venda de lotes. Ele também

garantiu que o caso será in

vestigado por fiscais do Meio
Ambiente.

Para evitar situações como

esta, a dica é prestar atenção
antes de adquirir um terreno. A

primeira atitude deve envolver
o Registro de Imóveis do muni

cípio. Todos os espaços coloca
dos à venda precisam ter matrí
cula imobiliária. Do contrário,
são ilegais e podem gerar preju
ízo ao bolso dos compradores;
além de também oferecer peri
go à vida desses novos donos.
Geralmente os empreendimen
tos irregulares não têm infra-es
trutura adequada.

JARAGUÁ DO SUL
A Fujama (Fundação [ara

guaense do Meio Ambiente)
possui somente dois fiscais
em atuação no muriicípio.
Mas, segundo Ronis Bosse;
presidente da entidade, o

principal problema a ser en

frentado na preservação da
natureza não é a falta de pro
fissionais envolvidos com a

causa e, sim, o comportamento
da população. Ele afirma que
de nada adiantaria contratar
um pelotão-de funcionários.

"Não existe fiscalização capaz
de estar em 100% dos lugares.
Somos privilegiados por não

dependermos somente do Es
tado", diz.

Ainda conforme Bosse, a

situação ambiental na cidade
é otimista, apesar de denún
cias como as dos moradores
do Bairro Chico de Paulo.
Mesmos sem números ofi-

. ciais, o presidente da funda
ção indica que a quantidade
de vegetaçãó nas áreas rurais
vem crescendo ao longo dos

KELLY ERDMANN

Cidade é . privilegiada, acredita Bosse
Para presidente, atuação da Fujama faz o município não depender só do EstadQ

últimos anos. Um dos moti
vos seria o desempenho no

controle dos desmatamentos,
ampliado após a criação da
Fujama, em 2005.

Além do órgão, outros tam
bém são responsáveis pela fis
calização, análise e aprovação

.de projetos que necessitam da
derrubada de matas para acon

tecer. Estão envolvidas as se

cretarias de Urbanismo, Obras
'Públicas, Samae, Celesc, Cor
po de Bombeiros, Polícia Am
biental, Ibama e Fatma.Bosse: situação é otimista
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Rã-bugio investe em educação
Instituto já levou quase 20 mil estudantes para conhecer a mata de perto
JARAGUÁ DO SUL_

- "São os jovens que vão mu

dar opais". Para Elza Nishimu
ra Woehl, do Instituto Rã-bu
gio, a preservação ambiental
depende exclusivamente das

gerações futuras. Descrente do

engajamento dos adultos, ela
acredita na educação como' o

melhor meio de evitar o sumi

ço completo da fauna e da flora
ainda existentes no Brasil.

Segundo Elza, um dos mais

importantes alertas a serem

feitos inclui a distinção com

pleta entre progresso e devas

tação. "Se desmatarmos os 7%
restantes de Mata Atlântica, a

pobreza do mundo irá acabaÍ?
Não, só teremos mais falta de

água", enfatiza.
.

Por -tudo isso, desde 1999, o

Instituto coloca em prática pro
jetos de conscientização. Desde
então, quase 20 mil estudantes

"

participaram de trilhas ecoló-

gicas monitoradas. Até o fínal .

do ano, esse número terá subi
do para 24 mil alunos. Apenas,
nos primeiros meses de 2008, o

Rã-bugio levou 2,6 mil crianças'
de Schroeder, Massaranduba e '

Guaramirim para desvendar os

segredos da mata. Faltam ainda
'

3,6 mil de Jaraguá do Sul e 800
de Corupá para completar a ini
ciativa financiada pelo progra
ma Petrobrás Ambiental. "Não

consigo ver outra saida para a

nossa Mata Atlântica a não ser

o envolvimento dós jovens", ex

plica.
Para ajudar nessa investi

da, a entidade ainda pretende
capacitar 200 professores da
microrregião. Eles devem ser

transformados em multiplíca
dores do projeto.

KELLY ERDMANN Trilhas interpretativas mudam o conceito das crianças sobre a preservação

Iniciativas condenam o uso

desenfreado da sacola plástica
JARAGUÁ' DO SUL

Assim como o óleo de co

zinha, as pilhas e baterias, as

sacolas plásticas também são

prejudicais ao meio ambiente.
Por causa disso, dia após dia

surgem iniciativas que defen
dem a utilização consciente
delas. Uma opção é aderir às
bolsas biodegradáveis, caixas e

sacos de papel.
Recentemente, diversos su

permercados de Santa Catarina
, foram autuados pelo Ministé
rio Público por não oferecerem
substitutos ecologicamente
corretos às sacolas plásticas.
Mas, em Jaraguá do Sul, o uso

de materiais alternativos ainda

causa estranheza. Conforme
Sergio Kuchenbecker, gerente
de compras de uma rede de

'supermercados da região, a

questão ainda é cultural. "Te
mos que nos acostumar com a

troca", explica. Enquanto isso '

não acontece, a cada mês, cer

ca de 600 mil sacolas plásticas
-são utilizadas por clientes dos
estabelecimentos gerenciados
por ele.

Estima-se que quase 10%
de todo lixo produzido no pais
é constituido pelo produto que
leva algo em torno de três sécu
los para se desintegrar. Caso seja
incinerado, o plástico costuma
liberar toxinas nocivas à saúde. Cada litro de óleo de cozinha pode poluir um milhão de litros de água
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Atitudes que podem salvar o poneto
Repensar os hábitos do dia a dia é essencial para preservar o meio ambiente

Todos os dias fazemos escolhas que causam im- contribuindo para a preservação ou para a destru
pacto ao meíó ambiente. Par isso, é preciso escolher ição dos recursos naturais? Repense alguns atos e
com cuidado os produtos que usamos, o lixo que você verá que não é difícil proteger o meio ambiente.
produzimos e principalmente, as atitudes que temos Gestos simples podem fazer toda a diferença .. Com.

diante dos problemas ambientais. Será que estamos pre esta idéia. Garanta um planeta cheio de vida

para as próximas gerações.
Abaixo seguem algumas atitudes que podem

contribuir para a preservação do meio ambiente.
Vale a pena mudar de hábito para salvar o futuro
do planeta.

OS PLÁSTICOS.
Ouando você usar o plástico, tenha
certeza de que ele não contém PVC.
Todo o ciclo de vida de produtos à base.
de PVC polui o meio ambiente e a sua

casa. Prefira também as sacolas retor
náveis na hora de fazer as compras.

TORNEIRAS FECHADAS
Enquanto escova os dentes ou ensaboa
a louça, mantenha a torneira fechada.
O consumo desenfreado é inimigo da
preservação.

CONSUMA ENERGIA DE
FORMA EFICIENTE
Cada escolha que você faz pode re

duzir. a quantidade de C02 liberad.a
na atmosfera e ajudar a interromper
o aquecimento global. Escolha fontes
de energia limpas e renováveis, como

a solar e a eólica: Faz bem para o meio
ambiente e ainda pode reduzir a conto
de energia elétrica.

EVITE O USO DE MATERIAIS
TÓXICOS E AGROTÓXICOS
Leia os rótulos dos produtos antes de
comprá-los e escolha os menos po
luentes. Use produtos de limpeza como

o vinagre, menos agressivo que os pro
dutos químicos. Troque o detergente
pelo sabão em pedra. Prefira tintas à
base de água a tintas com solventes.
Nunca use tintas tóxicas.

CUlTIVE PLANTAS NATIVAS
Cultive plantas nativas ameaçadas na

região. Dê preferência a espécies que
necessitam de menor irrigação e, con

seqüentemente, menos energia. Prefi
ra flores, árvores, coberturas vegetais
rasteiras e verduras em vez de grama.

.

Proteja e estimule a diversidade.

ENSINE SEUS FILHOS A PRESERVAR
As gerações futuras terão de tratar de
grandes questões ambientais, como

o aquecimento global, perda da bio
diversidade, disposição final do lixo Il

impactos de organismos transgênicos.
Assegure que elas estejam prontas
para entender e se envolver com a

proteção do meio ambiente, através
de iniciativas e programas escolares.
Converse cóm seus filhos sobre (I im
portância tie preservar o meio am

biente e dê o exemplo Mcomó cuidar
do planeta.

••• f-,

DIRIJA MENOS
Você usa o transporte público, caminha
ou anda de bicicleta? Essas são alter
nativas que podem fazer uma grande
diferença na quantidade de emissão
de gases é ajudar a prevenir o cquecl
menta global. Se tiver de dirigir, tente
dar carona sempre que possível.

USE SUA FORÇA POLíTICA
Antes de votar nns'prõrlmns eleições,

. Sillba a p�slção defendida, pelos pnlí-
,

'nces em' questões ambientais impor- ,

tentes. Escreva., telefone ou envie um
"

-e-mnll sobre as preocupações em re

lação ao meio ambiente e o que você
espera que eles façam para proteger
o planeta.

ECONOMIZE ÁGUA
Conserte vazamentos de torneiras, ""

banheiros ou canos de água. Um pe
queno vilzQmento pode causar grande
des'perdício de água. Regue jardins e

gramados apenas quando necessário.
Não lave calçadas com torneira ou

mangueira. Utilize apenas um balde
e-um pano.

CUIDE DO SEU LIXO
Tintas, tíner, agrotóxicos e fluídos' para
carros nunca devem ser joga'dos em

latas de lixo ou no esgoto. lnferme-se' ,

sobre a melhor maneira de jogar (ora
, esses materiais e evite usé-lcssempre

que possível. Também jogue lixo na

lixo e sempre que possível separe. Fa
voreça a reciclagem.
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contato com Sandra, nome

usado por Flora para aproxi
mar-se dela. A ex-presidiária
contará com a ajuda de Ire
ne (Glória Menezes), avó da

moça.
O trio irá a um sarau na

casa de Copola (Tarcísio Mei

ra), 'que é avô de Cassiano

(Thiago Rodrigues), namora

do de Lara. Na festa, Flora
vai se divertir muito e cantar,

acom:panhan�o Cassiano e o

pai, Atila (Chico Diaz) que'
tocam música juntos.

Lara vai se rebelar contra
Donatela que é contra o seu

namoro com Cassiano, pois o

rapaz é um dos operários da
fábrica de Gonçalo (Mauro
Mendonça) e decide tomar as

rédeas de sua vida mudando-
se da luxuosa mansão no ran

cho da família para a casa de .

Copala.
De início, uma . grande

amizade unirá Flora e Lara;
ambas descobrirão ínúme-

ras coisas em comum e Lara

chega a declarar que tem a

impressão de que conhece
Sandra/Flora desde sempre.
Como se vê, várias emoções
esperam pelo telespectador
de ''A Favorita".

Mas, voltando à vida real e

ao talento de Mariana Xíme

nes, a atriz tem feito bonito
na pele de uma personagem
mais jovem do que ela. Ma
riana Ximenes estreou na te
levisão atuando em "Fascina

ção", novela exibida pelo SBT
no segundo semestre de 1998.
No final da trama, a atriz foi
contratada pela Globo e aos

dezessete anos de idade. foi
morar sozinha no Rio de Ja
neiro. O seu primeiro trabalho
na nova emissora foi 'Andan-
do nas Nuvens", contracenan
do com Marco Nanini, Suzana
Vieira e Débora Bloch.

Desde então, a atriz prati
camente emendou um traba
lho no outro.

o novo desafio de Mariana Ximenes
Depois de dois anos, atriz volta às novelas na pele de uma garota de dezoito anos
"

A-primeira' vista, Lara

pode parecer rebelde,
.

mas o fato é que a moça
de dezoito anos esconde uma

personalidade firme, digna de
quem sabe o que quer na vida,
aparentemente muito pareci
da com Flora (Patrícia Pillar),
sua mãe biológica. Para com

por a personagem, Mariana
Ximenes freqüentou algumas
aulas nas faculdades da USP
e PUC, já que Lara é estudan
te de Geologia e adora visitar
cavernas.

Ao longo da trama de ''A
Favorita", escrita por João
Emanuel Carneiro, Lara estará

sempre envolvida pelas his
tórias contadas por Donatela
(Cláudia Raia), sua madrasta e

por Flora, sua mãe biológica.
Claro que a verdade será mos

trada apenas nos capítulos fi
nais da história, afinal novela
é novela.

Nos capítulos da próxima
semana, Lara terá o primeiro

Mariana Ximenes é a

, lara de nA Favorita".
110 partee rebelde, mas

tti prestes à dar uma

gUinada em sua vida

INSCRiÇÕEs ATÉ DIA 19/06
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A Doce Sabor tem o diferencial:
Entregamos seu pedido para área

central da cidade!!!

Alameda 25, sala 11 * Fone 3055 2229

CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JORNALISTA

Presente de consolo
Dias atrás decidi colocar ponto final, da

queles bem redondos, num pseudo affair.
Descobri, vejam vocês, que o ser por quem
começava a me enamorar havia tratado de
me incluir à lista das pessoas simpáticas.
Calma, eu explico os motivos para minha

completa revolta!

Sempre desconfiei de tal adjetivação. Parece

aquele prêmio de consolação dado àquela can

didata à Miss Brasil que até é bonitinha, até é

inteligente, até é interessante, mas não chega a

ser digna da faixa. Então, para a querida moça
não terminar a vida com os pulsos cortados de
tanta frustração, ganha o título de Miss Simpa
tia, larga um baita sorriso no rosto, profere um

"obrigado" e segue sobrevivendo.
Isso me lembra também urna típica família

composta por três jovens primas. A primeira
é a garota que tem tudo para ser modelo ou

atriz global, de tão bela. Ela arrasa corações
de qualquer cidadania, pára o trânsito, recebe
assovios, é paquerada na balada. Já a segunda,
é dedicada aos estudos. Os parentes juram:
essa menina vai longe! O futuro dela será de
sucesso porque até hoje só tirou ótimas notas

na escola, inclusive nas aulas de matemáti
ca e física. Leva jeito para ser executiva de
multinacional, economista entrevistada pelo
Jornal Nacional e tudo mais. E a terceira? Ah,
ela é muito simpática e prestativa. Se conti
nuar assim, talvez consiga um emprego como

secretária ou vendedora de loja de roupas.
Melhor ser chamada de criatura feliz. Não,

não, pensando direito, prefiro ainda mais o

termo"educada"! Isso sim é um elogio. Mil ve

zes alguém educado do que alguém simpático.
Simpatia geralmente rima com sorriso plástico,
com felicidade forçada. É corno se fosse um es

tereótipo embalado em urn presente de grego,
feito para consolar os sem adjetivos. Educação
não. Gosto de quem compõe o grupo dos educa-
40s. Essas pessoas parecem até mais confiáveis.
Por quê? Simples, oras. Pense comigo: elas in

dependem do título, não têm primos inteligen
tes e belos, dão bom dia, boa tarde e boa noite

espontaneamente e nem lembram da embala-
.

gem que. as acondicionam.

