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A discalculia, dificuldade porn apren
der termos matemáticos, é mais co

mum que o suo versão com letras, o •

dislexia, revelo um estudo realizado
em Cubo. O levantamento descobriu

que, de 1.500 crianças exóminadas,
entre 3% e 6% mostravam sinais de
discalculia, enquanto o dislexia foi
verificado em 2,5% o 4,3% dos crian

ças. Do mesmo formo que o dislexia,
o discalculia, que consiste no dificul
dade de aprendizagem de operações
matemáticas ou aritméticas, pode ser
causada por um déficit de percepção
visual ou problemas quanto à orien

tação seqüencial.
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'Samuel contabiliza
títulos e histórias
Sonho agora é conquistar uma medalha
no Pan e participar da Olimpíada.

Página 22

Malwee intensifica
treinos até julho
Sem jogos pela liga Nacional nos próximos.
20 dias, equipe planejo amistosos.

.

Página21

Mais de dois mil CDs e DVDs
'

piratas apreendidos este ano
Segundo Uriel Ribeiro, a maior dificuld_ade é prender os responsáveis pela reprodução do material.

Página 5

ATERRO REGIONAL ENGAVETADO
• lei de saneamento impede que
municípios da microrregião tenham um

espaço próprio para destinação do lixo.
. Projeto estava em fase de conclusão.

• Corupó é a única cidade que possui
aterro próprio no Vale, mas cobrança
do Ministério Público deve pôr fim eo

local.

• Jaraguó do Sul gasta mais de
RS 5 milhões por ano para levar o lixo

produzido no município até Mafra.

Tribunal de Justiça Violência armada
decide pela prisão

.

preocupa Unicef'
.

Alexandre Nardoni, 29; e Amia Coro- Fundo das Noções Unidas afirmo que
lina Jatobá, 24, respectivamente pai América latina e Caribe são responsá-
e madrasta do menino essessímda. veis por 42% do número total de homi-
Isabella, 5, vão continuar presos. cídios do mundo.

Página 19 Página 20
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Comitiva luta
pela 280
Página 3

LEIA HOJE
O peso das tarifas ,

_
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CHARGE

.

PODE .CONFIA CHEF!A

PONTO DE VISTA'

A CPMF pode voltar?

DO LEnOR

Bom atendimento
e respeito·

Eu não sou nenhuma especialista em atendimento ao

cliente, mas por trabalhar em centro prossíonalizantes
que possui cursos na área de atendimeIito ao público
e por lidar com pessoas todos os dias possuo algumas
noções, mas acima de tudo tenho bom censo, e mesmo

que fosse ainda uma criança saberia que quando lida
mos com pessoas o respeito é o ponto de partiria para
qualquer tipo de relação. Respeito esse que senti falta no
dia 22 de maio e gostaria de compartilhar com vocês ..

Feriado é o dia tão esperado para ficar com a família,
para se divertir' e para alguns trabalhar. Concordo que
para as pessoas que estão nesta situação é muito chato,
porém creio que quando esta 'pessoa sai de casa para tra

balhar, independentemente de-ser feriado ou não, ela de- .

veria pensar em fazer o seu melhor. Eu e meus colegas da
aula de espanhol combinamos ir a uma pizzaria.

Chegamos lá e estava lotada. Ficamos lá durante qua
se duas horas e eu comi inacreditáveis dois pedaços de
pizza, detalhe estávamos num rodízio. Chamamos o

garçom, ele estava servindo pedaços de carne, mas to
dos concordaram 'que a preferência era por pizza, ele
respondeu muito educadamente: "Carne eu não deixo'
faltar", e saiu. Ficamos indignados e chamamos outro

garçom que nos ,disse na cara de pau: "Eu não tenho
culpa, o dono que não contrata pessoas suficientes e eu

que tenho que ouvir, porque vocês não fazem como o

pessoal da mesa ao lado já que não estavam sendo bem
atendidos, saíram sem-pagar". Antes de uma decisão
tão drástica, resolvemos falar com o gerente, elesim
plesmente virou as costas e saiu.

Não tínhamos outra opção além de seguir o conse

lho do garçom, nos levantamos e fomos embora. Agora
eu me pergunto será que o dono deste estabelecimento
tem noção do estrago que ele causa a imagem de sua

empresa tendo pessoas com esse perfil profissional tra
balhando com ele? Senti-me desrespeitada. Eu sei que
os funcionários quase sempre são os menos culpados e os

.

que mais ouvem reclamações dos clientes, mas o respeito
deve estar acima de tudo.

"

Os textos para esta coluna deverõo Jer no mlÍximo 2.000 caracteres e podem ser
.

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

Rua Procopio Gomes de Oliveira, 246, CEP 89251-200, Cx, Postal 18, É obrigatório
. informar nome completo, profissõo, 'CPF e ' telefone (' nõo serõo publicados),

CRISTIANO MAHFUD WATZKO, da com. o objetivo de ajudar nas contas manente. O Presidente Luis Inácio Lula
INTEGRANTE 00 D�PARtAMEI\ITO .

.

dTRIBUTÁRIO NA CASSlJU ADVOGADOS. da Previdência Social. A prorrogação da da Silva proibiu qualquer integrante o

CPMF até 2011 foi aprovada pela Câma- governo de articular a volta da CPMF,
AContribuiçãoProvisóriasobreMovi-

.

ra dos Deputados com 333 votos a favor mas também àfirmou que vetaria. a re

mentaçãoFinanceira(CPMF)éacobrança' (25 a mais do que o mínimo necessário), gulamentaçãoda Emenda n° 29,caso'0
que incide sobre todas as movimentações 113 contra, e duas abstenções. Contudo, Congresso não apontasse uma fonte de
bancárias, exceto negociação de ações na a matéria foi derrotada pelo Senado .em recursos. A discussão da CPMF está de
Bolsa, saques de aposentadoria,seguro- Sessão Plenária, onde a prorrogação da volta, devido àaprovação 'da regulamen
desempregá, salários e transferências CPMF até 2011 perdeu por quatro votos. tação da Emenda 29 (qúe vincula recur

entre contas-correntes de mesma titulari- Com esse resultado, a cobrança de 0,38% sos para a saúde), elevando em cerca de
, .dade. A CPMF foi criada de fato em �993 relativa à contribuíção deixou de ser feita R$. 23 bilhões os gastos nos próximos -

com O' nome de Imposto Provisório sobre .a p.artir do dia l°de janeiro de 2008.
"
quatro anos. O projeto está pronto para

'. Movimentação Financeira (IPMF) com a Diante disto, os líderes governistas.da ser votado na Câmara. Cabe aos parla-
alíquota de 0,25%, sendo que durou até Câmara Irão propor a recriação da CPMF, - mentares indicarem ao governo de onde

. 'dezembro de 1994. Em -1996 surgiu a
.
tendo alíquota, de 0,10%. A estimativa sairá o dinheiro para bancar essa despe

CPMF.,comàlíquotad.e 0,2%, que teve sua .das lideranças é de que se a CPMF voltar sa. Para os líderes da base, a solução seria.
destinação voltada asaúde, Sendo que foi renderia R$ 10 bilhões a mais no.Orça- a volta da CPMF e o aumento do Imposto
prorrogada até 2002, e a alíquota passou mento. Diferentemente do tributoextinto sobre Produtos Industríalizados (IPI) para
a ser de 0,38%, essa elevação foi alega- em 2007, a nova contríbuição seria per- cigarros e bebidas.

1919·' 2008
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FALA Aí!

" Sou pequenininho,
mas vou nrnr

uma fero."
MARIO COUTO (PSDB-PA),
SENADOR, sobre sua baixa
estatura e seu voto contra a

Contribuição Social para a Saúde.

"Apesar dos
66 anos, nõo temo
os adversários. "

SALIM JOSÉ DEQUÊCH (OEM),
ex-prefeito de 6uaramirim e virtual
candidato à sucessão de Mário

, Sergio Peixer (Oft.il).

" Di'nheiro no bolso
é sinônimo de festa."
GILDa ANDRADE, CAPITÃO DA

�'�,'d'J!!VjLn,g?,,,fL��,&I}� ��I��.�2j&\,l"It':, ,01;1 e{\\(1S elJl!'W�ag!{G 110 �U.l...no.s_, ,_"., �

diás de:pagamé�tó de súlários.'· :

Onde estão?
A Comissão de Assuntos Sociais do Senado discute hoje projeto que troto do
criação do Sistema Nacional de Cadastro de Crianças e Adolescentes Desa
parecidos. Com base no proposto, os cadastros deverão conter todo tipo de
informação relevante poro o identificação do criança, como nome, doto de
nascimento, nacionalidade, residência, fotografia recente e com envelheci
mento digital, local onde foi avistado pelo último vez e instituições pelos
quais eventualmente tenho passado. Os órgãos responsáveis pelo cadastro
deverão funcionar 24 horas, mantendo, inclusive, um número telefônico
parn receber ligações gratuitos com informações que auxiliem no busco do
criança desaparecido. No Brasil, embora não existam dados oficiais, estima
se que 40 mil crianças e adolescentes desapareçam o cada ano.

o CORREIO DO POVODQUARTA·FEIRA, 11 DE JUNHO DE 2008

MOACIR NA ISTOÉ
Procurado pele equipe de reporta
gem do O Correi'o do Povo no ma

nhã de ontem, o prefeito Moacir
Bertoldi não pôde atender. Não
foi falto de interesse, estava aten

dendq um grupo de jornalistas do
Revisto Istoé. O assunto foi man

tido em sigilo. Mos nos próxímas
edições do revisto o mistério será
desvendado.

té'lD o critério adotado e

p.s elejções prQporçion
ér f,�i�ps;enttê <partid
datos'a prefeitó .. Nd m

O vereador Eugênio Moretti
os gostos com freqüentesvi
rios o Brasília atrás de;;[ec

'VIAGENS2
Com audiências marcado Ministérios do Transporte, Educação
e Dnit ferroviário. O vereador tucano lembrou que, hoje, 65% dos
impostos arrecadados ficam com o governo federal, 22% com os es

tados e só 13% com os municípios, responsáveis pelo origem total
dos receitas. Só que, neste coso, não se troto exotamente de não se

perder verbos carimbados.

RETA FINAL
MARCAÇÃO Começou ontem o contagem do prazo,

Ex-governador Esperidião Amin e que vai até dia 30, poro convenções
outros lideranças do PP visitam municipais dos partidos que preten-
Jaraguá do Sul hoje. Marcação dem lançar candidatos às eleições
cerrado poro evitar desvios de de outubro. Com registro junto 00

percurso rumo às urnas no eleição !RE impreterivelme�te até �ia 5 d.e
majoritário. Amin vem reforçar o Julho. E":I todo o pars o Justiça Hei-

componho de Dieter Janssen poro
toral estimo qu� VOl re�eber algo em

prefeiJ!1C!l.,tl; IVtOL!ljlMln.úIlLllls�oJJ1!�r' ii'��!�'b ��lq��.s mll_�3��1dBlYr���I�P'l3 2t16..
o nome ·ltonvice para' 'compor. e: ,Ian'do ·pre, enos, vices e vereauores.