• kellyerdmann@gmail.com

VARIEDADES---------

Um assassino
muito sedutor

Londres, século XIX. Um barbeiro com um

plano de vingança e uma navalha, em

uma trama que mistura sangue, mistério,
romance e humor à música e visual ccprl
chad os. Precisa fazer a barba? Corte bem
rente? Sweeney Todd espera por você.
Com Tim Burton e Johnny Depp.

,.u'l"'�

Nono volume de
O Diário da Princesa

Mia precisa discursar em um baile de
gala da Domina Rei, uma sociedade de
elite, cheia de poderosas mulheres. O
que diabos ela teria a dizer? Agora que
Michael terminou com ela, Mia nõo con

segue sair da cama, sua melhor amiga a

odeia e todas as suas roupas estõo fican
do apertadas. Como uma princesa- pode
ria resolver tantos problemas?

NOVELAS .

CIRANDA DE PEDRA
Daniel afasta Otávio. loura fica surpresa ao ver

Otávio. Cícero permite que Conrado suspenda
Eduardo. loura acalma Otávio e percebe o olhar
entre Daniel e lucia no. Otávio adormece no colo
de loura. Natércio fica furioso por Otávio estar
na casa de Daniel. Bruna diz a Virgínia que Otá·

.
via deve estar possuída e que vai levá-Ia para
se confessar. Natércio ofende Daniel. Luciano
revela que Otávio se insinuou para Daniel. Na
tércio ofende Luciano e tenta levar Laura para

. casa. Daniel dá um beijo em Loura.

-

BElEZA PURA
Após discussóo, Márcio e Alex dividem um táxi.

Gaspar decide contar a verdade para Rakelli.
Guilherme pressiona Celso. Alex vai ao seu

apartamento e é informado que Débora e Luiza
se mudaram. Alex e Márcia s� encontram na

frente do prédlo de Débora e Eduardo e os dois
sobem. Márcia e Alex flagram Eduardo e Débo
ra em um beijo. Eduardo e Débora comunicam

que se casaram. Ivete c.onta a Betão que Gaspar
é pai de Rakelli. A equipe de busco aviso José

Henrique que há um homem branco morando
com os índios.

A FAVORITA
Flora conta o Irene que Donatela foi adotada

por Pedro, e que as duas formaram a duplo Fa·
ísco e Espoleta. Flora conta que quando conhe
ceram Marcelo e Dodi, o plano de Donatelo e

Dodi era que ela se casasse com Marcelo e ele,
com Flora, apenas poro disfarçar. Irene descon
fio. Flora entro no coso escondido no corro de
Irene. Floro mondo Irene investigar o documen

tação do empresa que Dodi está insistindo paro
Gonçalo comprar. Floro vai o uma manifestação
no fo:culdode. Inruse aproximo dela.

OS MUTANTES
- CAMINHOS DO CORAÇÃO
Valente é perseguido por Fredo e os agentes.
lupo diz que está apaixonado por Maria e porte
poro cimo dela, que luto com ele. lupo segu
ro Mario contra o parede e a ameaça. Leonor
tiro os óculos de Toveira e lúcio brilha. Taveira
recua com o forte luz do menino, mos avança
contra leonor. Bianca deixa Juno na coma e dá
um chute em Toveiro. leonor e Bianco pegam
os bebês no colo e Taveira as chama paro lutar.
Quim viro vampiro e tento morder Beto. Scorpio
mostro seu ferrão e avanço contra Pochola.

AMOR E INTRIGAS
- Bruno diz que quer acertar os contos com Mario.

Volquírio resgato Petrônio. Alice diz poro Pedro

que preciso convencer Joeiro o ficar 00 lodo
dela. Mario diz poro Bruno que estavo com ódio
quando atirou nele. Bruno diz que Mario o co

locou numa prisão perpétuo sentado- no cadeira
de rodos. Volquírio ligo p-oro Jociro e pede paro
avisar Dorotéio que teve um imprevisto. Mario
diz que Bruno também é culpado. Jacira diz

poro Dorotéia que uma amiga de Valquíria so

freu um acidente e teve que sair.
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De apresentadora
à musa fashion
Patrícia Poeta é a mais nova musa '

fashion da Rede'Globo e lidera o

ranking de pedidos de informação
da CAT (Central de Atendimento ao

Telespectador). As mulheres estão
loucas para saber onde a· jornalista
compra suas peçasdescelúdes. Entre
os homens, o figurino dos globais'no
quadro "Dança dos Famosos", é bem
cotado. E as camisetas de santos do
Bernardinho de "DuQs Caras".

SUDOKU

Tânia Kalil vira

gata do tricolor
Casada com o cantor Jair Oliveira, um

são-paulino roxo que até uniforme
completo comprou para lsabelo. a

única filha do casal. Tônia Kalil vestiu
"literalmente" a camisa do time e

virou a musa tricolor em um ensaio
para a revista oficial do São Paulo.
As fotos foram feitas no Estádio do
Morumbi A publicação traz também
uma entrevista com o apresentador da
Globo, William Bonner.

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

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

SOLUÇÃO

7 2 1 385 6 4'9
568 7 493 1 2

349162785

"II ÁRIES '

��. (20/3 a 20/4)
Hoje você se sen-

� [ tirá em harmonia
com você mesmo.

Tudo poderá ser feito, pO'rque
suas energias estarão fluindo
naturalmente. O relacionamen·
to com as outras pessoas será

agradável. Eles serão atraídos

por seu estado de espírito.

TOURO
•

(21/4 a 20/5)
Hoje você poderá
colocar em pratica

, seus planos. As

bênçãos de Vênus, seu regente,
continuam influenJ:iando posi·
tivamente investimentos mate

riais e profissionais. Você está
vivendo uma época de expansão
que durará ainda alguns dias..

'

Marcello Antony
sozinho na noite
Marcello Antony aproveitou urn

descanso das gravações de Ciranda de
Pedra, para conferir a inau.guração da
loja Jeans Boutique, que .aconteceu
nnnelte de terçc-teíre (3), em São
Paulo. Sem a mulher, Mônica Torres,
Antony foi um dos mais assediados. O
galã ainda mostrou que entende de
moda e conheceu alguns dos figurinos
expostos. Outras celebridades npcre
ceram por lá.

cue DO LEITOR
No mês de maio, bombeiros mirins e aspirantes levaram suas mamões para viver

"Um dia de bombeiro". Elas comparecem em peso, prestigiando os filhos e o

trabalho desenvolvido',Foto enviada pelo bombeiro Elaine dos Santos.
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ANIVERSÁRIOS

5/6
Alison Mickael Nicolletti
Arlindo Sacani
Bruno Felipe Pacheco
Cristina Larissa Schitz
I)aniel F. Kath
Danielle Martins
Eduardo Walz
Elis Angela Dalsochio
Eroldo Wudke

'. Euclides Stuber,
�0;Fernando da Cost
,

Floriano Camargo
Gabriel Francisco Réus
Ivaldo da Costa
Jeffrey Anthony Grandberg
Joao D. Lopes de Amorim
João Miranda

i Jorge Alessandro Feldmann
II José Elizio Maria

Julia Beatriz locate
Luana Daren

"

*'''1:&
Luis Carlos de Souza
Magaret Hass
Maria Bernadete Silva
Maria Luiza Montoski
Miriam Krueger
Rhidy Kanzler
Roselaine Rodrigues
Sean tierry Alves
Valmor de Souza

. Victor H. Vicent
Viviane Ap. Corre0
Wilfred Roeder

DIVIRTA-SE

Equívoco
Ao terminar o serviço, o colocador de
carpetes olha em volta procurando
seu maço de cigarros e não encon-

» Fases da lua tra. Então percebe uma elevação
NOVA CRESCENTE CHEIA MINGUANTE se sobressaindo no carpete recém-

• t1 colocado. Sem vontade de refazer o
3/6

�
10/6 18/6 26}6 serviço, martela a elevação até que

i' '-.--.----(----
ela desapareça.

! , I A dona da casa entra na sala, entre-
i S�BADO d I D�MINGO

O
ga-Ihe o maço de cigarros e diz:

, MI�: .1500C i MI�: ,1500C
_

- Acho que este� ciga�os que estavam
! MAX. 25 C

"" " i MAX, 24 C
"I' =, na mesa da cozinha sao seus. A

j Sol com pancadas I Ch�voso propósito, o senhor não viu o meu
, de chuva hamster por aí?

PREVISÃO DO TEMPO' Fonte: Ciram/Epagri

Presença de sol entre nuvens. Na sexta-feira
há chance de pancadas isoladas de chuva do
Meio-Oeste ao Litoral Sul. Temperatura em

elevação. Vento fraco a moderado.

� Jaraguá do Sul e Região

HOJ�-----��TA ÔMíN: 130 C I ��N: 150 C
MÁX: 250 C I MÁX: 250 C
Sol com nuvens Sol com nuvens

!

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Óti'!_10 dia para
voce promover
ou participar de

reuniões sociais. Assuntos que
envolvam muita seriedade você
está preferindo deixar para de

pois. Aproveite para sair e se

divertir com amigos. Você terá
vontade de dizer o que sente.

;;- "'"
CÂNCER

�;_;� ����6v:c!�:t�rá
: ; mais profissional do

que nunca. Pensará
muito. antes de dar qualquer
passo. Todos os planos feitos no

dia de hoje serão contretos e

você estará convencida de sua
.

capacidade e das possibilidades
.reels de reaUzá-los.

L""" LEÃO

�;J (2�/7 a 22/8)
::. '} HOle sua auto

II"";) � estima estará lá no

alto. Você se sente

disposto a conhecer novas pes
soas e olhar com mais carinho
para sua vida emocional. Fará
suas atividades de modo decisi·
vo, sem nenhuma agressividade.
Estará bastante persuasivo.

rrr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Hoje você deve

pensar o que tem
feito de fato por

você mesmo. De nada adianta
trabalhar compulsivamente, sem

ao menos um descanso. É certo

que G tempo é de limites mas,
, crie'um espaço, primeiramente

-

dentro de você pa'ra o lazer.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Você que sempre
soube lidar com os

-

dois lados da balan·

ça, hoje terá alguma dificuldade

para distinguir o branco do preto.
As energias estão causando um

pouco de confusão. Não esquente
muito a cabeça e busque em seu

coração a resposta.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Penodobom
para agir como

líder. Você está

conseguindo combinar objetivos
pessoais com os interesses dos
outras, sem nenhum resquício de
agressividade. Há a emanação de
uma excitação interior como se

você estivesse pronto para agir.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
O penodo é bom
para atividades
em grupo. Hoje,
você será capaz

de aliar seus interesses pessoais
com atividades em equipe e todos
lucrarão com o que você fIZer. Seu
relacionomento com o sexo opos·
to, também será,incrementado. '

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

� Hoje você estará
, com suas emoções

à flor da pele.
Talvez alguém ou algum aconteci·
mento envolvendo seus relacio·
namentos sejam os detonadores
desses sentimentos. Procure olhar
de frente pora eles, sem fingir que

_ eles não existem.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Cuidado com o

excesso de ldeeli

zação das pessoas
que você ama ou de projetos que
pretenda colocar em andamento.
Se continuar agindo assim você
corre o risco de dar mais uten

ção às necessidades alheias e se

colocar em segundo plano.

PEIXES

... (19/2 a 19/3)
... Cuidado com o ex·

�.." cesso de dispersão.
Algumas atitudes

poderão causar transtornos que
podem ser evitados se você se

dispuser a estar atento. Você tem
se relacionado de forma fria. Tome
cuidado para não ferir as pessoas
mais práximas.
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Por
Rlc ardo
DA NieL Treis

DISTÚRBIOS, DÉFICITS E DESORDENS
Batendo a perna na cadeira esses dias enquanto lia um artigo sobre TDAH

(Transtorno Déficit de Atenção com Hiperatividade) lembreLde uma estorinha
meio velha que recebí.e publiquei no blog em 2006. Como vez ou outra vejo
gente reclamando desse mesmo problema e já tô cansado de citar esse-texto

que-ninguim-Ieu-ainda, vai ser conveniente compartilhar ti dose de loucura
aqui. Vamolá, identifiquem-se:

"Acabaram de descolnir o diagnóstico pam a minha moléstia.
Recentemente fui diagnosticada com D.A.D.l.A.: Desordem da Atenção
Deficitária na Idade Avançada." Explico melhor: decidi lavor o carro;
rumei em direção à garagem e notei minha correspondência largada
�m ci.l11a da imes2: OK, "vou lavqr o carro, mas (dites vou dar uma:

olhadinha na corrêspondência, pois pode ter alguma coisa urgente,
Ponho us chaves do carro na escrivaninha, e quando vou jogar foro'

,

us propagandas inúteis, noto que o lixeira está repleto. OK. vou colocar
us contos o pógar no escrivaninha e jogar o lixo fora, mas.já que vou

perto do caixa do correio, decido pagar primeiro estascontds. "

Agom, onde está meu talão de cheques? Oops, tenho apenqs uma

',f9Ihq,Nde chequ�;no meu talão. Meus novos talõe� estão na

escrivaninha. Oh, IÓ está o Coc,a que eu estava bebe�90.
•

Vou buscar aqueles talões, mos antes eu preciso levar minha Coco

,�lIra longe do computador. talvez seja melhor,ç.qlocá-Ia nll geladeira
para gelar um pouça. Vou em direção p cozinhô e presto atenção nos

floresJ'que precisam urgentemente deôgua.
Coloco o Coco no balcão do cozinho e Oh! achei meusJÓ'culos!

Procurei por eles a manhã todo! Melhor guardá-los Idgo. Encho uni
regadgr com águo e vou emdireção às flgres, Aaaah!

'

.'.

'"

Algúém deixou e controle remoto do 1V natozinha. À noite, quando
formos assistir à televisão, qunca iremos pensar .em procurMo no

cozinho, então é melhor levá-rá para o sala, onde é o seu devido lugar.
Rego us plantas e, sem,querer, derramo um pouco de águo no chão.

•

Jogo o controle remoto np sofá, e vou andando pelo' corredor e tento
me lembrar o que é que eu estavdindo fazer. Final dó dia:
L o corro não está lavado
2.bs contas riã.o estão pagos

'·à.n indq,es rgada no balcpo do cOlinhak{/�,:
&�. o

h {
es feIom elo metg,de

. "

'5. o tplõo,de che
'. om uma folha

6. e parece que não ene ro a�¢.JJav
".,�

Oua�dÍl tento entender porque J�i f je;
.