,

chapa. Que disputam cargos em pouco mais
de 5.700 municípios.

I:i},

�,i\�,;I.GENS 3"
i1i? "No Ministério dos Transp s, querem notícias sobre o dup IcaÇ{io

do BR-280. Obro que começo em dezembro de 2008 ou janeiro de
2009 segundo disse o senadora Ideli Solvatti (PT) em ViSh < o Joro
guá no domingo passado. A obro é uma dos principais reivindicações
dos municípios do Vale do Itapocu. O cominho poro o porto de.São
Francisco é sinônimo de desegvolvimento. O Correio db Povo já assi
nou o compromisso de lutar pejo ebm, Componho, selo, matérias e

aderno especial estão s lodos e/ou preparQ6os.

ENS4
o Ministério do Êducação voo cobrar promessa de'instolação

pólo do Universidade Federal de Santo Catarina em Joroguá,
to. Mos os portes mais interessados ficaram por aqui. O mesmo se

pode dizer sobre o contorno fenoviário. Independende disso, o que
se espero é que o governo federal trote os representa.ntes do região
com seriedade e respondo vamente às necessidades listodos.

to de promessas.
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PRECATÓRIOS

pOLíTICA---------�

Relatório deve ficar pronto dia 22
João Deniz Vick adianta que deverá recomendar pela cassação do prefeito
GUARAMIRIM

A CP (Comissão Processante)
dos Precatórios da Câmara tem

até o próximo dia 22 para con

chill os trabalhos e apresentar o
relatório, que será votado pelos
vereadores no plenário. Na data

completa 90 dias do início do
processo, .contados a partir da
notificação do prefeito, Mário'

Sérgio Peixer (DEM), ocorrida em
25 demarço.
A comissão, que já havia sido

criada no ano passado, foi reins
taurada para investigar o não

pagamento de precatórios traba
lhistas devidos pelo município a

cinco ex-funcionários do Hospi
talMunicipal Santo Antônio. Fo
ram eles que fizeram a denúncia
junto à Câmara em 2007, reapre
sentada este ano por Dirceu Fia
moncini, a pedido do vereador
João Deniz Vick (PtvIDB), eleito
relator do processo.

Vick informou que o relatório
está em fase de elaboração e que
ontem o prefeito seria notificado
a apresentar dentro de cinco dias
a defesa final. O vereador adian
tou que a tendência é que o re

latório recomende pela cassação

do prefeito, já que o pagamento
dos precatórios não ocorreu, e

deveria ter sido feito até 31 de
dezembro de 2007.

O relator também acusou o

presidente da comissão, vereador
Adilson Araújo (PP), de não ter

dado andamento aos trabalhos.
'1\ presidência não encaminhou
da forma devida", criticou o pee
.medebista, informando que cabe
ao presidente marcar reuniões e

fazer as convocações. Desde sua

constituição, em 17 de março, a
comissão, integrada também por
Maria Lúcia Richard (PMDB), se
reuniu apenas uma vez.

Ontem à tarde, o presidente
da Cp, depois de conversar com

o prefeito, disse que iria reunir
a comissão para informar que o

município aguarda a realização
de audiência na Justiça do' Tra-

.

balho. A audiência foi solicita
da pelo Executivo para firmar
acordo com os ex-funcionários
do hospital. Segundo Araújo, o
prefeito informou que "Guara
mirim está sendo referência no

pagamento de precatórios".

CAROLINA TOMASELLI Relator acusa presidente da CP de não dar andamento aos trabalhos

Progressista: "Certos membros dos democratas não aceitaram meu nome"

-

Glasenapp confirma retirada
da pré-candidatura a prefeito
GUARAMIRIM

O empresário Mário Gla

senapp (PP) confirmou ontem

que retirou sua pré-candida
tura a prefeito pela possível
coligação PP/DEM, aliadas nas

duas últimas eleições munici
pais. O progressista comuní
cou a decisão à executiva do
partido em reunião realizada
segunda-feira à noite.

Glasenapp disse que desis
tiu de cQncorrer à majoritária
pot motivo de doença e tam

bém por resistência por parte
de integrantes do DEM, que
preferiu não nominar. "Certos
membros dos democratas não
aceitaram meu IH... �__

..

resu

miu, agradecendo o diretório
do PP pelo "apoio recebido

- neste período de 80 dias em

� que fui pré-candidato" ..
� Ex-presidente da associa
� ção comercial, o progressista
disse que, quando do anún-

cio da sua disposição em dis
putar pela primeira vez uma

eleição, deixou claro que não
iria impor seu nome. "Foi pré
estabelecido que se não fosse.
consenso, eu iria retirar".

Ele também revelou que
não guarda mágoas dos atu
ais aliados, "mas vi por parte
da coligação que não houve

aquele empenho, como foi re
alizado nas outras eleições".
Também disse que irá apoiar
o candidato da futura alian

ça, que, acredita, será do Pp.

Ontem, o vereador· Adilson
Araújo confirmou ter coloca
do o nome à disposição do PP

para concorrer a prefeito. O
DEM também já anunciou a

pré-candidatura do ex-prefei
to José Dequêch. Pelo acordo
feito em 2004, os democratas
deverão indicar o candidato
a vice na chapa encabeçada
pelo Pp.

Vick desiste
de se licenci.or'

Amin hoje
em Jaraguó

O ex-governador Esperi
dião Amin (PP) cumpre hoje
agenda em Jaraguá do Sul,
onde fará apresentação sobre
o tema 'Admínístração Pública
por Indicadores", a partir das
19 horas, na Amvali (Associa
ção dos Municípios do Vale do

Itapocu). Aberta ao público, a

palestra faz parte das aulas da
Escola de Governo.

Depois, às 21 horas, o pro
.

gressista se reúne com corre

ligionários no segundo piso
\ do Restaurante Casarão. No
encontro com dirigentes e pré
candidatos, Amin vem ratificar

apoio à candidatura do verea

dor e presidente da sigla, Dieter
Janssen, dentro da decisão de
lançar candidatos, nos princi
pais colégios eleitorais. O líder
maior do partido no Estado
também vem saber do diretório
local como estão as costuras
das alianças, neste que é mês
das convenções.
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CRIME
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Pirataria movimenta comércio·ilegal
Mais de dois mil CDs e DVDs falsificados foram apreendidos neste ano
JARAGUÁ DO SUL

A pirataria é o crime mais
. lucrativo do mundo, movimen
tando US$ 522 bilhões por ano.
Ganha até do tráfico de drogas,
com US$ 360 bilhões anuais,
segundo a Interpol (polícia in

ternacional). Mesmo assim,
a venda de produtos piratas,
principalmente CDs e DVDs, é

praticada em várias lojas de [a
raguá do Sul.

Pensando na economia, con
sumidores compram o produto
pirata e não consideram que a

qualidade da mercadoria deixará
muito "a desejar". E o pior: estão
contribuindo para a lucrativi
dade dos comerciantes ilegais e
a sonegação de impostos. Estes
impostos deveriam ser rever

tidos em segurança, educação,
saúde e geração de empregos.

Em alguns estabelecimen
tos visitados pelo O Correio
do Povo na manhã de ontem, o

produto pirateado chega a cus

tar menos da metade do preço
do original. Num deles, era pos-

.

sível comprar dois CDs piratas
por R$ 10 (ou um por R$ 6) e

um DVD por R$ 7. Nas lojas es

pecializadas, as duas unidades

sairiam por R$ 37, enquanto o

DVD custa R$ 24,90 .

Neste ano,· a Polícia Civil
apreendeu mais de duas mil
unidades de CDs e DVDs no

município, a maioria com ven

dedores ambulantes. Segundo
o delegado Uriel Ribeiro, os

vendedores estão respon
dendo inquérito policial. De
acordo com ele, a maior difi
culdade nos casos de pirataria
é identificar os responsáveis
pela reprodução do produto,
que chega a percorrer longas
distâncias entre o processo de
fabricação e a venda.

"Há casos de pessoas que ad
quiriram o produto em São Pau
lo e vieram vender aqui porque
lá o mercado está saturado", co- ,Y

,

menta, acrescentando boa parte
v

dos vendedores ilegais do país
são trabalhadores sem quali
ficação. "Eles (os vendedores)
encontram no mercado infor
mal uma maneira imediata de
ganhar dinheiro. Para isso, se

sujeitam à falta de amparo da
lei, não tendo acesso aos bene
fícios trabalhistas", destacou.

DAIANE ZANGHELINI

Bussolaro diz que objetivo é inibir a locação e venda de filmes pirata�

Crimes
.

• VIOLAÇÃO DO DIR ' RAt - Reprodução, por qu
tuito de lucro, de o ectual, no todo ou em p
expressa do autor ou de quem o represente.

• DESCAMINHO OU CONTRABANDO - Importar ou exportar mercadoria proil!i
da ou iludir, no todo ou em porte, o pagamento de direitonu imposto devido'
pela entrada, pelo saí�Q ou pelo consumo de mercadoria
Pena: Reclusão de �'m.a quatro anos

No Estado, estima-se que a pirataria movimente R$ 1,5 milhão por ano

CDL crio projeto para combater,
a pirataria nas videolocadoras
A CDL (Câmara de Diri

gentes Lojistas) busca inibir a

pirataria através da criação de
câmaras setoriais, o que deve
rá garantir maior representati

(f) vidade da classe empresarial
� na formalização de denúncias

g junto aos. órgãos públicos,
� como Polícia Militar, Polícia
� Civil e Receita Federal. "O ob-
jetivo é atuar na prevenção,
inibindo a venda ou locação
de filmes piratas", comenta
o diretor do SPC (Serviço de

Proteção ao Crédito), Neivor

José Bussolaro.
Entre os produtos que mais

sofrem com o problema da pi
rataria na região estão os CDs
e DVDs, óculos de sol, roupas
e tênis. Bussolaro explica que
a primeira câmara setorial,
formada há cerca de 60 dias, ,

conta com a participação de

aproximadamente 20 ,pro
prietários de videolocadoras

associados à CDL. A idéia é

que todos os estabelecimentos
participantes sejam identifi
cados com um adesivo com a

frase 'Aqui não entra DVD pi
rata". "A venda de produtos de
má qualidade demonstra falta
de comprometimento com os

clientes", comenta.
Em 2006, o valor em mer

cadorias apreendidas em San
ta Catarina chegou a R$ 1,3
milhão. No Brasil, 75% dos
produtos falsificados vendi
dos vêm do sudeste asiático.
Estima-se que 90% dos óculos
de sol vendidos no país sejam
pirateados.

,

Em Santa Catarina, a Se
cretaria da Fazenda do Esta
do estima que a pirataria mo

vimente em torno de R$ 1,5
milhão por ano. No país, o

Conselho Nacional de Com
bate à Pirataria calcula em

R$ 30 bilhões o rombo.