SEI"()UE. ESTIVE DA Q DIA TOQOl,I! Perçeb
$eiiíssima'e m blJsco de auxílio, MAS

, COM SÊO MOACIR
Tivemos nesta terço-feira a oportunidade de encontrar pessoalmente o prefeito da
cidade e bater um papo com o homem. De muito coisa conversado, vale trazer duas
novidades que o pauto revelou:

- Área de lazer: umuerteterla está dentro dos planos para o Centro Histórico, sim. E
ainda em fase de planejamento, está o foto da prefeitura possibilitnr a existência

.
de um restaurante temático nos imediações. Coisa fina, pelo que foi dito.

.

- Tecnologia: a gente que vive on-line não podia deixar de conversor sobre o

questão do inclusão digital em Jaroguá do Sul. Pro quem não sobe, o Arena Jaro_guá
já disponibilizo em suo área acesso Wi-Fi gratuito à Internet, e visto os benefícios
do recurso, estudam-se agora maisóreos públicos do cidade para o implantação do

serviço, como o Centro Histórico e praças, por exemplo.

DIOGO PORTUGAL
"Deu no NBC: uma pesquisa do Universidade de Michigan mostra que 20% dos
homens americanos casados só não se separam porque têm medo de não saber o

que fazer solteiros por aí. É como se' fosse uma prisão da qual o único forma de se

livrar é por mau comportamento."
Texto de Diogo Portugal; o comediante que vai ester aqui na SCAR sexta-feira. Se
não me engano, é o primeira vez que rolo stand-up comedy em Joraguá ... O

espetáculo começo às 20h30. Contato: 3275 2477.

Saiara Kustin posa para shot no Kantan Sushi
Lounge

QUADRINHOS
Maurício de Souza vai dor uma revitalizoda no imagem de
seus personagens mais famosos, e promete poro agosto o

lançamento do Turma do Mônico Jovem. O que vai
acontecer precisamente não se sobe, mos adianto-se que
mostrará o versão teen e no estilo mangá do menino

dentuço e seus amigos .

_ '" « ..... ., '" '" « '" '" .. ,. '" .. '" .. '" .. w ........... "" "" ...... '" '" '" « '" .... .,. ..

s

i MAU HUMOR ,

,

Fui assistir Indiano Jones 4. Havia tempo não vaiava s

umfilme.
e

.

,

,

, .

s- O que tinha.de bom pra fazer ontem?
- Naquele frio, com chuva? Ficar em caso.

- Vamos no restaurante Tal?
- Se é pro comer mal, deixo que eu faço o janto.

BOA!
José Alencar sancionou projeto de lei que lorna

obrigatório o inclusão dos matérias de Filosofia e

Sociologia no currículo de todos os escolas de Ensino
Médio do país. Mos não adianto apenas constar no

rotina ... Se o professor não tiver dinâmica-pro repassar o

conteúdo, garotada só vai pegar raiva.

Dos melhores que conheço, o casal Karlo Luiz Sohn
e Juliana Bartel, de passagem pelo SCAR Lounge

e

MAX

MINEIRO MANEIRO
Novidade no praça de alimentação do

Shopping Breithaupt, inauguro neste
sábado o restaurante Mistura

Mineiro, novo empreendimento de
sêo Amarildo (leio-se Bierbude),
Como dito pelo Éder, "seré buffet ã

kilo, com o melhor da culinária
mineira". Dado o recado, anotem a

opção.
.

RÁPIDAS
- Falto uma semana poro o Dia dos Namorados!
- "Juve + Jec: antes unidos que extintos".

- Previstos para julho us inaugurações das duas novos alternativos de
entretenimento em Joroguá (London Pub e Estação do Tempo).
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FEIRÃO
DE FÁBRICA
FIAT JAVEL
ANGELONI
6,7 E 8 DE JUNHO

!
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Corolla XEI Autom.
2006 AC DH VE TR
ABS AIR CD AL
único dono

Rua Wãlter Marquardt, _2670
Fone: (47) ·3370-7500

AS MELHORES TAXAS DE MERCADO
CARROS COM PROCEDÊNCIA

O CLIENTE É ESPECIAL

Uno SX 4p 1998 LOT, VE, TE
Fiorino Baú 1998
Gol Power 2002 OH. VE, TE, AL,
CO
Vectra GL 1998 AC, OH, VL ,TE,
OT, RLL+GNV
Santana Evidence 1997 AL, OH, VE
,TE, ot RLL
Escort SW 1.8 2000 AL, OH. GE,
T!}, LOT, MT, GNV
Picasso GSX 2,02004 AG, OH,
LOT, VE, TE, BC
Uno Fire-2002
Escort GL 1.8 i 997 AG, OH, TE,
ET, LOT
ASTRA HAGHT GLS 1'999 GOMPL

ECOSPORT XLS 1,6L 2004 BRANCA
COMPLETO + CD_lIlll))
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- ---�VEíCULOS--- O CORREIO 1)0 POVO In
QUINTA·FEIRA, 5 DE JUNHO OE 2008 .:..

www.giovaneveiculos.com.br
Rua Bernardo Dornbusch, 330 • 3275.0045)

.....1IIIIIII�'\i:
ir· Emt�d�.OluüêAtléti¢(l Baepe

VEíCULOS
3275·0D45 I 3275·1055

AGORA EM MAIS UM ENDEREÇO
Rua Bernardo Dornbusch, 1880· 3275-1055

I
-I

ESCORT SW GL 1.8 16V 1998 COMPLETA PALIO EO 4P 1996 COM AR

E MAIS ...

VECTRA gl compl 00
VECTRA GLS 98
CORSA HATCH 4P 02
COR SA SEDAN 1.6 05
CORSA 4P OPCS + VIDRO 99
CORSA WIND 2P 97
OMEGA GLS 2.2 95

�8[ ��I �P6abõMot{S 8g
GaL G3 4P CITY 8V + OPS 03

STRAOA ADVENTURll.6 2002 COMPLETA GOLF GL COMPL. 1.8 96
PALIO WEEK 1.5 8v completa 99
PAllO ED 4P ar + trava 98
FUSION completo 06

��C�� ��Nb8;�mgleto 8ó
KA 00
FIESTA GL 4P COMPL. 00
FIESTA 1.0 4p c/dh 99
ESCORT ZETEC 4P c/OH+ opes 98
ESCORT SW GL compl + gnv 97
ESCORT HOBBY 95
ESCORT 95
ESCORTL 1.6 2P álcool 91
VERONA GHIA 4P cornpí, +rd 93
307 COMVERCIVEL 138 CV 05
PEU. 307 feline aut.+ couro 04
M. BENZ CLASSE A 190 01
SCENIC RT 2.0 COMPLETA 00
CLIO 1.6 COMPL. - 07

W�O�EDAN 1.0 16V completo 8l
FEZER 06
TWISTER 05
TWISTER 03
SUZUKI YES 125 06

'CONFIRA ALGUMAS DE NOSSAS VANTAGENS

Sem taxa de adesão;
Redução de parcela após contemplação (via lance);
Carência de 2(dois) meses após contemplação (via lance);

ntecipação de parcela na ordem direta ou inversa;
m juros, sem taxas extra etc;

PIANOS DE CONSÓRCIO
PARA VElcUlOS

40.000,00 505,26 420,87

"'3."15700

CRÉDITOS I 70

MESES

95
MESES "15.350,00 256,55

"'7.543,00 293,2037894
"'9.7360035.000,00 442,10

50.000,00 63"1,58
-

526,08 25 .... 9000

W?DIÚ?X:XWW
.liMi:i••,f••

60.00000 75789

70.00000 88421

631 30 .1:W¥.£R.fe_
.'.b.'.!'_
.'Heht.!J.£••

73652

841-,74

....052, ... 7· 38.77000

37.5650094695

do $ul
o JanuátioAyroso, SO
uniaosilver@netuno.com.br

3371 ..8153 ...

·

9936-1304
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.

. Vai comprar ou trocar
'

..

seu carro-???·
.

-

Por que não vem aqui?

=

AUTOIVIÓVEIS�
"

. Tem�s mais de 100 OFERTAS'·

·.E a MENOR prestação da cidade" ...
"

•
,

'."-
,

.�

'. .
' ';y,

.

CONFIRA .....
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(47) 3370-3015

ANT�S DE COMPRAR SEU CARRO NOVO ...

CONSULTE-NOS

Rua Presidente Epitácio Pessoa 570 , sala 02 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

CHEVROLET
CORSA - Vende-se, 01, Sedan, branco,
AUTE/DT/PEL R$ 19.000,00. Tr: 9607-
2022.

CORSA - Vende-se, 03, 1.6, AR, TE, AL
RS 23.500.00 neg. Tr: 3276-4023.

BLAZER - Vende-se, 01, 2.4 MPFI. GNV,
campi, sem restrições ( pode financiar). Tr:
8408-2400 ou 8409-9605.

PICK UP - Vende-se, 03, branca, em ótimo
estado. R$ 20.500,00. Tr: 3370-7623.

PICK UP - Compra-se. corsa ou saveiro.
Pago a vista. Tr: 961 9-6584 (após 17h).

VECTRA - Vende-se. 98, top de linha, GNV.
R$ 24.000,00. Aceito carro de menor
valor. Tr: 3275-2421.

COURIER - Vende-se, 00, 1.6,
documentada, kit gás, ótimo estado. R$
17.000,00. Tr: 3371-4051 ou 9903-9180.

ESCORT - Vende-se, 94, AR, AL. RS
10.000,00. Tr: 3371-3796 ou 8835-2984.
cf João. Sairduas vezes.

FIESTA - Vende-se, 00, 4 pts, motor
zetekrocan, impecável. Tr: 33715639

FIESTA -vende-se, 03, AR, TE, AL, limp.
desb. traseiro, 4pts, cor blanca valor R$
23.500,00 fone 8823-8479

FIESTA - Vende-se, 96. R$ 10.000,00.
Aceito carro de menor valor ou moto. Tr:
3376-3835.

KA - Venoe:se, 04, action, 1.6, compl,
55.000km, GNV, único dono. R$
22.000,00. TI': 3376-1662 ou 3376-0619.

PAMPA - Vende-se, 93, GNV. RS
10.800,00 ou entrada '+ financiamento.
TI': 9962-5885.

FUSCA - Vende-se, 78, bege. R$
3.000,00. TI': 3273-1798 ou 8826-250,2.
GOL - vence-se, 08, total flex, 4 pts. R$
25.500,00. Tr: 47 9191-6333.

GOL - Vende-se. 95, 1.0. R$ 8.700,00
urgenle. TI': 3374-5418 (apartir das 1311).

POLO - Vende-se, 98, classic, 1.8. R$
14.000,00 + 5 parcelas. TI': 9651-5622.

SAVEIRO - Vende-se, 06. R$ 26.000,00 ou

entrada + financiamento. TI': 9962-5885.

FIAT
MAREA - Vende-se, 02, weekend, 1.8,
compl. R$ 23.000,00. Tr: 479191-6333.

PALIO - Vende-se, 99, EX, 2p1S, cf
opcionais. Tr: 9952-4760. c! Eduardo.

PICK UP - Vende-se. Tr: 3372-1524.

TIPO - Vende-se, 96, campi menos AR,
bordo. R$ 6.000,00. TI': 3374-1909.

UNO- Vende-se, 96, ll]ul. Tr: 3375-2377.

RENAULT
CLIO - Vende-se, 06, sedan, 1.8, 4 pIS,

. azul metálico, computador de bordo,
versão rivílege., 27mil km TI': 3372-0013
ou 9183-4220.

SCENlC - Vende-se, 02, top de Ii nil a, GNV.
R$ 36.000,00 ou entrada +

financiamento. TI': 9962-5885.

,OUTROS
CAMINHA0 - Vende-se, 81, 608. baú c/
5,5m. TI': 3273-1798 ou 8826-2502.

MERCEDES - Vende-se, 02, classe A 190,
compl. R$ 27.000,00. Tr: 47 9191-6333.

PICASSO -. Vende-se, 02, exclusive.
compl. TI': 9654-5380.

MOTOS
CG - Vende-se, 05, 150. Troca-se por
carro pago a diferença a vista. Tr: 9918-
2567.

HONDA NX - Vende-se, 97, 200. R$
4.000,00. TI': 9953-1446 ou4103-0335.

RD - Vende-se, 350, 91. RS 3.700,00. TI':
3275-1467 ou 3275-2166.

SPRINT - Vende-se, 98, compi, c/linha.
Tr: 9654-5380.

O CORREIO DO POVO ....
QUINTA-FEIRA, 5 DE JUNHO DE 2008 .:..

AUTOMECÂNICA DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

® c:;; aDfiJIl·

INJEÇÃO ELETRÔNICA

Venha conferir nossos seraiçosl
(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

SUNDOW - Vende-se, 05. RS 2.600,00 +

6 parcelas de R$ 225,00. Tr: 3275-2034.

SUNDOW :: Vende-se, 05. R$ 3.000,00.
Tr: 3273-1798 ou 8826-2502.

SUZUKI - Vende-se, AN 125 Burgman -

Partida Elétrica, aut., 05 - Preta cf 7.000km
.

- R$ 4.600,00 neg. TI': 9991-9818.

TORNADO -. Vende-se, 02. 21 mil km. R$ I

7.500,00 ou troca-se por carro. Tr: 9619-
6584 (após 17h).

YAMARA - Vende-se, DT 180, cf
documentaçáo. R$ 1.800,DO. Tr: 995.3-
'1446 ou 4103-0335.

YBR - Vende-se, 03. TI': 3376-3413.

NOVOS E SEMINOVO

.

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 4040'- Centenário - Jaraguá do Sul

www.streetcarveiculos.com.br

v e i c u t o s

3370-3113
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..... - ···NEGÓCIOS·
acessórios. R$1.Q50,00. Tr: 3372·
0808 ou 9918-9996.
LOJA _ Vende-se, de cosméticos,
ou só o estoque. Tr: 9935-7643.

som, mouse ótico. R$ 400,00. Tr:
3371-1755 ou 9926-1755.

CONSÓRSIO ONIAO ._ Vende-se,
43% do crédito pago. Tr: 9973-

.5845.

lI.v. Veiculosl Fone/Fax: 3371-1743
Av. Pref·eito Waldemar Grubba N° 4286 - C.entenário

LOJA - Vende-se, na ilha da
figueira, 7 anos de funcionamento,
roupa masco e. fern, material escolar,
brínqueoos e presententes em

geral. Tr: 3370-5366 ou 8429-
6448.

ESTEIRA _ Vende-se, elétrica, em
bom estado. R$ 450,00. Tr: 3370-
0983.

EXAUSTOR _ Vende-se. Tr: 3371-
7965 ou 3372-0618. MAQUINA _ Vende-se, de louça.

COMPRA-SE
FILHOTE _ Doa-se, Pinscher,
macho, 7 meses, vacinação em dia.
Tr: 9944-7774.