Visita à loja
de gomes

Além de lojas de presentes' e
utilidades, O Correio do Povo visitou
um estabelecimento que comer

cializa jogos eletrônicos ilegais no

centro da cidade. Acompanhe o

diálogo com o vendedor:
%

- Bom dio_ Vocês têm
",,' "Pia Evolution So

-Jetnos (abr
,de €Dspiratas).

- Ouanto custa?
- R$ 20
- É original?
- Não, este é um alternativo. O

original custa uns RS 90.
- É pirata?
- É uma cópia, mas a qu1lida-

de gráfica é o mesma dp o 01.
�ó o tempo de vida d
curto.

-1 é fácil de instala.
- Aqui tem um tut,orial (apon-

ta para a contra-capô' b .. CD) que
explica tudo. E a gente dá garan
tia: se o CD tiver defeito e não
funcionar, nós trocamos.

- Então ok, muito ob

Prejuízo para
os artistas

"Numa época de crise eco

nômica mundial, poucas pes
soas podem gastar dinheiro
coni música". Esta é a visão do
cantor Enéias Raasch sobre o

problema da pirataria, uma re

alidade que causa prejuízo aos

artistas da música. '� popula
ção é vítima do sistema, mas as

gravadoras também. Para se ter
uma idéia, uma gravadora gas
ta emmédia R$ 3 milhões para
lançar um artista",' comenta,
acrescentando que este e ou

tros custos de produção são

repassados para o CD.
,

Para ele, a internet "é um

ambiente de entretenimento,
e não de cultura musical, pois
também dá espaço para a di
vulgação de músiças de qua
lidade duvidosa". Enéias res-'

salta que gravadoras precisam
investir em novas tecnologias
para que o trabalho dos artistas
seja divulgado na internet, pre
servando os direitos autorais.
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ATERRO SANITÁRIO

JARAGUÁ DO SUL

OS cerca de 130 mil habitan
tes de Jaraguá do Sul produzem
2,2 mil toneladas de lixo todos
os meses. Se diariamente esses

resíduos geram transtornos, ao

final de cada ano o problema
é ainda maior. O recolhimen
to, o transbordo e a destinação
disso tudo custa mais de R$ 5

milhões aos cofres públicos. E,
por enquanto a situação não
tem chance alguma de mudar.

Motivo de discussões há
anos entre as· admínístracões

municipais ( a microrr
c

1 G li

1 te () UfO ) d hcf"ão_ > un

�(' s uu ano própr.c 1 ITa

ú Vale do spocu ainda. P'_' .a
distante de virar realidade. Se
gundo Alberto João Marcatto,
secretário de Urbanismo de [a
raguá do Sul, pelo menos, nos

próximos oito meses nada será
alterado. É que a idéia foi parar
no fundo da gaveta mais uma

vez. "Tínhamos um edital pron
to para ser lançado, mas surgiu
a lei de saneamento e interrom

peu o processo", explica.
O objetivo inicial era tomar

a frente do grupo e contratar
uma empresa especializada no

assunto. A ganhadora da con

cessão construiria o aterro sani
tário e abriria espaço às outras
cidades da região. Como a nova

legislação exige a instauração
de um plano especifico para a

área de saneamento, nenhuma
instituição aceitaria investir no

negócio. Isto porque, em oito

meses, quando esta segunda
etapa da lei entrar em vigor, a

empresa perderia o direito de
executar o serviço. Estima-se

que o orçamento da obra che

gue aos R$ 10 milhões.

Independente disso, Marcat
to acredita na futura implanta
ção do aterro. Porém, a decisão
sobre a viabilidade do projeto
vai envolver inclusive a cornu-

Aterro com os

dias contados

GEMl-------------------

d
•

elProjeto agu
Por causa do plano de saneamento, licitação foi interrompida

Lixo gero prejuízo 00 município: recolhimento custo R$ 5 milhões, enquanto taxo somo metade do valor

nidade. O ideal, conforme o se

cretário, é que o local seja aberto
em uma distância máxima de 30

quilômetros de cada município
envolvido. Do contrário, são ne
cessários pontos de transbordo,
o que se torna o projeto inviável
devido aos custos.

KELLY ERDMANN

MICRORREGIÃO PRODUZ
2,7 MIL TONELADAS

DE LIXO AO MÊS
CORUPÂ
Ouantidade de lixo: 118 toneladas/mês
Custos: R$ 14 mil/mês

.

l�estino: uterre cQ,nfrolodo do próprio município

Rêciclagem diminui problema
Uma das alternativas para dimi

nuir os custos prerenlentes do lixo
é o encaminhamento dos resíduos
à reciclagem. Em Jaraguá do Sul, a

coleto seletivo, feito pelo Engepasa,

ajuda no sustento de cerco de dez
famílias. Os papéis, plásticos, me

tais e tudo mais o que é recolhido
vai poro a Coopervit (Cooperativo de
Reciclagem do Vale do Itapocu).

GUARAMIRIM
Quantidade de lixo: 400 toneladas/mês
Custos: 50 mil/mês
Destino: Mafra

JARAGUÁ DO SUL
Quantidade de lixo: 2 mil toneladas/mês
Custos: R$ 410 mil/mês
Destino: Mafra

�r--..
c::>
c::>
�

�
-.::s

e
..co

E
�
>
o
c:

<1)
-.::s

•

V>

.,g

%�!&i!

MASSARANDUBA
Quantidade de lixo: 100 toneladas/mês
?Cu�tos: ! 5 mil/mês
Destino: Moira

SCHROEDER
Quantidade de lixo: 100 toneladas/mês
Custos: ês
Destin

CORUPÁ
A cidade de Corupá é a

que menos gasta com o reco

lhimento e destinação do lixo
na microrregião. Mas, essa

vantagem pode acabar. A ad
ministração municipal, em

concordância com _o Ministé
rio Público e a Fatma (Funda
ção do Meio Ambiente), deve
seguir o exemplo de Jaraguá
do SuI, Schroeder, Guara-

. mirim e Massaranduba em

breve. A Prefeitura pretende
se adequar à legislação am

biental em vigor no Estado e

extinguir o aterro controlado,
substituindo-o por um outro
modelo· o sanitário.

Conforme J ilio Domina
i, " • .:: e "n'l de AgLf'U .1' d

cíei-i Ambien.« f)
-

'If 1 '

P o peníu recer .e+ente, a

prorrogação do prazo para
a troca. Estamos no aguar
do da resposta do Ministé
rio Público e, enquanto ela
não vem, continuamos utili
zando o local", explica. Ele
lembra também que, mesmo

. tendo a obrigação de alterar
o depósito, o aterro de Co

rupá sofre monitoramento
contínuo para impedir pro
blemas, como a proliferação
de ins-etos. O espaço fica às

margens da BR-280.

Hoje, os gastos daPrefeitu
ra referentes ao lixo alcançam .

os R$ 14 mil mensais. Quan
do a transferência ocorrer, os

custos podem dobrar. Caso a

administração opte por conti
nuar executando o serviço de
coleta e apenas terceirizar o

transbordo e o depósito a con

ta tende � somar R$ 20 mil.

Prefeitura quer recuperar o óreo
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BR 2áo

Guaromlrim conhece campanha
, ,

Projetodo oCP foÍ apresentado aos empresários na plenária da Aciag

O CORREIO DO I)OVO

GU�RAMIRIM
A campanha do jornal O Cor

reio de Povo que reivindica a du- .

plicação urgente da BR 280, este
ve em pauta durantea plenária da
Aciag (Associação Empresarial de
Guaramirim), na noite da última

segunda-feira. 0'1\ Aciag também
abraça essa causa. Fomos buscar

apoio dos empresários, que atra

vés da propaganda; vão ajudar
viabilizando a produção db ca

derno especial sobre o tema", ex
plica a gestorá comercial do OCp,
Juliana Campos Bortolotti.

O caderno, idealizado pela
editora-chefe Patricia Moraes,
com reportagens especiais sobre
a obra de duplicação da BR 280

será lançado no próximo dia '28
e além de circular emtodo o Vale
do Itapocu, também será entregue
para representantes do Governo
Estadual e Federal.

O jornal OCP também vai

acompanhar, o andamento da
obra e publicar todos os meses

uma prestação de contas do em

preendimento. O selo que já esta
na capa será publicado até que a

duplicação saia do papel. ''Vamos
acompanhar o andamento das
obras e cobrar para que a dupli
cação aconteça o quanto antes",
comenta Juliana.

Quem quiser conhecer mais
sobre a campanha do OCP pode
entrar em contato com o departa
mento comercial do jornal através
do telefone 3371 1919. "Precisa
mos do apoio da classe empresa
rial, das associações e de toda a

comunidade para reivindicar essa
obra que é de, interesse de todos e

que contribui para o desenvolvi
mento da região", concluiJuliana

DEBORA VOLPI

Festival da,Canção busca
"descobrir novos talentos

Campanha pela duplicação da BR 280, lançada pelo O CorreiQ do Povo, pretende cobrar agilidade na o,bra

Acijs preparo evento pelos 70 anos
Programação incluirá Encontro de Idéias que acontece no dia 26

,

Descobrir talentos daregião /

til o terceiro R$ 300 O quarto e o A Acijs (Associação Empre-
através de competições mu- quinto lugar recebem troféus. sarial de Jaraguá do Sul) reali-
sicais divididas em três mo- Para a diretora da' Casa da za uma' extensa programação
dalidades como sertanejo, po- Cultura, Patrícia Dias Silveira, "o para lembrar o aniversário de

pular e internacional, Esse é o festival já é tradicional nomuni- 70 anos da entidade. O prime i
objetivo do Festival da Canção -cípio e conta com a partícípa-

'

ro evento, intitulado Encontro

promovido pela Casa da Cul- ção popular qu� comparece em de Idéias, será realizado no

tura de Guaramirim. O evento massa para prestigiar". Segundo
'

próximo dia 26.
'

acontece no próximo dia 28 Patrícia, em 2006 foram 1,5 mil Durante o encontro, cin
a partir das 19 horas, e terá a pessoas que compareceram e co ex-presidentes da Acijs
participação de 30 intérpretes. ' torceram pelos candidatos. Em vão relatar suas experiências

Para 'incentivar os músi-, 2007 o festival foi realizado jun- na atividade empresarial e

cos amadores a realizarem o tamente com a Expofeira e por na área do associatívismo.
melhor espetáculo possível, isso, não foi possível contar o Conforme a více-presiden
a organização contemplará os número de pessoas presentes. A te' de Comunicação, Kátia
vencedores com troféus e pre- entrada é franca e após o espe-

'

Kohlbach, o principal obje
miações. O primeiro lugar le- táculo, acontece um baile com o tivo é compartilhar com

-

os

vará R$ 800, o segundo R$ 500 'conjUI!to Som da América. associados e com o público

em geral o co�hecimerÍto dos
empreendedores e as práticas
de gestão que adotaram nas

diferentes gestões.
O Encontro de Idéias acon

tece no Centro o Cultural' da
Scar, às 19h30, e terá 'entrada
gratuita, mediante apresen
tação de çredenciais que se

rão entregues pela entidade
na Secretaria da Acijs. Além
do Encontro de Idéias, outras
ações ainda estão sendo defi
nidas pelo comitê que atua na

organização das atividades em

'comemoração ao aniversário,
oficialmente lembrado no pró
ximo dia 22.