ROUPA _ Vende-se, de taekwondo.
R$ 50,Oe. Tr: 3370-1586.COMPRA-SE _ Televisão; fogão e

geladeira, semi-novo. Pago a vista.
Tr: 8847-8979.

SALAD _ Vende-se, de beleza, na

Vila Lenzi. Aceito proposta. Tr:
9145-6607 ou 3372-1627.

FILHOTE _ Vende-se, 2 Pinschers,
n° 1, 5 meses. cf carterinha de
vacinação em dia. R$130,00 cada.
Ir: 3373-6524. 'VENDE-SE .:

SECADORA - Vende-se, de roupa,
doe parede.

FILHOTE _ Vende-se, pastor
alemão branco. Tr: 3373-5287.

-r: ..<
p .s:

TERNO _ Vende-se, social, novo.

R$130,00.
BERÇO _ Vende-se, cf colchão, 1
andador, 1 chiquelrtnho. Tr: 3371-
6433. FILHOTE _ Vende-se, Afghan

Hound, cf pedigree, descente de
campeões, pais no local. Tr: 3372-
3899 ou 9978-8194. sair 4 vezes

TRAJE _ Vende-se, gaúcho, cf bota
n° 42. R$180,00. Tr 9136-2300.BICILETA _ Vende-se, GTS. Tr:

9923-1153.
VENDE-SE _ Roupeiro de 6 portas,
armário de cozinha, mesa cf 4
cadeiras e moveis pJ escritório. Tr:
3372-1627 ou 9145-6607.

FILHOTE _ Vende-se, fêmea, york
shire. Tr: 3376-0179 au 9918-
7210.

CAIX� DE SOM - Vende-se, 4, cf
mesa, potencía e equalizador. R$
2.000,00. Tr: 3374-1909.

CALCULADORA _ Vende-se, HP
12c. R$ 220,00. Tr: 9136-2300.

FILHOTE _ Vende-se, Yorkshire,
macho. R$ 450,00. Tr: 3375-2006. DIVERSOS

CANÁRIO _ Vende-se, do reino,
cantando, cf gaiola. R$ 50,00 cada.

GELADEIRA _ Vende-se, 270L,
branca, continental, semi novo. Tr:
9918-2289.

PRECISA-SE _ Roupas pf crianças,
menina de 6 anos e menino de 7
meses. Tr: 3376-4028.COMPRESSOR _ Vende-se, de ar.

Tr: 3275-3803. LANCHONETE _ Vende-se. Tr:
9169-2092 PRECISA-SE - Cama hospitalar, cf

proteção laterais Que levante a

cabeceira e· os pés. Tr: 9123-5503
cf Mari Regiani.

COMPUTADOR. _ Vende-se, anon
Xp, 2200 + 1.8Ghz, 325Mb RAM,
40Gb HD, dvd, gravadorcd, caixa de

LAVADORA _ Vende-se, Alta
Pressão Profissional com

GM ! Montana 1.8 Off Road
04/05, bege, flex

completo
ENTRADA DE RS 17.150,00

72X DE RS 439,00

GM / Corsa sedan 1.6
01/0'2. azul, lJasolína
i!f conn., DH, trio elr.t

ENTRADA DE R$11.500.00
SOX DE RS 299,00

03105, bH\r1CO, gasollna
ar conn, ilI'QuC.flte, OH, t(l.f(;iS >lUX.,

fimp. traseiro, tdo e!êt
Etf(RADA DE RS 17.750,00

SOX DE RS 469,00

MilsubiShi / Pajem 2.0
Aulomállco Tra 4x4

t Qlf04. azul, gasoi:r,a
completo

ENTRADA DE RS 24.500,00
SOX De RS 669.00

Honda/Fit
04/05, cinza, gasdna, ccma'etc

ENTRAOA.DE RS19.000,DO
12)( DE RS 419.00

Mercedes A 190
O!j01. cinza, gasolina

completo
ENTRADA DE RS 13.000.00

60X DE RS 359.00

Toyola I Fielder 1.8 XEI
Automática

04/05. prata, gasolina
comoteto

ENTRADA DE ·R$ 24.150.00
72X DE R$619,00

Renault! Scenic- 1.616 V RT
99/00, tinza, gaso{in�,

ar cond .• CO player, desemo. traseiro, OH.
Urno.traseiro. trio e:ét

ENTRADA DE RS 11.9UO,00
60X OE R$ 329,00

03/04. azul, gasoüna
completa

tNTRADA DE RS.20.750,OD
SOX DE RS a6S,OO

GM / Zatira 2.0
OMit. bronco, gasOlina

comp!eto
ENTRADA DE RS18.00n,00

SOX DE RS 489,00

Honda I ACcord 2.4
Automático EX

03/03, prata. gasolina.
comerem

'NTRADA DE R$ 22.500.00
GOX CE R$ 599,00

.

GM IVeclra 2,2
16V Challenge

01/01. cinza. gasolina
completo

ENTRADA DE R$ 16.000,00
SOX DE R$ 439,00
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Peugeot 407 SW Peugeot l07 HB PéUgeot 307 SW Peugeot 3&7 CC. Peugeot l01 Se<!an Peugeot 206 E�tapade
.

Peugeot Partner Peu_geo"t Bbxer

. _CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0890703 2424 - www.peugeot.corn.br

.

Peugeot 407 Sedan

Strasbourg Jaraguá do Sul- (47) 3370-1900
Rua Reinoldo Rau, 4.14 - Centro

Blumenau - (47) 3331-4500

Itajaí - (47) 3344-7000
Brusque « (47) 3396-8661

Ri.o do ser- (47) 3522-0686

Fotos somente para Ilns Ilustrativos.Campanha �Dia 12 narlarne!oorQue namorardentrD<1e um Peugeot "e válroa de04 de JunhO atôodia 1 odeJunho de 2008.Peug:ool206 HBSensation l.4l flex. 3portas. anoimadelOOBlO8.pintura metáílca Preto Perla Nem, através ao PeugeotOn line: frete incluso - Preço público
sugertdo para venda à vista a partir de RS 28,600.00 - 2£10 unidades em estOQue na f8.bóca da Peugeot em Porto Real no fUa de janeiro.Peugeot 2.tJ6 MB Presence 1.4t Flex - 03 Portas -Arcoodiclonado manual-Direção Hidrâulita - Vidrose travas elétricas - faróis de Neblina - AnolMOOelo.:08/OO -Pintura sólida -

Frete Incluso-ValortBbela de flS 39.290,00 - Valor promocional a partirde RS 3(990,00 com RS 4.JOO.OO de bônus jâ Incluso- G4 unidades em estoque nas Concessionárias StJasbourg.Peugeot 206 SW EsGapade 1.61. Flex.S portas -Ar condicionado - DIreção Hidrãu!ica -Vidros e travas elétricas - Rodas de liga -

Faróis de Neblina - Regumgem deaftura do banco do mohKista e regulagem de.aftuJa dos far6is- FrelosABSde série - Suspensão reforçada ·AIloIrnoOOlo 08lO8.pínturasóUda. Frete incluso. Preço públicosugerido paravanda ávistaa partir de R$ 44.990.00com bônus de RS S,SOO.OO jâ jncíusn- 15 unidades em

estoque nas Concessionárias StrasOOUI'9.Peugeot 307 Sedan 2.0 Feline AutomáUco- Completo + CãmbioAutorMtico lIptmnlc-Af condiclooadodigítal bi·zone - Fr�ABS- Alrbag duplode série - Sensor dechuvae de íJuminaç.CO pJajerMP3-AncIModelo: 07108 - Roda de figaAro 16" � Pintura SOUDA - Freie
NAo Incluso·Valor tabelam RS68.600.00 -Preço promocionaf EXClUSIVO parao Milsde Junhode 2008a partir de R$59.990.00 àvstacom bônusdeRS8.610,OOincluso • OS unidatfesem esteque nas cooces:sionárias.UnIla Peugeot206 HB Feline 1.6 FlEXAutomático - Ar Condicionado Digítal- Direção Hidráulica -

Sensor de iluminação e sense-de dUNa -Vidros fi travas eJé:trk:§;s - faróis de neblina - Rodasde liga leve - FreíosABS -AnoiModefo.: 07108 - Pinturasólida- Frete Incluso - Va!Qf tabela de R$ 49.950.00 -Valor promocJooaJ a partirde RS 45.9S0.oo com R$ 4..000,00 debõnus jã incluso, - 02 unidades em esioque nas

ücncesslonátlas StrnslKlurg,Peugeof 307 SW 2 OAllure Mecânica-Teto paoorâmk::o de:vldro=Ar-cmtdickmada- Direção Himtiea - 06Airbags - FretasAbs- CO Mayer MP3 - Pintura Metálica - Frete Incluso:"'A partir de ft$72.900.00- 01 uflídades em estecue nas Concesslonã.rlas Slrasbourg.Prazo de-vlgêf!cia
desta promoção é do dia 04106l2OO6.30 dia '10/0612008, ou enquanW{h.'fl11):ffi os estOQtHls.Tooosos financtamen10s sêe sujeito á aprovação de cré<1ito. As taxas poáerfu> ser alteradas SSIlDUVef eãeraçêes signifiCativas no mereado financeiro. sem aviso prê'iio.Todas-a.� lotos somente para finslI'ustrafivos. t4ão
cumutativaparacatras prOO1QÇÕes. Paramais i1l1ormaçiiessDbre preç?Se �içõesesp�:oosulteumaconçess.l(lnáriaStraSbnurg.
Segunda a Sexta das 8h às J 9h. Sábados das 9h às ,( 3h. www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER
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�CONF_IRA-;NO�SS)fS;OF-ERTAS!==-,·=

307 FELINE 2.0 2006
R$ 50.000,00
PEUGEOT - Preto
4 Portas, Air Bag,
Alarme, Ar
Condicionado,

\. Ar Quente, Des.

Traseiro, Dir. Hidr.,
Insulfilm, Limpador
Traseiro,Manual,
Retrovisor Eletrico,
Rodas De Liga Leve.
Trava Elétrica, Vidros
Elétricos

ASTRA SEDAN
ELEGANCE
20Ó5
R$ 40.000,00
Preto - FLEX
4 Portas, Air Bag
Duplo, Alarme, Ar
Cond., Ar Quente,
Des.Traseiro,
Dir. Hidr.,
Insulfilm, Manual,
Retrovisor
Eletrico, Rodas
De Liga Leve,
Trava Elétrica,
Vidros Elétricos

VÉCTRA GLS 2.2
2000
R$ 31.000,00
Branco
4 Portas, Alarme,
Ar Condicionado,
Ar Quente, Des.
Traseiro,
Dir. Hidráulica,
Insulfilm, Manual,
Retrovisor
Eletrico,
Rodas De Liga
Leve, Trava
Elétrica,
Vidros Elétricos

BLAZER DLX 2,4/
2001
R$ 41.000,00
Prata - GAS.
4P, 4x2, AL,
AC, AQ, Aviso
Sonoro Dos Faróis
Acesos,Des.
Traseiro,
OH, Insultilm,
impador Traseiro,
Manual, Pintura
Metálica,Porta
Copos, RE, RLL,
TE,VE

11�.��!!!!!���::!!!l�eB� ZAFIRA ELEGANCE

1j��12005
- R$ 52.0])0,00

!l Prata - flEX
4 Portas, Abertura
Interna da Tampa do
Comb., ABO, AL, AC,
AQ; Coluna De Direção
Ajustavel, Descanso De
Braço Gentral, Des.

.,1:1 Traseiro, OH, Farol De
�� Neblina, Insultilm,

LT, LON Traseira,
Manual, Regulagem
Altura Do Banco,
Regulagem EL Dos
Faróis, Retrovisor
EL RLL TE VE.

Chegou .sua hora de troc r de caao t

STRASBOURG

Traga sua família e participe também do 4° Grande Encontro - Viva' Jovem
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VEíCUL S

� «4l1l»__

HIPER'OFERTAS'DREAM CAR, C NQUISI DOPE TAGEN

Homemag;em da Dream Car ao Mês cjos Namorados.

o I'm & Semi-novos Multimarcas Aberto de Segundo o Sexta-feira das 8:30hs às ,19:00hs. Sábados até os '12:00hs.
'

Financiamentos de
todos os veiculos
ern até Jaraguá do Sul - Rua José Theodoro Ribeiro, 658 - B. Ilha da Figueira

VEícUlOS SUPERANOq EXPECTATIVAS '

,.
'

" .. �.

*Imagens de cunho meramente ilustrativas. *Ofêrtas válidas até 06106/2008. *Financiamento sujeito a aprovação cadastral.
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NA TROCÁ DE OLEO E FILTRO _

É CORTESIA A. VERIFICAÇÃO DE:
_, - Sistema-de freios

- Suspensão
- Sistema elétrico

- Injeção eletrônica
_

'

- Lavação ,de aparência.
-
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o CORREIO DO POVO DIQUINTA-FEIRA. 5 DE JUNHO DE 2008
------ --,------NEGÓCIOS

2lagoas, cachoeira, Tr: 3376-0726,

O�O��,S:��)�,�Fone: ;i370-17SIt Plantão: 911"3-1311,

MULTI(J()M
SEGURANÇA ELETRÔNICA

SANTO ANTONIO - Vende-se,
320m2, cl água, luz, asfalto. R$
5,500,00 de entrada + parcelas d,e
um salário mínimo, Ir: 3371-6069.
Creci 11831.

'

TRES RIOS DO SUL - Vende-se,
300m2, cl água, luz, e ponto de

ônibus na frente. R$ 21,000,00. Tr:
3371.-6069. Creel 11831.

• Portão eletrônico
• Interfone
• Alarme
• Controles de acesso
• Câmeras - cftv

WM1Zmntl�!(tLft�i
,

i>�, "'/[,,; Venha

I ;> desfrutar
J.tj

.

!

das novas.
gatas i
simpáticas, :

atraentes
'

,-

VILA tALAU - vende-se, sobrado, '

ponte comercial, cl 197m2. R$
190.000,00. Tr: 8832-1832

-

CASAS INSTALAMOS ALARMES NAS PRAIAS

VILA LENZI- Vende-se, 406m2• Tr:
3275-2773.ANA PAULA" - Vende-se, 3 qtos, 3

bwc, 2 garagens, cerca de alumínio,
portão eletrônico, piscina. Troca-se

por casa em outro bairro ou chácara,
Tr: 3376-1574.

e muito
sensuais.CHÁCARAS Rua jose Narloch, 1456· São Luis

multlccrn. igs@brturbo.com.br

AGUA VERDE - Vende-se, de alv, cl
Iaje, 4 qtos, 2 bwc, garagem. R$
95.000,00. Tr: 9137-5573. Creci
11831.

CORUPA - Vende-se, estrada Rio
Mandioca, 185.986m2, si bem
feitoria, R$ 125.000,00 neg. Tr:
9137-5573. Creci 11831.

- DETETIVES
PARTICULARES

. ALUGA-SE
QUITINETES
EQUARTOS

MOBILIADOS.
Mensal e diário.
Próximo WEG II

ReseTve também na prole.
3370-3561 cf proprietário

PRECISA1s{DE
ACOM.PANHA
PARA EXECUTIVO

SÃO BENTO DO SUL

Investigação em Geral, Civeis e

Criminais, Comércio, Indústria, Furto,
Roubo, Sinistro em Geral, Conlra

Espionagem Industrial,
Desaparecimentos, Extra-Conjugal,

Investigações Trabalhistas

BARRA DO SUL - Vende-se, perto da

lagoa, casa mista, cl 80m2. R$
28.000,00 aceito carro. Tr: 9953-
6747. sairduas vezes

RIO CERRO" - Vende-se, 2 lagoas
de peixe, 2 nascentes, 50.000m2,
divida el o rio Rio Cerro II. Tr: 3376-
0726.

Ganho acima
R$ 3.000,00

VILA LENZI - Vende-se, mista. R$
45.000,00. Tr: 3376-4261. (47) 3372-0556

9912-8114
ATENDIMENTO 24 HORAS

(BRASil E EXTERIOR)

SALAS COML.
Tr: 9928-6237

9187-7435
TERRENOS FELICIANO BORTOLINI - Vende-se,

sala comercial. Tr: 9101-6007. Creci
13284.

CZERNIEWICZ- Vende-se, prox,
Humana, c/600m2. R$ 80.000,00.
Tr: 9969-9162.

LOCA ÕES
EnContro �OS amigOS e casais

ShOW De �treeP tese.
com maiS pe 15 mUlheres

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, cf 3
casas de alv e 1 de mad, todas de
aluguel, bem localizada, 1.060m2,
rua asfaltada, lat. da principal. R$
180.000,00. Tr: 3275-6920.

CASA - Procura-se, pi alugar em

Guaramirim. Tr: 9609-6437.
* Compressor de ar

• Rompedor de pedras de concreto
• Trator de esteiraJOAO PESSOA - Aluga-se, quitinete.

Tr: 9116-6111.JOAO PESSOA - Vende-se, cl casa

para acabar. R$ 40.000,00. Tr: 9984-
5305.

Aberto de Segunda a Sexia.
Horário: das 15hOO as 3hOO .

Rua Joaquim Francisco de Paula, 105
Chico de Paula

Tel. 3273·2347 I 8853-971

PROCURA-SE - Moça pf dividir apto
no centro, quarto individual, entrada
imediata. R$ 200,00. Tr: 9975-6297.

3275·1101/9104·2393
R. Wigando Menslin - BaependiRIO CERRO II - Vende-se, 50000m2,

Marmoraria Vitória.
Tudo em mármore e granito

• CARTÕ.ES DE VISITA· CARIMBOS· FLYER'S' PANFLETOS·

* Soleras * Pias e BWC * Cozinhas
* Lareiras * Túmulos * Jazigos * Escadas, etc

CARIMBOS DE MADEl

DER$ 3,�
Ligue: 3372-0706

9122-3581 (Lucas)
9606-2371 (Sidnei)

DE VISITA A PARTIR DE
" !.

R$ '45�80 O MI

BOS AUTOMÁTICOS A PARTIR

oER$ 12,90

{047)3273-'6433' dwc�rimbos@hotmail.com
. dwcanmbos@brturbo.com.brTEL: 3370-9513

E-mail: climasularcondicionadqs@gmail.com
• Rua .José Theodoro Ribeiro, 1015. Sala 3 •

• Ilha· da Figueira: .Jaraguá do Sul' se.

Colrtato..

Técnlc.
_ Tel.: 3370 '9513'

De�"son Cei.: 8428 61!J3

I Confira nossas Promoções de Inverno
Consul � Springer! m Electrolux

.

..RVI�O AUTOlUl'AOO eLG
Qtidea_YORK
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COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL
PENTIUM DUAL CORE E2160 1.8 GHZ

e

FORmlGRRI �

I N F o oR M Á T I C A• PLACA MÃE GIGABYTE GA-945GZMS2
• MEMÓRIA 1024 MBYTES DDR2 667MHZ
• PLACA DEVíDEO INTEGRADA 64 MBYTES

• GRAVADOR DE OVO
• TECLADO PADRÃO ABNT2 PS2
• MOUSE ÓPTICO PS2
• CAIXAS DE SOM ,ACÚSTICAS
• FAX MODEM 56 KBYTES
• MONITOR LCD 17" lG L1753T

www.formig�ri.com.br f 47 3371.0034
R. Roberto Ziemann, 201 - Czerniewicz

.

• DRIVE DISQUETE 1.44
• HARD DISK 160 GBYTES SAMSUNG SERIALATA
• GABINETE 4 BAIAS ATX

:" _:... '

.�- �.L
- _-

'.� .. -';;�"
.

�;'" � �

c:,,_•.
W-'.

GUITARRA WIRELESS
,

GUITAR HERO PARA PS2

APENAS

R$R$99,90ÀVISTA
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ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

JARAGUÁ DO SUL/SC
Certificado reconhecido pela Secretaria -

Estadual da Educação Portaria E nO 186
28/12/1999 - Registro nO 4480

IMAGEM PESSOAL:
- Cabeleireiro - Estética Facial e Corporal
- Manicure e Pedicure - Unhas Artísticas
- Depilação - Maquiagem

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia
- Shiatsu
- Quiropraxia
- Massagem na Cadeira Erqonômica,

(.
-VESTIBULAR

Taxa de Inscrição:
R$ 50,00
Data da Prová:

15 de Junho de 2008

ransmitídas diretamente
de Curitiba

DUração de 2 a 3,5 anos
/

,--------_-_---------_-----_------------_._---_,__,

_ _

SE��'TÉCNICO EM·C()�PUTADORES_
C"lJRSO' DE�MON,TAGEM E MANU.TENÇÂO'DE PCs

-
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--'--'---.-'--NEGÓCIOS�
QUINTA-FEIRA. 5 'DE JUNHO DE 2008

R.ODíZIO DE PIZZAS, MASSAS,
CHAPEADOS E BUFFET DE FRIOS

PROIVIOçAO,
��

Pizza G 35em + refrigerante = R$ 19,00
Pizza M 30em = R$ 12,00
Pizza P 25em = R$ 7,00
* Bordas reoheadas * Entrega ultar taxa

Disk Pizza
3275-2876

Todos os dias a partir das 1 �h30

frete e mudancas ;

F'L....Ff-"t-'STFf-T/Cn :a

apenas

1.449,00
ax sem juros

f==J__r�w
I'IllyStlIUOIl.2

apenas

499,OO,,_�
-. �DOSO&a.-. .• IIt'C@.lto� ,.Aett3&Ó:E'IO&

â fbcotufieltqêlc
��es'C.���eltCO&

�"id@o O�@.s de CodelS eIS mdPCc:IS
. iii

e
. ftlmCo fl:2C1:i& !

Rua Barão do Rio Branco� 1000 - Jaraguá do Sul - se
(na rua do Supermercado Angeloni ao lado da Help Informática)

'l..L.J"- . ...J% 360
apenas

.449,00 .

8x sem juros

�_JF==I.

apenas

'1.280,00
ax sem juros

�...�i.,<.�
-- 8�1.. ·',;.,;,

OB5
-a.

lE:}
, . .

' ;

�_r r===r NINTEN�8DS,.
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SAÚDE & BELEZA

,
, PIlATES ,:' .

Odontologia 24 h I
Dr. Ervino Siebel Neto
Citurgi6a Denfísta CRO 7653

Dr. Jonathan H, Mandalho
PeriodonlWa CRO 1790

12
1

Clinico Geral :
Périodontia : :
Implantes dentais:
Próteses Dentais

l ,

1 AngeloSchlochef. 173,Centro,JaroguádoSul �
I t p,Mmo ao 8.1'0 R'o I fone: 3371-0938 :

., PIlATES' ,.,,"

'Q
I �ºP III .. Pilares .. Nutfiç.:io .. serscner Trainer

I" Fislo Estética tjI Condicionamento.cardia Vascular I
i Agende uma aula experimental! I
I ,_,"""a:�Z",����,:!��!",,��,m,, I

, �.�.�, .. �.f..i.!?.t! �.!.�.I.K�.! .. ªº .. :: .. ç.�!:'��2 J

Clinica SorriDent :
!

I VI: 'Inlago 'Jrlonsejf(]3ore[a

� !Mest:ri' em Impfl1llioáontüI
C1Z0ISC .8.42!

� 'lispeciaíista em !lIIjI';lntoáontiil
l r£spec;'a[iS(il j!ff/ ;Periodonl"ia

� ('({niCfl f,emf
, Próteses Tel.: (47) 3055-2796 !
i Rua João Mareeto. 103 . Centro - Jaraquá do Sul

.

.. .. E.��.���:. �li��.��.�����,���.�,���.���.�:.��:�r ;

� ClíNICA'
-

-

,

Acupuntura
Drenagem linfática

Fisioterapias:
Convencional e especializa
Pílates

'

Psicologia
Psicopedagogia
Shiatsu
Terapia da mão e membros superiores '

Terapia ocupacional
QUiropraxia

Rua Bernardo Grubba 62, 3371,6022

FARMAcIAS-MANIPUlAÇÃO

Artersani
MANIPUlACAO c e rORHULA$

A fórmula certa pará uma vida Melhor '

, ·32753387
Rua Reinoldo Rau, 289

SI. j - Centro

E
tIf//IIj

I

O tOKHJ<;IO DO I'OVO m
QUINTA-FEIRA. 5 DE JUNHO DE 2008 �

I
Farmácia de Manipulação

Rua João PicoUi, 110 - Centro
TeL 3371-8298

NA FARMÁCIA EKILíBRIO VOCÊ ENCONTRA:

Caralluma fimbriata
FITOTERÃPICO INIBIDOR DO APETITE
A obesidade é um dos maiores problemas
globais e é consié:1erada como um fator
de risco para vários distúrbios crônicos
como a diabetes, hiperlipidemia, ,

hipertensão, doença cardiovascular, entre

outras..

Estudos demonstram que a Caralluma
fimbriata bloqueia a atividade de várias
enzinas que' formam blocos de gordura,
forçando reservas gordas a serem

queimadas.

�15;· PSICÓLOGA INFANTil'

JANAINA CARVALHO SELL
Psicóloga CRP·12/05326

A Caralluma fimbriata, é um cactus

encontrado na selva da África, nas Ilhas
Canárias, Índia, Arábia, Europa e

Afeganistão crescendo ao ar livre. Essa

planta suculenta é usada para SUPRIMIR
FOME E APETiTE, AUMENTAR A
RESISTÊNCIA E DIMINUIR
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL.

(CINTURA)

Indicações:
Caralluma fimbriata é indicada nos

tratamentos para emagrecimento, para
diminuir o açúcar no sangue e inibir o

apetite.
Considerada o melhor fítoterápico

iníbidor de apetite do mercado;
Reduz significativamente a

circunferência da cintura;
Promove sensação de saciedade,

diminuindo a fome;
Auxilia na redução do peso corpóreo,

sendo benéfico no tratamento da
obesidade.

PSICOLOGIA INFANTIL
Especialista em PSfC9P�âÀGOGIA
, Dificuldades de-apr.endilagem'
'Avaliação emocional infantil'

A maior razão pela qual indivíduos não

conseguem permanecer em programas de

perda de peso é' porque com dietas
moderadas, o corpo precisa trabalhar
dobrado

'

para queimar reservas do organismo e os

indivíduos se sentem cansados,
indispostos. Enquanto que as medicações
supressoras do apetite, são efetivas.porém,
apresentam freqüentemente efeitos
adversos.

Até 1.000 mg de Caralluma fímbriata pode
ser ingerido ao dia. Pode ser associado a

outros ativos naturais e fitoterápicos
indicados para perda de peso, -ganho de
massa magra ou mesmo suporte energético.

Rua JQ�o Pi�olli, 2 16

(esquina Reinaldo Raul
Tr: 9962-7692/3370-1867

'Posologia e associações:

[á com aCaralluma fimbriata, o indivíduo
recebe um aporte energético suplernentar;e

. sendo assim, sente-se mais disposto até
mesmo para praticar exercícios, obtendo
ganho demassa magra e sem nenhum
efeito adverso, pois a plantanão tern .:

nenhuma toxicidade conhecida.

Existem suplementos naturais
internacionais que associam Caralluma
fimbriata ao chá verde, a chitosana, a

.

faseolamina.
A Farmácia de Manipulação Ekilíbrio
disponibiliza Caralluma fimbriata em

.

'

cápsulas. Venha nos fazer uma visita!!!!

__ FARMACIAS-MANIPUlAÇÃO

III SAÚDE '

Dr. Daniel Antonio Wulff
Membro da Sociedade Brasileira de
Ortopedia e TraulT\<!tologia

Rua João Picollí, 216

l'lsquina Reinoldo Raul
Tr: 9962·7692/3370-1867

Cpntro dp Estética

�;t:4145
No ápice da sua beleza!

'

Estética Facial. Corporal, Reiki
'

Rua João 449 - Centro

AlCIR R. RIBEIRO JÚNIOR
• , Psicólogo - CRP - 14' 06937
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Até o dia 29 de junho, Reci
fe será sacudida pelo "São João
do Recife", uma mega festa que
acontece em vários pontos da ci
dade. A Rua do Bom Jesus, a Pra

; ça do Arsenal, o Sítio Trindade, o

Pátio de São Pedro, a Rua Toma
zina e as ruas por onde passam
o Quadrilhão, o Desfile das Ban
deiras e a Caminhada do Forró,
além dos locais onde acontecem

as eliminatórias do Concurso
de Quadrilhas foram decorados
com elementos tradicionais do
São João: bandeirinhas e balões.

O destaque fica por conta do.
Sítio Trindade, onde foi constru
ída uma cidade típica, com pra
cinha e casas de madeira, com

balões e bandeirolas coloridas,
candeeiros, cortinas de chita,
tudo no melhor estilo junino.

A animação fica por conta de
nada menos que Dominguinhos,
Josildo Sá, Siba, Trio Nordesti
no, Petrúcio Amorim, Silvério
Pessoa, Madel Melo, Cenaro e

Walkyria, Maciel Salu, Mestre
Salustíano, Cristina Amaral, Ná
dia Maia, Chiquinha Gonzaga,
Arlindo dos 8 Baixos, Santanna
e Selma do Coco, entre outros ..