'

ENTIDADE APRESENTA

,PROJETOS
A diretoria da Acijs divul

gou o planejamento estratégico
'

da gestão 2008-2009. O" plano
de ação contempla ações vol
tadas à responsabilidade social
'e ao espírito empreendedor
da entidade. O presidente da o

Acijs, Guido Bretzke, destaca
a cobrança efetiva de projetos
nas três esferas de governo, en
volvendo a mobilidade urbana

(sistemas. de transportes), me
lhoria na rede de comunicação
(transmíssão de VQZ e dados) e

a ampliação da oferta de ener

gia elétrica.
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GUARAMIRIM

Curupira realiza
festival

O Curupira Rock Club é um dos mais
tradicionais redutos do rock nacional e
recebe bandas de todo o país. Segun
do informações da página do clube na

internet, o Curupira existe desde maio
de 1992 e realiza aproximadamente
dez shows por mês. Os idealizadores
dos' eventos realizados pelo Curupira
estão preparando agora o primeiro
Eco Underground, um festival de músi
ca ao ar livre. O Festival será realizado
nos dias 19, 20 e 21 de setembro nas

imediações do clube. Além .de shows
com diversas bandas, o festival conta
rá também com mostra de filmes inde
pendentes, palestras e demais evenlos
culturais, com toda estrutura necessá
ria para ccempementa estacionamento,
banheiros com chuveir_os, bar e cozinha.
O Curupira Rock Club fica na Rua João
Sotter Corrêa, 523, no centro 'de Guara- .

mirim. As informações ainda não foram
postadas na página da banda que é www.
curupirarockclub.com, mas neste ende

reço é possível entrar em contato com os

organizadores do evento e ver a agenda
dos finais de semana.

BARRA VELHA

Trator

adquirido
·

A Prefeitura de Barra Velha adquiriu
esta semana um mini-trator com 13,5
He que seró utilizado pela secretaria
municipal de Esportes, para cortar

gramados. O mini-trator possui cinco
marchas e um motor dll quatro tem

pos. Tem um tanque de 4,7 litros com

consumo de 2,3 litros por hora. D"e
acordo com e presidente da FME,
AdaiHon Bernardino, o novo equipa
mento vai facilitar o trabalho de ma

nutenção nos campos.

VALE DO ITAPOCU--------�

CORUPÁ

PALESTRA SOBRE ALCOOLISMO
Alunos da Escola Municipal Frederico Viebrantz estão assistindo, no decorrer da semana, .palestras sobre ·alco
olismo nas dependências da escola. A iniciativa faz parte do projeto "formando cidadãos" desenvolvidos pela
própria escola, Entre os palestrcintes estão representantes dos Conseg's (Conselho de Segurança Comunitária), o
delegado de Polícia Civil. de Çorupá e demais autoridades.

.

VALE DO ITAPOCU

SDR distribui
material esportivo

Representantes da SDR (Secretaria de De
senvolvimento Regional) entregaram para
31 escolas estaduais de toda a região 31
kits de materiais. esportivos. O investimen
to pafà adquirir este material foi de R$ 66
mil. Cada-kit distribuído contém: 12 bolas
de basquete, seis bolas de borracha para
recreação infantil, quatro bolas de futsal,
quatro bolas de handebol, duas bolas de
voleibol, duas caixas de bolas de tênis de
mesa, uma rede oficial de basquete, rede
de futsal, rede de voleibol e outros.

O ESTADO DE SANTA CATARINN PODER JUDICIÁRIO

Comarca de Jaraguá do Sul/la Vara Cível
,
Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, vila nova Cep: 89259-300,

Iaragua do Sul- se - E-mail: jgsvarl@tj.sc.gov.br
Juíza de direito: Márcio Renê Rocha

Escrivã Judicial: Cláudia Jenichen Janssen

EOITAL DE CITAÇÃO - CAUTELAR - COM PRAZO DE 30 DIAS
Seqüestro n° 036,93,00045878

.

Requerente: Lincoln Silveira

Requerido: Carlos Renato dos Santos Souza e outro

Citanda: Neiva de Andrade de Souza
Síntese da Inicial: Ação afor�da em razão da transferência dos contratos de leasing n°
531606 e 531605. Por intermédio do presente, a pessoa'acima identificada, atualmente em

local incerto ou não sabido, fica ciente de que, neste juizo de Direito, tramitam 5S autos

do processo epigrafado, bem como CITADA pararesponder à ação, querendo, em 5 ruas,
contados do transcurso do prazo deste edital, ADVERTÊNCIA: .Nâo sendo contestada a

ação no prazo marcado, presumír-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo
requerente na pe'tiçãoinicial (art. 803, 'de os arts, 285 e 319 do CPC): E, para que chegue
ao conhecimento de todos, partes eterceíros, foi expedido o presente edital, o "qual será "

afixado no local de costume e publicado 1 vez, na forma da lei.
,

Jaraguá doSul (SC), 17 de março de 2008,

JARAGUÁ DO SUL

Samae empossa membros da Cipa,
o Samae (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto) empossou na manhã de
ontem 14 novos membros da Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes).'
A presidência e vice-presidência da comissão ficaram a cargo do chefe de redes
de água, Juremir de Oliveira Fernandes, e do auxiliar de serviços, Ademir Ferreira
Bueno, respectlvcmente. Dos escolhidos, sete foram indicados pela administra

ção e sete eleitos pelos demais funcionários. Dia 27 de junho será o primeiro
eneontro dos cipeiros, o horário será definido posterlomente pelo grupo.

SÁOJOÁO

Festa de São João
inicia no dia 21

O município de São João do Itaperiú rea

.liza nos dias 21,22 e 23 de junho a tra
dicional' Festa de São João. As atrações
deste ano são: fogueira de 30 metros,
show pirotécnico, gastronomia típica e

bailes com a Banda Corpo e Alma, Grupo
Minuano e Banda Musicamp. O evento
acontéce no pátio da Igreja Matriz de
São João Batista. O município fica nas

proximidades do litoral, com distância
de 8 km do município de Barra Velha-e
o acessá é pela SC-474.

BARRA VELHA

- Jantar dançante
A capela doSenhor Bom Jesus, de Ita
juba, realizará um jantar dançante em

b�nefício da igreja, que acontecerá no
dia 14 de junho, próximo sábado. O
cardápio será prlncipnlmente de mas

sas, e produzido por'Matheus Santana,
estudante de Gastronomia. Todo o recur

so" angariado no evento sérá revertido
em obras necessárias dentro do capela.
A comunidíJ.de católica local espera a

participação de todos os moradores do
.

bairro e interessados em geral.

"CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO

SOCIAL, ,CULTURAL, ECONÔMICO E
POLíTICO DO VALE DO ITApOCu."DUPLICAÇÃO

URGENTE!
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BELEZA E SAÚDE

ADE?
Saiba se beber líquidos durante as refeições realmente dá barriga

Você sempre ouviu dizer que não
deve beber água, suco, refrigerante
ou outro líquido qualquer durante as

refeições porque faz mal, engorda, au
menta a barriga, mas será que é verda
de? Não pode mesmo? Qual a explica-
ção para isso?

'

Afirmar que ingerir líquidos .duran
te as refeições engorda ou aumenta a

barriga é um mito. O que acontece é

que i:r excesso de líquido misturado
aos alimentos pode dilatar o estômago,
provocando uma sensação de "inchaço

. abdominal", o que muitas vezes é con
fundido com o aumento da barriga.

Se você cultiva sempre esse hábito
em todas as refeições, o seu estôma

go sofre essa dilatação, se torna mais
"elástico". Quando o estômago está
dilatado, manda urna mensagem ao

-cérebro avisando que ainda existem

espaços vazios' para serem preenchi-.
dos, então você não se sente saciado
e consome mais alimentos do que
normalmente seria 'necessário. Esse

,

aumento na quantidade de alimentos
consumidos é que ocasionará o ganho

de peso e, consequentemente, poderá
contribuir para o aumento da gordura
abdominal.

A nutricionista Mariana Vela Reis
comenta ainda que heber qualquer
tipo de líquido durante urna refeição
pode comprometer a acidez gástrica
necessária para uma boa digestão e

a absorção dos nutrientes, principal
mente vitaminas e minerais. "Com a

digestão comprometida, pode ser que
ocorra a fermentação de carboidratos.
Esse processo aumenta a formação de
gases; dando a sensação de distensão
abdominal, ou seja, de 'barriga'."

Segundo Mariana, uma idéia é

que se consuma água antes das re

feições diárias. Assim, o líquido é

rapidamente esvaziado do estômago,
.permitindo que a acidez gástrica se

recupere. ''Além disso, corno a sensa:
ção de sede pode ser confundida com

a de fome, urna vez satisfeita a neces

sidade de líquido, o apetite será pro
porcional à necessidade de consumo

de alimentos, evitando compulsões",
explica.

'Irati'> A�"er'lture
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Ideal é tomar água
antes das refeições,
ajuda a saciar um

pouco dó fome,
alerta nutricionista .

EU, VOCÊ E O NOSSO FIAT NOVO

SEMI
COIISÓICIO NovO

o..� if"
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As imagens são de caráter ilustrativo. Promoção válido somente paro veículos em estoque, podendo ser revogado sem aviso prévio.

Vilões da barriga
E são as compulsões alimentares, acompa

nhadas das calorias ingeridos em excesso, que
podem se transformar nos grandes vilões da
barriga. "A região abdominal, normalmente, é
a que tem o maior facilidade em depositar os
gorduras, decorrentes de colorias ingeridos em

excesso", comento Débora.
De acordo com o nutricionista, o ideal seria

que não se bebesse líquidos durante o ingestão
de alimentos. "Além de aumentar- a dilatação
do estômago, beberágua dificulto o digestão",
explico. Mos se é difícil se deliciar com aquele
saboroso prato sem um copo 00 lado, vai li dica:
"prefira, então, um suco de fruto cítrico, porque
o vitamina C auxilio o absorção do ferro, prere-.
nientes dos leguminosos e verduras".

. �

o
.«

�
g
:::l
>
Õ

�
o'
u,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



II!] O CORREIO DO POVO
QUARTA-FEIRA. 11 DE JUNHO DE 2008

CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCiÓlOGO

Bom dia, senhor Engels!
Nada nesta vida se reproduz de forma espon

tânea. Qualquer fato social que explode repentina
mente, não surge por acaso, ele é resultado de um
longo processo histórico. Se neste início de século
foram ressuscitados antigos ícones ideológicos,
deve-se princípalmente à força da érença de que ain
da existe a possíbílídade de "justiça na terra". NeSSi!
perspectiva, .embcra a experiência do socialismo real
tenha fracassado economicamente, as questões que
Marx e Engels levantaram, além dos luminares do
século XX como Einstein, Bertrand Russel, Veblen,
Tolstoí, Gandhi, Che Guevara e Nelson Mandela,
continuam extrernadamente vivas. A economia não
existe isolada em si mesma; rua possui um lugar na
sociedade. A quem serve a economia? Como podem
ser compartilhados os beneficios da mesma? Os
pobres do mundo não são bobos, eles sabem muito
bem porque estão lutando. Não importa qual é a sua

conduta, nem as idéias vagas que expressam, o que
os move é o senso de justiça. A divisão entre os ricos
e os pobres não pára de se aprofundar, e isso não
acontece porque estamos próximos dos estertores
do capitalismo, senão pelas conseqüências das do
res de seu parto. Sempre, desde seu início, o capita
lismo soube sobreviver como um vírus emmutação, '

renovando-se ainda mais poderoso na sua própria
'

doença.
-

Resulta conveniente lembrar como foi o início,
'

,

e como viviam as classes trabalhadoras durante os

primeiros anos da Revolução industrial na Inglater
ra. Enquanto de um lado a grande massa do povo
trabalhava duramente, retomando ã noite para os

miseráveis e doentios buracos onde moravam, que
não serviam nem para os porcos; de outro lado, al
gumas pessoas que nunca sujaram as mãos com o

trabalho, mas no entanto faziam as leis que governa
vam as massas, vivam na extrema riqueza, cada qual
com seu palácio particular. Tal era a 'desesperança
dos trabalhadores, que podemos referencíar-la atra-

'

vés de um espantoso diálogo entre um pesquisador
e um tecelão manual, contado por Disraeli, no seu '

_ Sybil or the Two Nations (1845):
Pergunta: Tem filhos?
Resposta: Não. Tinha dois. Mas estão mortos,

graças a Deus!
,

Pergunta: Expressa satisfação pela morte de
seus filhos?

Resposta: Sim. Agradeço a Deus por isso. Estou
livre do peso de sustentá-los, e eles, pobres, livres
dos problemas de esta vida mortal.

Tudo isso ocorreu um ano antes da grande Fome
da Batata, que mataria um milhão de pessoas na Ir
landa, obrigando um númeromuito maior a emigrar
por toda Grã-Bretanha e América do Norte. Os que
sobraram, foram sujeitos a trabalhar de 12 a 18 horas
diárias, ou ate cair de exaustão, escutando sempre
as belas e gratificantes palavras: "Tudo o que o filho
de um pobre necessita está encerrado em duas pa
lavras: indústria e inocência". No entanto, durante
uma caminhada com outro homem de negócios, o
empresário Fiedrich Engels, que era um dos

-

pou- ,

cos a se preocupar com o destino' dos mais neces
sitados, ressaltouque esses bairros miseráveis eram
uma vergonha e uma desgraça paraManchester. Tal
acompanhante limitou-se a ouvir polidamente, e

Jogo depois; ao se despedir, fez o seguinte comen
tário: "Mesmo assim há um bocado de dinheiro a

ganhar por aqui. Bom dia, senhor Engels!"
,

, • vadanich@unerj.br

VARIEDADES---------

• Cine Shopping 1
• As crônicos de Náfnia -, Principe Caspian (Dpb)'%
(16hl0, 18hSO, - todos osdios)'

000

(13h30 - �,��j,q, )
>

-. Cine Shopping �
• Indiano Jones e o reill0 da caveira �e cristal (leg)
(16h40, 19h, 21h20 -lodos os dias)
(14h20 - seX/sob/domiquo)

j()INV1UE

Príncipe Caspian e

a defesa de Nárnio
Tempos difíceis abateram-se sobre o ter
ra encantado de Nárnia. Os dias de paz
e liberdade, em, que os animais, anões,
árvores e flores viviam, estavam termi
nados. O príncipe Cáspian,- herdeiro le
gítimo do trono, deeíde trazer de relta.c
glorioso passado de Nárnia. Ele convoco

P�dro, Suzana, Edmundo 'e lúcio pom
ajudá-lo em sua difícil tarefa.

Sempre no altat
nunca de noiva

Jane tem no armário 27 vestidos de domo
de honro. Romântico, acho que seu amor

pode ser seu chefe George, por quem
nutre uma paixão secreto. Mos, suo irmã

càçula é mais rápido e o conquisto antes.'
Jane sempre foi boo, em fazer os outros
pessoas felizes. Mos e elo?

�-(lI'eJtf.:riMP.-n
\' .\i:'<lWne-

ClJM6.lJ!} !J)
.<-ft.!;�.....

NOVELAS

CIRANDA DE PEDRA
D. Alziro reclamo com D. Romiro que Seu Memé
ficou doente por suo culpo. Bruno pede perdão
por não apoiar o mãé. Daniel convido Eduardo

poro ajudá-lo o escolher os'mévels do consultó
rio. Elzinho pago um lanche paro Fronzé: Cícero
neuse Arthur de manchar o reputação de letício
e Arthur diz que suas intenções são a's melhores,
Daniel compro os móveis o prazo. Eduardo teme

que o empréstimo não seja aprovado. Virginia
dá o louro uma caixa de fitas poro gravador.
Afonso falo com Notércio sobre Daniel.

BElEZA PURA
OS índios perseguem José Henrique e Shei-

, lo. Raul avisa Guilherme que Norma ,é o novo

presidente do empresa. Sônia descobre que
Márcio sobe o verdadeiro razão do viagem à
Amazônia. Mórcia diz o Sônia que elo e Alex
foram em busco do lugar, mos perderam iodos
as pistas. Sônia sugere revistar os pertences de
Olavo, que foram entregues o Robson, pois ele
tinha o único cópio.lvete e Gaspar quase se bei
jam. Raul revisto o escritório de Norma. Robson
descobre o relógio de Olavo na mochila de José

Henrique.
'

A FAVORITA
Sinv,ol aviso Donotela que avistou Floro. Silvei
rinho levo Donatelo emboro. Zé Bob aguardo
Floro, que rião chego. Nestor e Sinvol segúem
Floro. Nestor aviso ücnntele que Floro moro em

uma lanchonete. Irene não consegue falar com
Floro pelo telefone. Floro dá de coro com Dona
tela no lanchonete. Gonçalo diz o lora que não
admite que elo vá merar na coso de Cassiano.
Donotelo diz o GQroldo, dono do lanchonete,
que Floro matou eseu marido. Geroldo demite
Floro. Floro vogo pelo cidade sem ter aonde ir.

OS MUTANTES
- CAMINHOS DO CORAÇÃO
Draco e Tetê lutam com lucas, Janete e Coss,an
dro. Jonete olho poro Draco e seus olhos ficam
lilás. Droco cai no chão. Janete olho paro Telê
e ele também não consegue usar seu poder. Os
dois fogem. lúcio e Donilo falam que Meto
morto está mentindo. Ari aponto o armo poro
Metomorto, que fita .invisível. Scorpio dÓ uma

ferroada rápido e acerto Heraldo. Beto aponto
arnia poro Scorpio, mas ele puxo Heraldo poro
sua frente e o 'uso como escudo. Heraldo mondo
Beto,atiror e diz que não conseguirá sobreviver.

AMOR E INTRIGAS
Alexandra diz que tudo o que fez contra Alice
foi por estar apaixonado por Felipe. E confesso
que o demissão de Alice do grófico de lucíene
foi armação de Dorotéia contra elo. Alice fico
chocado e diz que Felipe era inocente. Poco
tem um sonho em que Eugênia revelo que
matou os cinco maridos dela e depois atiro
em Poco. Jurondir persegue Alice. Jurondir
abordo Alice no empresa de Felipo e encosto -

o armo nos costas dela.

"
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.

Casa nova pára
a vida. a dois
A atriz Jennifer Aniston e o cantor John
Mayerjá estão pensando em morar juntos.
Segundo amigos do casal, eles estão
até procurando uma nova casa, em

.

Malibu. De acordo com a Revista Twist,
os pombinhos já visitaram cerca de
quatro mansões nessa conhecida área
da Califórnia, onde planejam morar e

começar, em breve, sua família. Aniston
e Mayer querem encontrar uma casa de
seis dormitórios, lie até US$20 milhões.

Giovana cotada
para rede Record·
A Record está de olho em Giovanna
.Antonelli, de acordo com o jornal O
Dia. A emissora paulista quer a atriz
como estrela principal de seu casting
naquela que será sua primeira novela
internacional. Contratada da Globo,
onde seu úlfimo tróbalho foi em "Sete
Pecados", Giovanna já tem outra mis
são estabelecida na emissora carioca:
ser protagonista Ha nova trema das
19h, "Três Irmãs".

Ator abocánha
três prêmios
o longa-metragem brasileiro "Meu
Nome Não É Johnny" foi o maior
vencedor do "120 festival de Cinema
de Miami". O filme levou o prêmio em

seis categorias. O grande destaque foi
Selton Mello, premiado como melhor
ator, pela participação como João Es
trela em "Meu Nome Não é Johnny".
Selton ainda venceu duas categorias
de curta-metragem pelos. filmes "Sete
Vidas" e "Zé Murcinho".

.

MUNDO ARTISTICO
'

.

'

SUDOKU

SOBRE OJ060
É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo.
é preencher um quadrado 9x9 com nÓmeros de'l o 9 sem

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

SOLUÇÃO

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

Madrugada gelada. formação de geada moderada
a forte na maioria das regiões. Durante o dia, sol
com aumento de nuvens. Há chance de chuva nas

.

regiões próximas ao Paraná.

� Fases lia Ilia

CHEIA MINGUANTENOVA· CRESCENTE

3/6 � 10/6.

.
.

.

� Jaraguá do Sul e Região

QUINTA .1 SEXTA
-

MIN: 16° C
#"". "-

MíN: 14° C
MÁX: 21° C t' f MÁX: l8° C
Chuvoso I Chuvoso

, SÁBADO
j MíN: 110 C
. MÁX: 200 C
i Sol com nuvens

HOJE

MíN: 8° C
MÁX: 19° C I ,

Sol com possibilidade
de chuva

b-, ÁRIES

4�1' (20/3 a 20/4)
pi' Hoje �ocê esta.rá vol-
",\. todo as conquistas.

Se já tiver alguém,
ótimo dia' para passar namorando.
Se não tem ninguém, olhe para
os lodos, pois dificilmente você
pasSará deSpercebido. Aproveite
as boas'energias e invista mais
no visual.