Além do melhor do São João,
é bom saber que vale a pena
descobrir o Recife.No centro da
cidade a arquitetura de três, ou

Festival de Quadrilha do Sítio da Trindade é animadíssimo. Vale a pena conferir

quatro, andares denúncia o seu

passado histórico. São as marcas

da influência holandesa e portu
guesa. No outro lado, o mar ma

ravilhoso e uma brisa constante
. que balança os coqueiros e re

fresca o calor.
Isto é Recife. Uma mistura de

gente e hábitos diferentes inseri
dos em cenários belíssimos, for
mados pas prédios de trezentos
anos de idade e de praias cujo
mar de tão verde, parece fluõres
cente.

São duas cidades: a Recife
tradicional, do casaria colonial;

e a outra, que se renova à beira
mar, pelos lados de Boa Viagem.
Nas duas, centenas de barraqui
nhas onde o turista encontra de
tudo: o melhor do artesanato lo
cal e badulaques em geral.

É a cidade mais acolhedora
do Nordeste; em contrapartida,
o pior trânsito que se tem notí
cia. É uma verdadeira aventura

alugar um carro no Aeroporto de

Guararapes e bancar o motorista

pelas ruas de Recife.Conhecer a

cidade a bordo de um táxi talvez
seja .uma boa opção. Os preços
são acessíveis e os motoristas ótí-

mosguias.
Dois passeios imperdíveis

são Olinda e Porto de Galinhas.
Olinda fica a dez minutos do
Recife e está tombada pela
Unesco, é patrimônio' da Hu
manidade. Em Olinda existem.
mais de dezoito igrejas e nichos

sagrados.Não se assuste com os

meninos que se oferecem para
serem guias. Na verdade, eles
só querem ganhar uns trocados

,

ao final das explicações históri-
cas que às vezes são feitas num

linguajar tão rápido que você
nem entende nada. Mas isso faz

parte do passeio.
Agora, famoso mesmo é Porto

de Galinhas, uma série de praias
localizadas no litoral sul de Per
nambuco. A região é maravilho
sa.As .piscinas naturais também
são imperdíveis e convidam à

preguiça; pra quem gosta de es

portes, há várias opções inclu
sive o mergulho com máscara e

snorkel. E ainda tem passeios de

buggy, de ultraleve, de jangada e,
em último caso, a pé.

Para chegar lá, todas as com

panhias aéreas têm vôos regula
res para Recife. Se preferir ir de
carro, a principal estrada de li

gação é a BR-l0l. E, de ônibus,
a opção é a Viação São Geraldo.
Uma excelente alternativa são as

agências de viagens que costu
mam ter pacotes muito atrativos
e com preços bons também.

;� ��-J.r.lluãttl,islffll ,U&rtiEi
UMAEMPRESA 00 GRUPO�ru �

JARAGuÁ TURISMO O MELHOR
LUGAR PARA VOCE IRI

Tel: (47} 210S-3977 Fax: (47} 2106.3900

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



III O CORREIO DO POVO
QUlNTA·FEIRA. 5 DE JUNHO DE 2008 VITRINE--�-------

EXPOSiÇÃO

"Imagens retorcidas" na Unerj
A exposição "Imagens retorcidas", do escultor Adão Barbosa, iniciou terça-feira (3),
no hall interno da Biblioteca Padre Elemar Scheid, na Unerj (Centro Universitário

.

de Jaraguá do Sul). Os trabalhos com as artes plásticas - escultura em madeira,
cerâmica, concreto, pedra e brenze. podem ser vistos das 8h às 22h;. de segun
da-feira a sexta-feira, até o dia 30 de junho. Outras informações pelo telefone (47)
3275-8225. A visitação é gratuita.

Curso de Oratória Adelino Francener
recebe refo'rmaUm curso de oratória está previsto para os

dias 17, 18 e 19 deste mês, a partir das'
19h, no Auditório da Pmcecon/Komgraup,
em Florignópolis. O objetivo é desenvolver
habilidades para falar em público, obtef
sucesso nas apresentações e diminuir a

inibição, criando o próprio estilo, elimi
nando medos e inseguranças, dominando e

sentindo prazer em falar em público. mais

informações (48) 21064316.

.Hoje, quinta-feira (5), será assinada
(J ordem de serviço para o início das
obràs de reforma e ampliaçãQ da esco

la Adelino Francener, durante cerimô
nia agendada na sala de reuniões da
Prefeitura de Jaraguó do Sul. A escola
será ampliada em 176,32 m2, abran
gendo salas de direção e dos profes
sores, lavanderia, áreas coberta e

cívica, quadra poliesportiva e estacio
namento. Estão programadas reforma
nos sanitários e na sala da secretaria,
instalação de rampas de acessibilida
de e pintura de toda a unidade escolar.
Absorvendo um investimento de RS
299.503,70 - em recursos do Salário
Educação -, as ohms têm conclusão
prevista pnrn o mês de outubro.

Curso de mosaico
Um curso de mosaico está agendado
para os dias 11 e 13 deste mês, com

inicio previsto para às18h30. Para ga
rantir a inscrição, os interessados de
vem se dirigir até o Sesc de Jaraguá do
Sul, ou pelo telefone: 3371-9177.

FALECIMENTOS .

Faleceu às 20h10 do dia 3/6, o Sr.
Elmo Butemlorff, com idade de 77
anos, o sepultamento foi realizado

.

dia 4/6, com saído do féretro do
.

Centro Comunitário da Igreja Evan

gélico Cristo Salvador, no Borro do
Rio Cerro, seguindo poro o cemité
rio da mesmo localidade.

LOTERIA

CONCURSO N° 662
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Para garantir uma vida tranqüila no futuro. é preciso gastar menos do que você ganha. diz economista

O QUE VOCÊ FAZ PARA GARANTIR
A ESTABILIDADE FINANCEIRA?

FLÁVIO UTZ.
23 anos. operador de máquinas
"Eu tento economizar o

máximo possível. Guardar
dinheiro é essencial".

LEILANE VALÉRIO DA SILVA.
20 anos. caixa

"Eu evito o supérfluo. E antes

do pagamento faço as, contas

para saber se vai sobrar
dinheiro

..

·•

JEAN CARLOS POMMERENING.
15 anos. estudante

"Por enquanto eu não me

preocupo com isso. Estou
tranqüilo sem fazer

planejamento".

FERNANDO GIRARDI.
22 anos. estudante

"Como estou desempregado eu

mantenho um brechó online e

faço vendas pela internet para
.

conseguir uma grana".

lOLITA NUNES.
56 anos. merendeira

"Eu trabalho e me planejo porque
o coisa está difícil. Eu economizo

procurando o mais barato e

comprando roupas usados".

JOSIANE PEREIRA.
27 anos. dono de caso

"Eu faço economia em usa

cuidando com os gastos e

também tenho uma poupança
no banco".

OLHO NO FUTURO

o CORREIO DO POVO IEQUlNTA·FEIRA, 5 DE JUNHO DE 2008

Garantindo

aposentadoria
mais tranqüila

./

"E preciso gastar menos do

que se ganha", diz economista
JARAGUÁ DO SUL

Grande parte dos brasilei

ros busca alcançar a tranqüi
lidade financeira na velhice

garantindo uma aposentado
ria satisfatória, através do pla
nejamento e da organização
das finanças pessoais durante

os anos. O economista, Nelson

Reichel, formado há 23 anos,

na Universidade São Judas Ta

deu, em São Paulo, afirma que
essa garantia pode ser atingida
se as "pessoas gastarem me

nos do que ganham". Para ele,
"não tem outra lógica".

Muitas pessoas contam

com a aposentaria do órgão
público, que acumula recur

sos para ter um salário rrien
sal, no período em que en

cerrarem as atividades de
trabalho. E também existem

aqueles que optam pela pre
vidência privada garantindo
uma renda para quando de

sejar não trabalhar mais.

O economista Reichel indi
ca o investimento extra depois
dos 30 anos de idade, através

da previdência privada, porém
alerta os cidadãos: "a econo

mia brasileira é muito jovem
e em função disso a tendência
é mudar futuramente - a ques-

tão consiste em saber se a pre
vidência privada existirá dando

garantia do seu dinheiro".
Reichel aconselha toda a

população ampliar e atualizar
os conhecimentos, investindo
também nos estudos, além de
adicionar bens materiais, ad

quirindo casas, apartamentos,
terrenos, automóveis e econo

mizando.

Quem pensa em uma pou
pança em longo ;-"azo vai pre
cisar de muita díscíplina. Para

garantir um futuro tranqüilo, o

poupador terá que contribuir, em

média, por mais de 20 anos.

�
;g

.

'o
:I:
Z

'o
UJ

Planejamento garante tranquilidode

Dicas para economizar
• Esperar um ou dois meses para com

prar à vista. cali. �esconto.
,

• Ao comprar parcelado. fazer llS'mntas e

dar importônda 00 percentual de acrésci·
mo e não 00 wlorabsolutô dos pón:êlos.'
• Quem tem mais de um cartõo de cré
dito pago mais de uma anuidade.Tenho

.�.mente,um.
'fi 'Ao receber aplique 100/.;' no arderneta
de poupança ou �um fundo. Se você po:'.
gar os côntas e ;ê$petorlo que'Sf)braf�
poupança vai continuar magrinho.

�!h;gt:;k
-

�Ilk hS><!Ê#k

• Ter um fundo de reserva. Assim. quan
do quebrar o geladeira. ou precisar tro
cara pneu do carro. você pode fazê·lo à
visto com desconto.
• UquidaÇõo. Só se você tiver uma so

bra no mês ou um fundo de reservo. Os
benefícios da Iiquidaçõox5ão anuladoS'

quando f�mos uma divido ou pagamos
com juros8%' � 1Jf/
• Anotar tudo o que gastp é unia boa
técnico poro gostar menos: foz você re·''''

.

fletir se o compro é necessário ou nõo.
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TALADINHO PLESO
Essa é boa mesmo. Um japonês malucão foi preso após ligar 500 vezes, em 16
meses, para um número gratuito de uma companhia de comida em Tóquio.
As ligações causaram um prejuízo aproximado de R$ 64 mil para a empresa,
segundo a polícia. O "talndlnho" justificou que fica excitado com a voz da
mulher que fez a mensagem automática (Terra/Criativo de Galouchas). Vai ser

tarado assim do outro lado do mundo, né? Saionara, pequeno gafanhoto!

IHU, IHU, IHU •••

Pode acreditar. Num encontro de candidatos o vereador do PT

aqui no região, um postulante perguntou à ussessorln jurídica
do partido se podia pintor seu' número e seu apelido, leco do
Mula, no suo ... mula! Suo vitória seria certo, disse. Pode gente?

ERREI
Na coluna de ontem registrei que o show
do comediante Diogo Portugal, considera
do pelo Faustão uma das maiores revela
ções de 2007, seria no sábado, o correto é
sexta-feira(4), no Grande Teatro da Scat

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é meu grande amigo,
e prefeito de Guaramirim, Dego Peixer
que lê esta coluna para ficar por den
tro das novidades da sociedade.

" Entre cs

dificuldades se

esconde a

oportunidade' ,
ALBERT EINSTEIN

MEU MESTRE
O meu amigo ex-vereador e promotor
aposentado José Kliztke, o Zéca, pare
ce mesmo que deve voltar às páginas
políticas de, Jaraguá. Segundo fonte

fidedigna, Zéca Kliztke deve disputar
uma vaga na Câmara de Vereadores
pelo PP. Bola Branca mestre!

DE VOLTA
Quem aterrissa amanhã, mais co

nhecido como sexta-feira, na Urbe
Sorriso, depois de defender na

Universidade de león, na Espanha,
a tese de Doutorado em História, é o

boa gente Osvaldo José Mabba, mais
conhecido como ProfeSsor Mabba.
Aliás"para que não sabe, Mabba re

cebeu a nota máxima e as maiores

condecorações por sua proposição.

GENTE FiNA
• Carim Hufenüssler, quem co

nhece vai concordar comigo, ela
é outra mulher especial da socie-

'

dade jaraguaense que merece ser

tratada com muito respeito.

I) Marlene Bastos Peixer, sempre
simpática, enviou lindo mimo e

palavras de carinho para este co

lunista. Valeu!

PEGADOR
Quem anda deixando muitos cora

ções apaixonados é o empresário
Ismar lombardi, que está mesmo

conquistando toda a mulherada! O
cara tá podendo!!!

Hoje à noite o pedido é
curtir o boa bando Tribo do
lua, no choperio Bierbude.

A bonito Elis Àngelo Dolsochio festejo bem
nesta quinto-feira o idade novo

Minha
omigll_
Luciano
Lehmert
recebe o

carinho dos

amigos, hoje!
pelo troco
de idade.
Mil vivos
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CARTADA FINAL

Polícia Federal realizou operação em quatro estados Brasileiros

SANTA CATARINA---�-----

tas por "testas-de-ferro" do chefe
da organização, visando blindar,

,

seu patrimônio. Desde o início
de suas atividades, a quadrilha já
adquiriu quase uma centena de
imóveis nas cidades de Joinville
e Balneário Camboriú. Segundo
a PF, 14 prisões aconteceram em

Santa Catarina, duas em Salva
dor (BA), uma em Recife (PE) e

duas no Exterior.

Segundo a PF, entre os cri
mes praticados pelo grupo es

tão comercialização de produto
contrabandeado, evasão de di
visas, sonegação fiscal, falsida
de ideológica, corrupção ativa,
indução do Banco Central a

erro e lavagem de dinheiro.

AGÊNCIA ESTADO

CPI, não
"Não vejo fato determinante para que seja instalada uma CPI," declarou o líder do governo Herneus de Nodal
destacando que a base governista vai derrubar qualquer tentativa da oposição de colocar o episódio da extorsão
em debate político. "Na minha visão querem criar mais uma situação, vinda sempre dos mesmos, para atingir o

governador luiz Henrique. A população está cansada disso," concluiu Nodal, enquanto o deputado Elizeu Matos
insinuava uma certa cumplicidade dos adversários com o sócio do revista Metrópole, pois sabiam dos ameaças e

não denunciaram.