)(
GÊMEOS
(21/5 o 20/6)

. Os astros continuo�
.

generosos, mas voce
deve colaboror. Esta

pode ser uma fase de ouro se
estiver disposto o se organizar e
disciplinar. Se você colaborar, em
pouco tempo colherá bons frutos
de um trabolho que você nem

esperaw tonto. .

#.LlBRA, (23/9 o 22/10)
Hoje você sentirá ,

uma ponta de, temu,-
,

ra no seu coração.
O dia pramete bons e novos rela
cionamentos de amizade e porque
não de amor. Aproveite as boas,
energias para se abrir para um

, novo relacionamento ou invisto
em seu relacionamento.

1.",",- LEÃO,

�..:> (22/7 a 22/8)
.:: ') Não se deixe

r';) � dominar pelo falta
, de direção. Se você

não focalizar uma meto, você
pode pel'der as boas energias
astrais que estão sendo envia
das o você. Não desperdice seus

neurônios com pequenos discus- ,

,

sões que não levarão a nada.

SAGITÁRIO

(

... (22/11 021/12)
Você precisará apa
rar algumas ares
tas de situações

ou relacionamentos do passado
que ainda estão pendentes. Muita.
coisa já foi limpo, mas ainda falta
resolver detalhes de uma situação
para fechar definitivamente os
portos do passado.

TOURO - .:". -.
-r "'... C(ÂNCER) Ilf' V(IRGEM) "" E(SCORPIÃO n. :(21/4 a 20/5) �..........# 21/6 o21/7· 23/8 o 22/9 '* ' 23/10 o 21/11

Pare de procurar ;���� Sua energia conti· Tempo de muito ���e�� Hoje vócê estará
pelo em ovo, e :; nua baixa. Mesmo trabalho, mas

-

';
-

.

mais fedIodo e sen·
. óprenda a viver com ilssim o romontis· também de imenso t.._: tirá necessidade de

serenidade. A vida doméstico mo corre em suas veios. Bom -,
,. aprendizado. Não permito que sua se isolar. Respeite

- pede suo atenção:-OIhar com momento para peGS1Jr. em tudo o ,- 'inflexibilidade-otrapalhe o entra- essa necessidade e procure refIe-

,,!ois 1Jte�ção ��!���S,p�����, ,., "'� q�� �ezRO �Himo an� e �s�.r� _ d� de� fatos,e,sentimen!os' "_ _

tir�bre o que está con�rui?do .

que'você amo e que estoo 00 seu" tar o que noo faz mals'sentldo.·:r .n 'Prilcure reloxorum poucolnolse .

", para o§e.u 1,umro•.O"qu�voceJ���
lado. A fase pede ot,nção e cui-. Tire as pedras dos malas fi deixe se permito o divertimento, mesmo porvpcê.C)u JH)f',qyetqoma no�
dado com acidentes domésticos. apenas os bons frutos. que seja passageiro. últimos seisfneSes? ReOvolie.

.

CAPRICÓRNIO

� (22/12 o 20/1)
�.... Você que sempre

foi ligado no pos
.

sodo, agora sente
que existe uma forço maior
que pede expansão ao invés de
recolhimento. Deixe seus medos
de lado e comece o fazer planos
organizados para dor o grande
solto em direçãnofuturo:

ANIVERSÁRIOS
,

.

11/6
Adauto Luiz locatelli
Adriana Gjovonella
Alério 1. Giovanella
Ano Heloisa M ich
Ano Paula K y
Anelise Enk . dos Santos
Antonio Olívio Darem
Ariane Longe
Bruno M. Fhltkouski '

Ciane r. Dias
Cristian Wolz

. Deyvi Tiogo Gorges
Dirsol'! Wüerz
Douglas Scholl
Everton Macedo

. Gervasio Carlini
HercfUo. Spéziai.
Jair Blédorn
Jéssica Erdmann
Juliqna GiovaneUa
lucia.Corrêp .... ',I,
Matcos Cescol1etlo
Moria Eduardo Vieira

e Marisa Ferreiro BarcelloS" @

Mauricio João/Neves
.Meri V.Gru
MeloiJ Diogo
Rosa Milker
Rosemeri A.
Rudl liínm
Salete li li
Tânia D. El1��rt,.o
Valdina 'AlveSl
Wilana StoheHÍ11·

DIVIRTA·SE

Nnon no
o médic.õ está no seu consultório
jogando pnclêncíu quando de repente
entra uma loira estonteante, cheia de
curvas, de mais ou menos 19 anos,

acompanhada da mõe. Tentando dis
farçar o interesse, ele olha para aquele
niulherão, faz cara de sério e pede:
- Por favor, deite-se naquela cama e

tire a roupe.
- Mas doutor! - exclama a loira.
'- A paciente aqui é a mfnhamüel
- Ah, desculpe ..• Bem, minha

'

senhora, por favor, abra a boca e faça
"Ahhhhhh"!

'

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)

- � '. SUII impaciên·
"ll ci.o está ainda

mais ativa pelo
passagem de morte pelo seu

signo oposto. Não aja impulsiva- .

mente. Reflita e faça as escolhas
necessárias para a vida pessoal
e profissional. Não deixe que a

irritação atrapalhe seus planos.

PEIXES
,- II.. (19/2 019/3)
•• Você sempre teve

. 'Y-"f*' uma ligação com o ..

.
mundo espiritual.

Neste momento você sente que,
apesar de algo concreto trazer
você à realidade, um forço
',!Ul,mJ!il�u!(a"(e,Jl.olto.pora

. os eflúvios do vida sensorial.
.'

-Pratique a meditQção e o arte.
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MEDICINA INOVADORA
.

Corpo e

mente em

equilíbrio
Terapia moríoanalítica trata, a
saúde e os problemas diários

Ansiedade, estresse,
transtornos alimentares, di
ficuldades afetivas, além de
desvios de coluna e dores ar

ticulares. Todos esses males
do dia-a-dia podem ser, re

solvidos com a terapia mor

foanalítica. A técnica, pouco
.

conhecida no Brasil, foi cria
da na França em 1983, por
Serge Peyrot. Seu princípio

���"J
, é que corpo e mente se com

plementam, influenciam um
.

ao outro e devem ser tratados
simultaneamente.

"O terapeuta morfoanalíti
co trabalha com o corpo e as

palavras. Atualmente as pes
soas sabem que os problemas
podem interferir na saúde e

querem ter condições para re

solvê-los. Esse método acolhe
o indivíduo globalmente", ga
rante Pierre Mignard, membro
titular do Sindicato Nacional
de Psícoterapeutas da França.

De acordo com Mignard as

sessões, sempre semanais e

que duram cerca de uma hora,
começam com o paciente con

tando como foi seu dia, se está
com dores, como anda seu re

lacionamento com o cônjuge,
filhos; familiares. E a partir
daí é criada uma linha de tra

balho. "Dependendo do pro"
blema é feito um determinado - .

tipo de massagem enquanto a

pessoa vai falando", explica.

Apoio:
, .

Dica modas
Atelier do Perfume

Raqueli
Evidenc
OBIETTO

"Não é um tratamento direcio
nado apenas para a elite, pois
todas as pessoas têm seus so

frimentos e querem evoluir",
alerta.

.

Há problemas que podem.
ser amenizados já durante a

primeira sessão. Outros de
moram mais tempo. "Por isso
é impossível prever depois

. de quanto tempo o paciente
terá alta", diz.

Durante uma sessão de te-
- rapia morfoanalítica, segundo
Aparecida Livorato, membro
fundador da Associação Bra
sileira de Terapeutas Morfoa
nalistas e assistente de forma
ção em Terapia Mofoanalítíca
no Brasil, o paçiente também
é acompanhado física e emo

cionalmente por meio de
técnicas de reajustamento ,_

corporal, respiração e massa
gem profunda. "Também são
avaliadas as formas como ele
verbalize os fatos e o conteú
do emocional de suas tensões.
Nosso objetivo é reunifícar a

pessoa"; garante.
Q\leID

.

quiser agendar
uma sessão com um terapeu
ta morfoanalítico deve aces

sar o site www.abtm.com.br
e clicar em terapeutas asso-

-

,

cíados .. Na seqüência, .basta'
clidF elh cima do nome"ao
profissional para encontrar
seu telefone.

Presenteie seu amor,
com um sono

confortavei e_quentinho-.

12 de Junho Dia dos JVa1]torcit[os!

.1 Linha eCegante empijamas
,

Rua Reinoldo Rau, 728 - Sala 7 - Centro
Jaraguá do Sul - Fone:(47) 3275-2120 �

.

..
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.Pé-de-
Moleque
INGREDIENTES

• 1xícara (chá) de amendoim torrado
e sem pele

• manteiga jlara untar
• 1 lata de leite condensado
• .1 xícara (chá) de açúcar

. .

MODO DE PREPARO
1-Leve ao fogo baixo o açúcar e o amendoim,

mexendo sempre até o açúcar cernmellzcr
sem deixar escurecer. Adicione o leite
condensado em fio e mexa com colher de
cabo longo, por cerca de 15 minutos ou até a

massa se desprender do fundo da panela.
2- Unte uma superfície lisa - mármore ou assadeira

com manteiga, despeje a mistura e nivele com a

ajuda de uma espátula ou rolo de massa.

õ-üelxe esfriar e corte em losangos.
Dica: Se quiser um pé-de-moleque de

consistência mais suave, junte ao amendoim
caramelado uma xícara (chá) de leite. Mexa
bem; até os gnimos de açúcar se diluírem
por completo. Junte então o leite condensado
e continue a receita acima.

- O pé-de-moleque só vai dar corte depois de

algumas horas do preparo.

Nego··moluca

INGREDIENTES
• 3 ovos
• 1 e 1/2. xícara ( chá) de açúcar
• 2 xícaras ( chá) farinha de trigo
• 1 xícara ( chá) de chocolate em pó ou

achocolatado
.

• 1/2 xícara ( chá) de óléo
• 1 colher ( sopa) de fermento em ,pó

• 1 pitada de sal
• 1 xícara ( chá) de águo quente
Cobertura:
• 4 colheres ( sopa) de leite
• 1/2 xícara ( chá) de chocolate em pÓ
• 1 colher (sopa) de manteiga
• 1 xícara ( chá) de açúcar

MODO DE PREPARO
t-Bntn os ovos com o açúca.r, óleo, achoco

lotado e farinha, depois adicione a águ·a
quente e por último o fermento em pó.

2-Asse em forno com temperatura média por
40 minutos, desenforme quente.

Cobertura:
1- Coloque todos os ingredientes em uma

panela e leve ao fogO' até que levante
fervura, despeje ainda quente em'

.

cima do bolo.

.-,

Quentão de vin o
INGREDIENTES MODO DE PREPARO
• 6 xícaras de água
• 12 cravos
• 6 pauzinhos de canela
• 1 pedaço de gengibre
• 2 limões cortados em rodelas finas
• 1/2 xícara de'açúcar
• l garrafa de vinho tinto

1- Coloque a água, o cravo, a canela, o gengibre,
o limão e o açúcar numa panela. Deixe
levantar fervura e cozinhe por uns 30 minutos.
Retire do fogo. Tampe a panela e deixe
descansar por 1 h. Coe.

2- Junte o vinho e aqueça bem. Sirva em

canecas. Dá para 12 pessoas. .

à
o'
(JJ
"
<'
c

:;
»
-o.
»,
o

INGREDIENTES

Mdça
doamo.r

• 6 maçãs
• 6 palitos de sorvete
Calda:

. • 112 xícara de chá de glucose demilho (Koro)
'. 2 xícaras de. chá açúcar
• 4 gotas de corante vermelho

-

MODO DE PREPARO
1-lntroduza um palito de sorvete no local do

cabo.Reserve.

Calda: .

1-Em uma panela, coloque o açúcar e a
.

glucose.Leve ao fogo e deixe ferver por
aproximadamente.8 minutos (não mexa -

mais).

2�Após isto, junte as 4 gotas de corante.
Cozinhe por aproximadamente um minuto e

desligue.
.

ã-Pesse pela calda as maçãs reservadas.
Coloque-as sobre uma assadeira virada
ao contrário e untada com manteig'a.
De ixe seca r.
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}t" QUATRO COISAS'''·
QUE VOCÊ PRECISA

.

. SABER HOJE!

Inst'riçóes
para �urso

As inscrições panfo curso de especia
lização em �ematologia, promovido
pelo Departamento de Análises CU

nlcas, lig!ldo 00 çentro de Ciênçjas
da Saúde do UfsG, estão abertos até
aio 25 de junho. Serão dispoÍ1ibili_;��i
zadós 20 vagus. A ficho dQ i1lscriçãQ'
está'd'isponível po site: WyiW.CCS.
ufsc,br/analises/hphemoto/index. '

htm e deve ser enviada via correio
ou pelo internet. As aulas têm ini
cio previsto para o mês Ife agosto .

f itO curso terá um ano d� d�ração.
, Q valor total do çurs014 de 17 P(If:
celas de R$450, pagos via boleto
bancário emitido pela Fapeu.

J

SábadOitHô
"

So:liduriedaÜe

;Primeiros
finalislas

VITRINE----�--�-

DIA D

:'VAeINAçÃO ANJI�áUQ
A primeira etapa do Componho Nation!!1 de Vaçinação Contra a

Paralisia Infantil iniciou segunda'-fe'ira (9) e tem encerramen
to previsto pcjrq o dia ,?O deste mês. Neste período, os pois da§
'crianças "l.enores de cinco anos devem vacinar seus filhos em um

dos pastaS de sa9.de .de .k!raguá dó Sul"com sola. �e voci�oção/' em' ..

horário' normal de funcionamento de
..

cada uni�.ode -' o .maioria
dos 7h 19� 16h -, sendo que a Unida�re'Sànitprjáj8Centrol fna Ruo
Rei,noldó,R.oIJ, Centro) atimde dns lh15mirr às 17h45min.

BREITHAUPT

. Qualidade e preços baixos
Os produtos- d.o M.orca Décor. são importados pelo Grupo Construbrasil. Os
revendedcres de material de construção, como: Breithaupt (SC), Iumelero

_ (RS), Dicico (SP), Coso Show (RJ), Dadalto (ES), São Jorge (GO), Dismel (BA),
Todimo (Mn, Armazétn Pará (RN), Normatel (CEl: têm trazido benefícios
para os consumidores, dentre eles, preços mais baratos, resultado da prá
tica de compras de gra,nde volume em conjunto, além do fiscalização no

e,mbarque, que tem garantido uma qualidade superior aos produtos impor
(ados, em relação aos que estão sendo trazidos por outros revendedores.

Jreinamento
O treinamento com o batalhão de aviação do Policia Militar de Santa Cotarina
aconteceu no último sábado (7), na unidade Geraldo Werningh.ous, no Bairro
João Pessoa. A iniciativa se deu através do NTO (Núcleo de treinamento Ope
rocional, dos Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul) em conjunto com o NAF
(Núcleo de Ativid.odes Físicas). O objetivo principal é conhecer tecnicamente os

procedimentos. o serem realizados quonila solicitado auxílio do aerpnave.

FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ�SC

AVISO DE RETIFICAÇÃO N. (}1
- PREGÃO N° 3/2008 FMS

o Fundo Municipal de Saúde de São João do Itaperiú, Estado de

Santa Catarina, através da Comissão de Licitações torna público a

Retificação do Pregão n" 3/ZQ08FMS, como segue: Ó Edital e Anexos
foram alterados. O novo Edital e seus anexos estão disponíveis no

. site www.pmsjLsc.gov.br. Credenciamento e Entrt:Jg!l dos envelopes:
Até às 14:00 horas do dia 25/06/2008. Abertura ilitcSé�ssão: a partir .

das Új:OO horas do dia 25/06/Z008.Illfcirmações e esclarecimentos
serão prestados pelo Departamento de Compras, Municipio de São

João do Itaperiú, 'sito a Rua José,Bonifacio Pires, 45, Centro, de se

gunda a sexta-feira - das 7:30 as 11:30 e das·13:00 às·17:00 horas..
fone 047 34580010 - e-mail: compras.lene@terra.com.br. .

'"sãôjoMO"�b!It���rit'tsê'rli'b de junho de Z008: lmf�!'l�':j j1 "r\F� 1"1'('"

Maria Eleonir Pasternak - Pregoeira. i>'.' ",;

Aldo Adolar Maul P.h. D.
Coordenador do Curso de Farmácia e Bioquímica da

Faculdade Jangada.
Muito prazer. Meu nome é Aldo Adotar Maul. Sou um Farmacêutico

Bioquímica catarinense, radicado em São Paulo, divorciado, paí de dez filhos,
metade dos quaís são meninos. Não trabalho mais, Sou aposentado pelo
INSS e complementado pela Universidade de São Paulo e adoro analisar o
comportamento das pessoas e a sua relação .com o consumo de
medicamentos. Foi por essa mania de entender com e por que nós
consumimos muito mais medicamentos do que precisamos neste mundo em

que as pessoas precisam lidar cotidianamente com um excesso de tarefas
decisões, informações, apelos publicitários, ganâncias, invejas, vontades nã�
realizáveis, insatisfações, comparações, aplicações no mercado financeiro e

outros fatores que liberam ácido acético no estômago, causando azias,
queimações, úlceras gástricas que evoluirão para um simples câncer de

éstómaqo.; Depois de ler e reler o livro intitulada "Quem ama não adoece",
resolvi investir nesta coluna semanal e solicitar parceria com empresas ou

órgãos públicosque queiram, como eu, ajudar os hipocondríacos, as pessoas
ansiosas, os estressados e as normais (em Biologia, normal é o mais
freqüente, mesmo que sejam os loucos), a utilizar as plantas medicinais em

formulaçôes simples e caseiras, fornecendo sementes, descrevendo ôs
vegetais, a ação farmacológica (se tiver estudo cientifico a respeito,

. dísponível) e o chazinho mais comumente utilizado para consumi-los. Serão
temas sempre de minha modesta mas inteíra responsabilidade e ernnenhum
momento devem ser considerados como verdade incontestável. Portanto
façam um bom uso e, se possível, livrem-se da dependência e dos efeitos
colaterais que todos provocam. Não percam nenhum capitulo, pois pode ser

exatamente aquele que pode salvar a SUA vida.. Iniciaremos nesta semana

uma série de relatos de experiências acumuladas no mundo científicas e

comparadas com notas folclóricas cia medicina popular e mística, transferidas
pelos nossos avós. Vamos a um breve histórico da evolução da medicina
durante os últimos 5000 anos.

email: aldomaul@usp.br

Concurso de
declamação

As inscrições para o concurso de de
clamação encerram dia 29 de junho, e
devem ser feitas atr.ovés do site http://
cultura:jaroguadosul.com.br. O princi
pal objetivo do concurso é desenvolver
nos pnrticipentes o gosto pelo poesia,
despertar' novos valores no arte de
interpretat estimular e incentivar o

hábito da leitura, além de promover
o integraç&� escola/ comunidade. O
evento será realizado nos dias 14 fi 15
de agosto na Scar (Centro Cultural de
Jaraguá do Sul):

Palestra com ..
Esperidião Amin

A Escola de Governo do Microrregião do
Amvali traz como palestrante o,ele-gover
nadar Esperidião Amin, para o aula de
hoje (11). O tema será "Administração
Público por Indicadores": Está agendado
poro terça-feira, dia 17, o presença do
Secretário de Desenvolvimento Econô
mico do Prefeitura de J.oraguá do Sul,
Márcio Manoel do Silveira, que deve mi
nistrar uma paléstra, no qual debaterá
sobre o temo "O Turismo como Ind'utor
-'-do . DesenvoMmerito Econômico".

-

Para
. ��s inte!e�dos, outras informações pelo
telefone: 3376-7933, com Luzia.

üse de animais no

ensino e pesquisa
o uso de animais no ensino e no

pesquisa é temo do debate. que será
realizado hoje (.11); ás 18h30, no

Auditório do Reitoria do Ufsc. No en

contro estarão a pretessern da Ufsc
Sônia Felipe, autora do livro ".Ética

. e experimentação animal" "funda
mentos abolicionistas" e o coorde
nuder do Comitê de Ético no Uso de .

Animais do Ufsc, Carlos R. Tonussi.
Poro os interessados, outras infor
mações através dos telefones: (48)
9922-2178 ou 3721-9453.

Pré-estréia do
documentário

Será realizado amanhã, quinto-feira
(12), o pré-estréia do vídeo "Ger
maine Tillilrn - Là oú il yo danger on'
vaus trouve toujours", das professo
ras Carmen Rial e Miriam Grossi, do
Departamento de Antropologia .da
Ufsc. O evento acontece às 1 Oh30., .

no Auditório do Centro de Filosofi.o
e Ciências Human.os. Após .a pro
jeção do documentário haverá um

debate. Poro os interess.odos, mais

informações pelo e-mail carmen

silviarial@gm.oil.com ou telefone:
(48) 3721 9364.

lOTERIA
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POLÊMICA

Reajuste de
salário gera

.

'

reclamação
Nas ruas, aumento de 23%

� .. é criticado pela população
o
'"
UJ

c::

�
JARAGUÁ DO SUL do executivo, no valor de R$

7.551,16.Em Joinville, os ve

readores aprovaram na ses

são ordinária da semana pas
sada o aumento' de 36,28%
para os próprios salários - de
R$ 6.400,00 passará para R$
8.700:00 - a partir do ano que
vem. No resultado da vota

ção; apenas dois votos con

trários. O projeto será sán
cionado pelo prefeito Marco
Tebaldi (PSDB) a.