FLORIANÓPOLIS veis, apreensão de duas lanchas
Dezessete pessoas, entre elas e diversos veículos, bem como

o cônsul honorário da Espanha' seqüestro dos valores de 33 con

na cidade de Joinville, em San- tas bancárias nos Estados de San
ta Catarina, Antônio Escorza

,

ta Catarina, Bahia, Pernambuco e

Antoüanzas, foram presas on-: Rio Grande do Norte.
tem durante a operação Cartada Segundo a PF, 'a quadrilha
Final, da Polícia Federal (PF), atuava há anos em vários Esta
realizada em quatro Estados do dos brasileiros, além de fabri
País, Entre os presos, além do car, vender e exportar máquinas
cônsul, que é apontado como caça-níqueis para o México, Re
chefe da quadrilha que COII,ler- pública Dominicana, Panamá,
cializava produtos contraban- Venezuela, Colômbia, Peru,
deados usados em máquinas Bolívia, Argentina, Paraguai e

caça-níquel, está o filho e o ad- Espanha. Conforme a polícia,
. vogado de Antofianzas. os presos arrecadavam enorme

Cerca de 250 policiais fede- quantidade de dinheiro, o que,
rais cumpriram 19 mandados de era ocultado do sistema finan
prisões cautelares e 15 tempo- ceiro brasileiro.
rárias, 48 mandados de busca e Foram identificadas ainda
apreensão, 96 seqüestros de imó- inúmeras empresas fictícias aber-

COMPASSO DE ESPERA'
De repente os partidos pararam e estão revendo a listo
dos candidatos o vereador em outubro. Em Florianópo
lis, por exemplo: trabalhavam com o possibilidade de 17

vogas podendo passar para 23, caso a PEC em votação
no Congresso seja aprovada. Muda tudo. E vale poro os

demais muatclplos.

COMPASSO DE ESPERA
De repente os partidos pararam e estão revendo o listo dos candi
datos o vereador em outubro. Em Florianópolis, por exemplo, tra
balhavam com o possibilidade de 17 vogas podendo passar poro
23, coso a PEC em votação no Congresso seja,aprovada. Mudo tudo.
E vale poro os demais municípios.

PREOCUPAÇÃO ,

Nesta sexto-feira acontece audiência pública, na Câmara de Ve
readores de Chapecó, poro debater soluções visando o abasteci
mento e qualidade do águo. A proposto partiu do deputado Altair
Silva, que assumiu cadeira no Alesc dentro do rodízio programado
pelo Partido Progressista. Altair defende um novo Plano Diretor
paro Chapecó evitando o que acontece atualmente, concentração
de indústrias numa região.

'

PF prende CÔnsul, da Espanha em se
Operação investiga lavagem de dinheiro e comércio de produtos eontrahandeados

ESfUDO DETALHADO
Na eleição passado em F10rianópolis o coligação do, PT;!et'e PC
do B, elegeu três vereadores.• O PT que fez votos poro colocar d'Ois
e meio na Câmara ficou só com uma vogo. Desta vez, segundo o

presidente Gilberto DalPozzo, estão avaliando bem as alianças no

proporcional.
-

SUSPEiÇÃO
'

,

A prisão em Joinville do cônsul honorório do Espanha, Antoni'O Es
corzo, pelo Polícia Federal acusado de corrupção ativa, contrabando.
e formação de quadrilha envolvida com máquinas de vídeo bingo
despertou desconfiança no ulliverso político que busca ligações en

vol,vendo autoridades públicas.

MUDANÇAS
"Estou com a agenda mais lotada do que quando
aqui na Assembléia," desabafou a deputada Ada de
luca que pediu licença por 60 dias abrindo espaço
para Valdir Cobalquini, que tomou posse ontem em

dia de festa na Assembléia.

COMENTÁRIO
A informação. do prefeito de Blumenau, João Paulo
Kleinübing, de que fechou com o PMDB, esbarrou
na interpretação de algumas lideranças do partido
no âmbito estadual. O comentário é de que fechou
com a cúpula, mas terá trabalho com a base que

. estó dividida e com atenções junto 00 PT.

E AGORA?
O secretário da Agricultura, Antonio Ceron, tomou

posse ontem como deputado poro logo em seguida
pedir licença abrindo espaço para um dos suplentes
do OEM. O burburinho ontem na Assembléia é que
pelo posse recebeu R$ 12 mil e com a licença ga
nhará no período como deputado que é mais do que
os R$ 8 mil que recebe como secretário. Ou seja,
obteve lucro financeiro.

SENSAÇÃO .

\

.

Perguntado se o vice-governador :Leonel Pavon estova determinado
em relação à candidatura do prefeito Fernando Elias em São Jesé,
o deputado José Notal, um dos postulantes, disse que na verdade
Pavon está muito "light", motivo, de repente, que vem retardando
uma decisão definitivot "

.

MARCANDO PRESENÇA '

Foi lançada em Brasília o Frente Parlamentar Mista dos Dirigen
tes lojistas, proposta do. deputado Paulo Bornhausen. Assim que
foi constituída, o primeiro tema foi lutar para derrotor o nova

versãcr do CPMF, Q CSS. Durante o lançamento do Frent�r o presl
dente do Senado, Garibaldi Alves, voltou II afirmor "qpe existem
alternativas mais eficazes q�e uma contribuição social poro des
tinar recursos' à soúd'6�;' ..Q presidente da Frente, deputa,(Jo Paulo
Bornhausen ufirmOIFqUê:náo se trato de uma frente de oposição
ao governQ, mos a favor do Brasil.

.

'redac·ao@o'correiodopovo,com.br_
.
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Governo divulga resultados do PAC
Balanço indica que87% das ações previstas têm andamento adequado
BRASíLIA são do exercício atual.

.

Balanço divulgado on- No anopassado, o primeiro
tem, pelo Comitê Gestor do balanço quadrimestral do PAC
Programa de Aceleração do mostrou que 20% dos recursos

Crescimento.(PAC) indica que previstos para o primeiro ano

87% das ações previstas para do programa (R$ 9,5 bilhões)
este ano apresentam anda-

-

haviam sido empenhados até
mento adequado, 6% exigem 30 de abril de 2007.0. PAC

atenção e 2% estão com ritmo prevê a aplicação de R$ 503,9
de execução considerado pre- bilhões até 2010 nas áreas de
ocupante. O restante corre- transporte, energia, sanea

sponde às obras que já foram menta, habitação e recursos

concluídas. hídricos.
Nos cinco primeiros meses Lançado em janeiro do ano

do ano, 27,8% dos R$ 15,77 passado. O relatório. diz que
bilhões previstos para o PAC "os primeiros filhos do PAC
foram empenhados, o que síg- nasceram" entre o final de
nifica R$ 4,39 bilhões.

.

2007 e abril deste ano. São' 88
De acordo com balanço, obras concluídas, com inves

R$ 3,14 bilhões foram pagos timentos de R$ 1'0,1 bilhões.
de janeiro a maio deste ano, A estimatíva agora é de que
sendo que R$ 2,98 bilhões 61% das obras atualmente em

correspondem a recursos do andamento, "deverão vir à luz"
ano anterior e R$ 160 milhões nos próximos meses. Ao apresentar o relatório, Dilma Rousseff (Caso Civil); ressaltou o redução no número de obras em atenção

a::
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Pesquisa aponta aumento de PIB brasileiro começa perder. o fôlego
homicídios; Rio lidera ranking' Indicador econômico deve chegar a 4,8% este ano e apenas 4,5% em 2009

A taxa de homicídios' Pernambuco (50,1) e Espírito
cresceu no país entre os Santo (48,3). O IBGE consta

anos de ,1992. á 2004, se- tou que, entre os homens,
gundo dados divulgados houve 50,4· homicídios por
ontem, pelo IBGE (Instituto 100 mil habitantes. Entre as

Brasileiro de Geografia e mulheres, foram 4,2 por 100

'Estatística). A quantidade mil habitantes. Em 1992,
de homicídios a cada -100 eram 35,6 e 3,2 em 2004, re

mil habitantes passou de spectivamente...
24,6 em 1992 para 32,3 em As mortes provocadas. por
2004, o que representa em acidentes no trânsito também
termos absolutos 7,7 mortes foram significativas ao longo
a mais. do ano de 2004, segundo o

Os dados fazem parte da IBGE. Os homens foram as

3a edição do IDS (Indica- principais vítimas, com 32,6
dores do Desenvolvimento mortes por 100 mil. Entre as

Sustentável 2008), que con-
.

mulheres o índice foi de 7,2
templa os números relativos por 100 mil. No geral a mé
a 2.004. A região Sudeste dia brasileira é de 19,6 por
apresentou a maior taxa de 100 mil habitantes. Os maio
mortes por homicídios, 32,3 res índices de acidentes em

por 100 mil habitantes, mais transportes ocorre nas regiões
elevada que a média do país. Centro-Oeste (29,3) e Sul (27).
(26,9 por 100 mil].

.

.'

As taxas mais altas ocorrem
O levantamento aponta ai- nos Estados de Santa Catarina

nda que as maiores taxas reg- (32,3), Paraná (31,0) e Goiás
. istradas foram no Rio (50,8),· (30,1).

INDICADORES CÂMBIO
--_--

MOEDA COMPRA
Dólar comercial (R$) 1,628
Euro (em US$) 1,542

VENDA VARIAÇÃO
1,630 0,06%
1,543 0,02%

SÃO PAULO

O crescimento do PIB
brasileiro deve "perder um

pouco de fôlego" neste ano e

chegar a apenas 4,8%, segundo
.a OCDE (Organização Para a

Cooperação e Desenvolvim
ento Econômico), que divulgou
ontem, o relatório de Previsões

.

Econômicas mundial.
Em 2007, o PIB do Brasil cres

ceu 5,4%. Em 2009, a organiza-:
ção prevê que o PIB brasileiro irá
aumentar 4,5%, pouco menos do

que neste ano, Mas as análises
e estimativas da organização
para a economia brasileira nos

próximos dois anos sâo, no geral,
positivas, considerando-se ainda
que, em seu relatório semestral, a

OCDE reduziu ainda mais suas

previsões de crescimento pára Consumo também deve ser menor este ano em comparação com ano passado
inúmeros países ricos e previu
um aumento "fraco" da econo

mia mundial.
'� demanda interna será sem

dúvidà o principal motor do
crescimento brasileiro, reforça
da pelo dinamismo persistente .

dos investimentos. O mercado
do trabalho deve registrar des

empenhos satisfatórios e apoiar
a expansão do consumo", afir
maaOCDE.
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Obama, tenta unir os democratas
Senador obtém número de delegados para concorrer com John McCain
WASHINGTON

Após conseguir a histórica
indicação democrata à Presi
dência dos Estados Unidos,
Barack Obama se voltou ontem,
à tarefa de unificar um partido
dividido por uma disputa in-
terna de cinco meses para a

disputa com o republicano
.John McCain. Obama saiu do
obscurantismo político para
se tornar o primeiro negro a

conseguir a indicação à Presi
dência por um grande partido
norte-americano. O senador
por Illinois conseguiu na ter

ça-feira, 3, os 2.118 delegados
necessário para vencer na con

venção partidária de agosto.
Sua rival Hillary Clinton,

ex-primeira-dama que entrou
na' disputa há 17 meses como

franca favorita, não admitiu a

derrota e afirmou que consulta
rá líderes partidários e simpati
zantes para decidir qual será seu

próximo passo. Hillary disse a

representantes de Nova York no

. Congresso que está aberta a ser

. candidata a vice-presidente na

chapa de Obama.
Obama será coroado o can-

EUA barram
novos vistos

didato democrata na convenção
de agosto e enfrentará McCain
em novembro, quando o suces

sor do atual presidente George .

W. Bush será escolhido. "Hoje
marcamos o fim de uma jor-

. nada histórica com o início de
uma outra", disse Obama du
rante comício da vitória em St.
Paul, Minnesota. "Hoje posso
me colocar diante de vocês e

dizer que serei o indicado de
mocrata para presidente dos.
Estados Unidos", çlisse ele à

platéia de 17 mil pessoas. Ou
tras 15 mil estavam do lado de
fora da arena.

Obama conseguiu a vitó
ria após mais de 70 delegados,
que não haviam tomado parti
do, anunciarem seu apoio ao

senador na terça-feira, 3, o que
levou seu total de delegados
para 2.156, segundo contagem
da. MSNBC. Os cinco meses de
disputa Estado a Estado pelo
apoio dos delegados chegaram"
ao fim com Obama vencendo
em Montana e Hillary triunfan
do em Dakota do Sul.

AGÊNCIA ESTADO Barack Obama afirma pretender agora unificar o partido Democrata para as ele.ições de novembro

Navios nerte-emerícenescom

,ajuda retornam de Mianmar
WASHINGTON

.

Os Estados Unidos vão en- BANGCOC apoderar-se dos ricos depósi-
durecer as restrições aos turis- A Marinha' dos Estados tos de petróleo e gás natural
tas, de modo a obter informa- Unidos ordenou ontem a seus do Mar de Andaman.
ções antecipadas sobre todos navios. de guerra carregados Keating explicou ..que os

os visitantes que pretendam com ajuda para as vítimas do navios se encontravam na

entrar no país, mesmo os que ciclone Nargis atracados em zona para efetuar manobras
não precisam de vistos. frente à costa de Mianmar ordinárias quando aconteceu

O secretário de Seguran- (antiga Birmânia) que aban- á tempestade, e decidiu car-

ça Doméstica dos Estados danem a zona, após não terem regá-los de materialde socorro

Unidos, Michael Chertoff, obtido a permissão do regime e detê-los em frente à costa de
disse que os visitantes que para entregar o material hu- Mianmar enquanto esperavam
não 'precisam de vistos te- manitário.

.

á aprovação das áutoridades
rão que se rl;lgistrar na in- O almirante Timothy Ke- locais'-
ternet em um site do gover-

. ating, chefe do Comando do Por outro lado, os nove he-
no americano. Pacífico dos EUA, anunciou Iicópteros das Nações Unidas

. A medida de segurança, em' comunicado que D USS· -autorizados pelá Junta Militar

que entrará em vigor no aug' :. Essex ,e os navios acompan- há. duas semanas para trans-"
que vem, vat exigir o regístro- hantes retomarão' após mais portar' comida e remédios ao'

.dos visitantes -pelo menos;' de dez tentativas fracassadas . delta' do rio Irrawaddy, a zona

< •. três dias antes desua visita.' de obter.autorização para-en- mais devastada pelo ciclone,
, Sogundo.ele.a medídawát .... �·.tr.ar·eni·águas' territeriáis .. bír- ainda não entrarám em Bang- .

. ,
' . --.

.

af-etar .. turistas, !te· '27:, pãíse�;" -manssas.. coe.

:.
., .'� entre eles o J'à.pã�.e paí.,s�s.d1_ .. ' ' ':'.. A"Junta Militar; que gaver-

'. -Um mês depois-da catástré- .

. :: ',--Europa ,ácidental;-e.;péFIIiitirá .; ;Ila o 'país se negou a conceder .. fe, -quase u;n milhão de-desa-.
.: :�,: "'8osElJAanaiiSaúisvisifantes', '_" Ill., pérIrnssão." alegando> terrier. brigados -pesaianécem sem �'.

"
.. iantês'de snáwiagem. .'

'

, .
" Após 1Jm'mês do cielone;ilm milbão:tle,1Iésabl'igados:àãtt1'écelleram,ajuda" .. ''-úfÍla-�invasã{) encoberta" para= 'receher 'ajuda humaaírâría-.
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Time masculino
ganha amistosos

As equipes de handebol do ADHJ/
FME participaram de

-

amistosos em

Joinville no inicio do semana. O time
mcseulino' levou o melhor e venceu por
27x16 no categoria Olese, e 30x24 no

dos Joguinhos. Já os meninos perde
ram por 45x15. üs times se preparam
para os etapas regionais do Olesc, de
16 (J 22 de junho ell! Rio Negrinho.'

-----�-----ESPORTE
CATEGORIAS DE BASE

Semana de estréia e

clássicos no futsal
Três categorias se preparam para o Estadual
JARAGUÁ DO SUL

A semana será de prepara
ção intensa para três equipes
do futsal de base de Jaraguá do
Sul. No masculino, as equipes
sub-13 e sub-20 se preparam
para disputar o returno da se

gunda fase, e t-erão pela frente
grandes Clássicos regionais. Já
as meninas do sub-17 estré
iam no Campeonato Estadual,
em busca do título inédito.
Destes, apenas o sub-20 jogará
em casa.

A equipe sub-20 da Mal
wee/FME está firme na briga
pelo terceiro título consecu

tivo. Venceu todas as seis par
tidas que disputou e espera
confirmar, no Parque Malwee,
a classificação para a terceira
fase. O time lidera a segunda
fase coni nove pontos, son

tra quatro do Joinvile, três
de Nova Trento e um de Sid
erópolis. os: comandados de
Renato Vieira terão outros dois
grandes desafios em julho - a

Taça Brasil, que acontece em

Canoas (RS) e às fases classífí
catóriaspara os Joguinhos Ab
ertos (desde 2003 que a equipe
não disputava estas etapas).

As meninas da Malwee/
Kelme/FME estréiam no Estad-.
ual em Caçador. Elas estão na

Chave B, que tem além do time
do 'Oeste, Blurnenau e Unoesc.
O principal objetivo é repetir
o feito de 2006, quando foram

campeãs na competição. No
ano passado, as jaraguaenses
terminaram em terceiro.

E em Florianópolis, a equi-

!,�
Molwee/FME jogo em coso no fim-de-semono pelo Estadual sub-20

pe Gráfica Régis/CEJ/FME Pomerode também com um.'

busca a reabilitação, pois tem Para conseguir a classificaçâo,
apenas um ponto na Chave . precisa vencer' os três con

O, atrás da Elase com nove, ·frontos e ainda torcer contra a'

de Criciúrna com seis e de time do Sul do Estado.

Estão abertas

inscrições'
Estõo abertas as inscrições pam o

Estágio Supervisionado para Treina
dores de Futsal, da Malwee Futsal. O
evento acontece de 23 0,31 de julho e

conto com o comando do téÇDico Fer-
, nando ferrettl. As atividades incluem
observaçõo de campo. O custo é de'R$
900.lnformações no site: www.ferretti
futsiil.com.

Lsq·t,Ô;k

Menegotti promove
. torneio no domingo

A empresa Menegotti promove
neste domingo, 8 de junho, o tradicio
nal Torneiro de Futebol Suíço, o partir
dos Zh30, na Recreativo do Menegotti.

. As inscrições podem ser feitos 00 custo
de R$ 100, com Jacson pelo telefone
2107 -8008 ou no e-mail: coinprasl@
mene.gottLind.·br. NO.total sõo 135 qui�·
los de alcatra como premiaçõo.

O CORREIO DO POVO fI)QUlNTA·FEIRA, 5 DE JUNHO DE 2008

União desnícoleres
. fern tudo poro dor certoa parceria entre Joinville e Juventus. Dois

times que estavam com problemas resolveram unir forças poro'
poder se reerguer. Mas o diretoria do tricolor jaraguaense preciso
aprender-com o que aconteceu às vésperas do Divisõo Principal e

do Especial também. Agora preciso começar o planejar o futuro
do clube, para chegar em 2009 com time pronto. Nõo é preciso
terminar o Segundona, porusnber se vai subir ou nõo, poro se

começar um trabalho o longõ prazo.

CHANCES
Com essa parceria, o Juventus terá uma grande chancê de voltar a
elite do futebol coterínense. O Joinville, em descrédito com o torcido

-leeel, nõo vai montar um time ')neia-boca". Eles tambémprecisam
mostrar resultados e võ stir alto, em se trotando de u cem-

petiçõo de S�gu.n�u. adual. Quemsabe,.os
''1'"

los
até se m,oti,vem c

.

quem o nome'pe
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A 'fusão' dos dois·tricolores do Norte Catarinense repercutiu entre torcedores das duas cidades

UNIÃO DOS TRICOLORES .

Trabalho.deve iniciar
na próxima semana
Grupo de jogadores será pago pelo JEe
JARAGUÁ DO SUL

Uns são contra, outros a fa
vor e poucos ficaram em cimà
do muro. O fato é que ontem o

assunto 'nas conversas de bar e

nas praças {oi a parceria entre

[uventus e Joinville. Dois times
rivais que, em situação compli
cada, resolveram se dar as mãos

para saírem juntos do atoleiro.
E o trabalho segue nos dois la
dos. No João Marcatto, a busca
é por patrocinadores. Na Arena

Joinville, o acerto com osjoga
dores. A preparação no grama
do com o grupo completo deve
começar na próxima semana.

O diretor de futebol do
Moleque Travesso, Alcir Pra
di, comentou sobre Q possível
fato que a Copa Santa Catarina

(que o]EC disputará) começar
antes do término da Divisão

Especial (a Segundona). "Pare
ce que a Copa (Santa Catarina)
será muito rápida, em duas se

manas, . porque poucos clubes
devem fazer parte da competi
ção", comentou. No site da FCF,
diz que a Copa está programada
para começar entre 11 de maio

.

a 30 de novembro. A Especial
tem seu último jogo programa
ia para 23/11.

Tabela de Jogos do Juventus .

A pré-temporada' e a mora

dia dos atletas será em [oinvil
le, Os treinos serão divididos
entre Jaraguá do Sul e o CT do
]EC. O Moleque pagará o trans

porte, as despesas com arbitra

gem, a taxa de empréstimo dos

jogadores (todos terão vínculo

empregatício com o Joinville) e

a manutenção do estádio. Além
disso, o tricolor poderá usar os

patrocínios na camisa, conse

guir recursos com as placas e

com a billíeteria. Ao Joinville,
caberá o custeio de- toda a co

missão técnica e jogadores.
Uma das primeiras medi

das a serem tom�dàs,: antes do
início da competição, deve ser,

a melhoria no gramado do João

Marcatto, que está em péssimas
condições. -'Mas para isso pre
cisamos de dinheiro. Hoje não
teríamos riem como fazer isso,
quanto mais pagar as despesas
do dia-a-dia. Por isso que a bus
ca por patrocínio continua", ex

plicou Pradi.
Os sete jogadores que hoje

.

estão no Joinville são: os go
leiros Bruno e Marcelo Pitol

(este último se recuperando de

lesão), os volantes Serginho e

Anderson, 0 zagueiro Josemar,
o lateral-esquerdo David e o ata
cante Léo. Marcelo Moscatelli,
destaque do JEC. no estadual,
deixou. o .clube Na terça-feira;

JU'-JMAR PIVA�O .•
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Argentina,
segue líder
SÃO PAULO

Próxima adversária do
Brasil nas Eliminatória para
a Copade 2010, a Argentina
consolidou sua liderança à
frente do ranking mensal da
Fifa, aumentando de 2 para

"

46 pontos sua vantagem sobre
a seleção de Dunga, segunda

. colocada. A Fifa tornou pú
blico na manhã de ontem o

ranking de junho, o último an

tes da disputa da Eurocopa da
Áustria e Spíça. A expectativa
é que depois da competição
haja mudanças sígnifícativas
já que a Inglaterra, que subiu
duas posições e figura entre
as. 10 melhores do mundo,
não disputará a Eurocopa,

As partidas classificatórias
para o Mundial da.África do
Sul2010 jogadas recentemen
te provocaram algumas varia
ções na classíficação, como a

ascensão da Austrália, que su

biu oito postos; do Egito,'que
.

ganhou sete, e de Camarões, .

que. avançou três. A Fifa ex

plicou que a preparação para
a Eurocopa e as eliminatórias
para o Mundial de 2010 fíze
ram com que se disputassem
mais de 100 partidas interna
cionais nas últimas semanas.

Tudo pronto
em Pequim
PEQUIM

Todos os 31 locais de com

petição em Pequim estão com

suas obras concluídas e pron
tas para receber os atletas para
a disputa dos Jogos Olímpicos;
que serão realizados de 8 a 24

de agosto deste ano. O Estádio
Nacional é a principal instala

ção. Devido a sua estrutura na

forma de galhos, construída
com vigas de metal a cons

trução se tornou um dos mais

importantes projetos de enge
nharia dos últiInos tempos e

o investiInento foi de R$ 815

milhões.
Outra obrá. imponente que

. se tornou um novo cartão pos- I

tal da capital chinesa é o Centro

Aquático Nacional. Localizado
no Verde Olímpico, o centro

tem uma área dé quase 80 mil
metros quadrados, coni UI1!a
capacidade para acomodar 17

mil torcedores. Outra estrutura
de destaque no Verde Olímpi
co é o Estádio Nacional Indoor.
Tem área total de 80.900 metros

quadrados e uma capacidade
para receber 18 mil pessoas.
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Rio na disputa por Olimpíada
Chicago, Tóquio e Madri são as adversárias para 2016
ATENAS

Em decisão inédita para o

Brasil, o COl (Comitê Olímpi
co Internacional) confirmou o

Rio de Janeir� como uma· das

quatro cidades finalistas no

processo de candidatura para
organizar os Jogos Olímpicos
de 2016. O anúncio foi feito
ontem em Atenas, na Grécia.
Também passaram para a últi
ma etapa de avaliação as cida-

.

des de Chicago (Estados Uni

dos), Tóquio [lapão] e Madri

(Espanha}.
As finalistas concorriam.

com outras três. cidades ins
critas: Baku (Azerbaijão), Pra

ga (República Tcheca) e Doha
(Catar), que foram eliminadas.
O' nome da cidade que orga
nizará os Jogos de 2016 será

divulgado dia 2 de outubro,
durante reunião do COl, em

Copenhague, na Dinamarca.
Esta foi a quarta vez que. o

Brasil candidatou-se à orga
nização dos Jogos Olímpicos.
Em 2000, a representante foi
Brasília (DF), em 2004 e 2010
o Rio de Janeiro. Da última
vez, os problemas nas áreas
de segurança e infra-estru
tura foram apontados como .

principal entrave à intenção
brasileira. Não por. acaso os

dois itens mereceram desta
que nas respostas do Caderno
de Aplicação da Candidatura

apresentado pelo Rio de Janei
ro para 2016. E, já no texto da

inscrição, os representantes

Rio de Janeiro organizou o Pan-America no, forte argumento de que o Brasil já tem condições de ser sede

nacionais deixam clara SUÇl

postura sobre o assunto.
Com relação à estrutura, a

argumentação lança mão da

experiência dos Jogos Pan
americanos aliada às pro
messas de desenvolvimento
contidas no PAC (Plano de

Aceleração do Crescimento). O
Pan de 2007 é o..stacado como

a melhor edição da história do
evento e é o argumento mais
forte na defesa de que o Brasil
já tem condições de organizar
uma Olímpíada. Tida por al
guns corno um ponto contra,
a Copa do Mundo de 2014
também aparece na proposta
como aspecto positivo. Isto

porque oferecerá uma opor
tunidade extra ao país para se

aperfeiçoar na realização de
eventos mundiais.

Nelsinho Piquet pode ser parar na STR
Além do brasileiro, Sebastian Vettel e David Coulthard trocariam de lugar

Nelsinho 'ficará sem pressão

RIO DE JAN,EI�O
Nelsinho Piquet, David

Coulthard e Sebastian Vettel
podem estar no centro. de uma

elaborada dança das cadeiras
na Fórmula 1. De acordo-com
a publicação suíça "Motorsport
Aktuell", o trio pode trocar-seus

. lugares após o' GP do Canadá,
que será disputado no próximo
domingo, em Montreal.

'5. A primeira parte do troca
S troca, de acordo com a publica
� ção suíça; seria a troca do estre-

�te Piquet, que está sofrendo

em sua primeira temporada na

Fórmula 1, pelo veterano David
Coulthard, que corre na RBR
Renault. O brasileiro, no entan

to, seria rebaixado ao posto de .

Sebastian Vettel na STR [Seu
deria Toro Rosso), com o ale
mão na vaga na RBR. A STR é
uma equipe da Fórmula 1,. foro'
mada em 2006, com a compra'
da equipe antiga Minardi pela
marca Red Bull.

A publicação explica que a

mudança de Piquet para a STR

poderia permitir ao brasileiro

evoluir em seu aprendizado em

um ambiente sem tanta pres
são. Os rumores dizem que, em

2009; Vettel e Nelsinho fica-
.

riam em seus novos' assentos,
enquanto David Coulthard se
aposentaria.

.

.

O SporTY transmite" os .

treinos livres para o GP doCa
nadá nesta sexta-feira, 'às t ih':
(horário de Brasília). é- J5h.·
A'Rede Globo passa o treino.
classificatórlo neste .sábado,
às 14h, e a corrida, no domin- .

. go, também às 14h.
.
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Humor de ,Diogo Portugal· no palco da Scar

rn O CORREIO DO POVO
QUINTA. 5 DE JUNHO DE 2008

Ator foi finalista do primeiro Prêmio Multishow do Bom Humor Brasileiro

, Sucesso no Internet. Diogo
é um dos humoristas mais

vistos no web. com móis cie
12 milhões de aeesse

O humorista Diogo Portugal é atração
no Centro Cultural da Scar' amanhã, às
20h30rnin. Diogo Portugal é um dos nomes

que representam a nova cara do humor brasi
leiro. Versátil; ele vai do stand-up comedy - a

chamada comédia de cara limpa, sem figuri
nos ou personagens -às tradicionais esquetes,
encarnando os tipos mais hilários e diferen- .

teso Criativo, apresenta textos originais, escri
tos por ele mesmo. Rápido, tem como forte
.característíca à capacidade de improvisação
durante as apresentações, criando a partir de

situações que acabaram de acontecer.

O artista já foi finalista do primeiro Prê
mio Multishow do Bom Humor Brasileiro; ao

lado da comediante Cláudia Rodrigues. Tam"

bém foi finalista do concurso de humoristas
do Fantástico, em 2005. Sucesso na Internet,
é um dos humoristas mais vistos na web,
com mais de 12 milhões de acesso. .

O show tem ingressos a R$ 50 (inteira),
R$ 25 (meia), e R$ 40 para quem doar uma

caixa de leite. Outras informações pelo tele
fone (47) 3275-2477.
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