� dia 30 de

junho. Também foi aprovado
o aumento do salário do pre
feito - com o índice dado aos

servidores municipais ..
O presidente Luis Iná

cio Lula da Silva recebe
um subsídio mensal de R$
11A20,21desde' o ano passa
do, em 5 de junho de 2007,
quando foi publicado no Di
ário Oficial o valor alterado
pelo decreto legislative núme
ro 113. E o valor do salário do

governador de Santa Catarina, .

Luis Henrique da.Silveira, é
de R$ 10 mil, desde o ano de
2004. Os dois recebem menos

que o prefeito de Jaraguá.

Na sessão da Câmara de
Vereadores de Jaraguá do Sul,
realizada na última segunda
feira (9), foi aprovado em se

gunda votação o reajuste nos

salários dos vereadores, secre
tários, prefeito e vice - com o

resultado de dez votos a zero.

Os 11 vereadores do municí

pio terão os salários reajusta
dos em 23% a partir de 2009,
passando de R$ 5.942,00 para
R$ 7.316,00. A remuneração
do presidente da Casa Legis
lativa é 50% maior do'que os

colegas de trabalho, receben
do então, um subsídio mensal
de R$ 10.974,00.

O mesmo reajuste será
concedido 'aos secretários

municipais no início do pró
ximo. governo, de R$ 7.691

para R$ 9.470,38. Os salários
das fundações, autarquias e

dos comandantes das pastas
,

da prefeitura aumentará para
R$ 9.470,3'8. frente aos R$
7.691,00. E o salário .do pre
feito passará de R$ 15.102,33
para R$ 17.245,93. O vice

prefeito receberá 50% da

remuneração total do chefe

Vereadores aprovaram 'reajuste de 23% para os próprios salários na sessão da Câmara, na segunda-feira

VOCÊ CONCORDA COM O AUMENTO DE 23%
NOS SALÁRIOS DOS VEREADORES DE JARAGUÁ ?

DANIELA NUNES,
19 anos, auxiliar de produção
"Não porque eles já ganham
muito em cima disso. Eles são
muito sujos. O salário deles é
suüelente".

INGRIDE TlSSE,
48 anos, testadora

.

de rolamento �

"Não_ Eles já ganham demais.
Eles nem trabalham, não
fazem nada nos bairros".

MAICON FOLTZ,
19 anos, auxiliar
de produção
"Não porque eles já ganham
o suficiente. Na verdade, eles
não estão ajudando em nada"_

DAIANA CONSTANTINO

l\fedidl1iiprovbca
an· st -o estuda

Em á do
não houve manife
rlando O aumento

k+CUtiVO e dO:Legislo

MARIA IVETE FIGUEIRON,
48 anos, Dona de tosa

"Não, porque é muito. E eles
só trabalham duas vezes por'
semana. Muito falam e

.

pouco fazem".

KARINA VIEIRA, .

18 anos, promotora de vendas

"Com certeza não. Esse .

dinheiro deveria ser paro
o povo .. Eles já ganham o

suficiente" _

CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS,
43 anos, Gari
"Não. Eles deveriam pagar
poro quem preciso_ Eles não
fazem nada. Nós é.que.precl-
somos de aumento".

.
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DIzEM POR Aí...
Oue o meu amigo lríneu Pasold, que
até então era o único candidato a

. prefeito pelo PSDB, ainda não con

seguiu engolir direit,o a história de
aparecer o nome de Niura Demarchi

MUV AMIGO para disputar a vaga com ele. Amigos
que freq�entam o bar Meu Boteco

O popular Manderbaldo entrou no Bar
dizem que Irineu, no último final de

do Duda e deu. de cara com o amigo .: semana, terín soltodo algumas lágri-Obtúzio Borborema, derrubadão, numa
mas quando comentava o assunto. É

mesa de canto. Aí, não se, conteve: o que dizem.
- O que há, ô cara? Ainda tá pensQndo
naquela sua mulher filha da p ... , que
fugiu com o seu amigo laudelino?
E o cara, entre lágrimas, ,só fei bal
buciar:
- Eu não me conformo.
- Como não se conforma, por...?
- É que nunca mais vou urrumar um

amigo como o láu.

É PRA
ACABAR!

Olha só essa: a polícia do Colorado
está procurando dois bandidos cujas
máscaras indicam uma boa noção de
moda, mas nenhum pudor. O disfarce
deles é uma tanguinha fio dental que
mal cobre o nariz, a boca e o queixo
dos assaltantes. Eles roubam dinheiro e

cigarros. Um deles também usava uma

mochila rosa, em que transportpva os

itens roubados. Hum, será que essa "rc

peize" também estava na patada.gay? Ou
não, comõ diria Caetano Veloso...

BElO
Hoje com certeza o telefone '.
do meu amigo Norberto
Kuhnen, o Beto Fiscal, ..

estará congestionado o cada
minuto, pois nesta quorto-

. feira é o vez dele receber
'

os merecidos e calorosos

pombéns pam você. Mil vivos.

" Aprendi que um
'

homem só temn
direito de olhar um
outro de cimo poro
baixo poro ajudá-lo

a levantar-se, "
, GABRI�L GARCIA MARQUEZ

,.

E quem festejou os aniversários em grande estilo foram Gabriela,e Viviane Koentopp. A Gabriela teve

suo festa no Moom com o mote "Block and White", no dia 31 de maio. Já Viviane, preferiu comemorar

em suo residência no companhia de amigos, no dia 25. No foto os duas estõo ladeados pelos pois
Iara e Ivo Koentopp. Mil vivos poro os moços!

LEITOR DO DIA QUE FALTOU?
O leitordo dia é o corinthiano roxo É pra acabar Depois da derrot,a da
Aldõ Maul. Além de continuar a dis- Seleção Brasileira para Venezuela; o

tribuir sua planto "Espada de São
.

técnico Dunga comentou' entre amigos
Jorge" dentro de vasos pérsonalizd\i!) que "faltoO química" aos jogadores
dos, que.uliús, são mais de dois mil durante a partido. Ouímica? Será que
exemplares, é leitor confesso desta não faltou futebol também, Dunga?
coluna.

,GENTE' FINA
• A bonitona Daniele Didzian e o na

morado Juliano, juram curtir um na

moro verdedetro e muito feliz. Muito
axé poro os dois.

GOLPE Aí GE'NTE!
Fiquem ligados com novo golpe na

praça. Uma senhora ligou para este
colunista para um alerta: recebeu
umà mensagem em seu celular. avi
sando de um prêmio. Ela era "done"
de um carro zerinho. Era só ligar
poro um número de Joinville. O gol
pe consiste em fazer o alvo entrar em
contaio por um número de telefone
que aparece na tela do celular. Ouem
liga, será çonvidado a fazer algum
depósito ou entregar dados, pessoais .

É aí que o premiado vira a grande ví
tima: Tá todo rnundo avisado!

AMOR DEMAIS
..

Atenção! Eduardo Hoffmann, cineasta
e editor do programa Moa Gonçalves,
declara para os quatro cantos do mun

do todo o seu amor pela são-bentense
Sônia. Ele diz que se considera um cara

feliz, apaixonado e que só- tem olhos
para sua namorada. Isso sim é amor!

• Ouem conhece vai concordar comi
go. Maria Tereza Nora é outra mulher

.

de nossa sociedade que merece todo
o nosso respeito por tudo que fez e
faz pela nossa sociedade.

.

Ir até o Super Mercado "

Angeloni'e saborear 0$
.

deliciosos p'izzas do Domini.
�-

..
,

PELADA'
O amigo das antÍ1)as Renato Stefani, o Tubarão, está organizando para amanhã a noite, no Beira Rio Clube de

',,< . Campo, uma esperta pelada de confraternização. O resultado vale ao perdedor o pagamento de uma deliciosa
costelada. O popular Gariba faz parte do elenco. Vale conferir.

ceNTRO: 3311-Q86.o
SARRA: 3310-.0012

wl�rd@netu"Q.eom.br
www.wlzardjaragua.com.br

Õfi::sr_,_ _'.. __ it

i. RtI�a leal e Cor1ós Anton'io
Airoso, casalsinho que esnobo
,olegria e beleza por onde p.assa.

�. As,poldv�as de amizade e con

'folto' em.se! cu rtas e sucint9s,
u eco é infiodá,vel.
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MERCADO REGIONAL

Tarifas bancárias
Pesquisa realizado pelo portal Vida Econômico revelo que o implantação do Resolução 3.518 - que disciplinou o cobrança
de tarifas bancários por porte dos instituições financeiros - onerou ainda mais o consumidor. Antes mesmo de entràr em
vigor, ocorreram reajustes no valor dos tarifas bancários, e muito acima do inflação. Para se ter uma idéio, do primeiro

. dia de novembro de 2007 até o primeiro dia de maio deste ano, os tarifas bancários de todo o sistema financeiro quase
triplicaram (+ 184,46%). No coso mais dlscrepnnte. do Banco ABN Amro Real, o tarifa chegou o ter alto ,de 966,67% no

.

períod_o analisado. O Banco do Brasil registrou o menor elevação, de 57,89%. A inflação, no mesmo período, medido pelo
IPCA (Indice de Preços 00 Consumidor Amplo),foi de3,22%." .,

MAIS TARIFAS'
. Segundo revelou o pesquiso, enquanto
algumas tarifas deixaram de existir,
outros' pnssernm o ser cobrndes dos
.cllentes bancários. No coso do Banco
HSBC, por exemplo, são 31 cobranças,
o maior número dentre doze institui

ções pesquisadas. Outro crítico feito à
resolução é o de que elo não prevê um

critério de reajuste dos tarifas após
o período de congelamento de seis
meses. "O que pode provocar novos
problemas de elevações expressivos
dos tarifas após este período", afir
mo o estudo. "Naturalmente, em um

ambierite de muito competição, esta

preocupação não existiria, pois o pró
prio mercado excluiria os instituições'
careiros. Entretanto, não é o coso ntu-'
nlmente", completo o documento.

__

� ---1 íNDICE
.

IBOVESPA

DESEMPENHO

,
.

INDICADORES CÂMBIO

VARIAÇÃO MOEDA COMPRA VENDA' VÁRIAÇÃO
-2,17%

. Dólar comercial (R$)· 1,645' 1,647' 1,23%
'-"-����-=-----j Euro (em IJS$) 1,547 1,547 -�1,11%

POSSIBILIDADE DE COMPARAÇÃO .

Apesar destes pontos negativos, o estudo do portal mostra que o po
drónfzação do nomenclatura e do periodicidade do cobrança possl- .

bilita 00 consumidor uma melhor comparação de preços em diversos
instituições financeiros. HIÍ ainda maior transpafência no divulgação
de tarifas. Outro ponto positivo é que o resolução proíbe o cobrança
de serviços essencluls, o qual somente poderá ser feito se o consu

midor exceder o quantidade mínimo determinado. Eni vantagem 00
consumidor, ainda. se tornou obrigatório il fornecimento de e�trato

.

cem os tarifas cobrados em éada mês de ano anterior, o 'que dará ao

consumidor uma noção real do quantidade de cobranças e seus cus

tos. Assim, poderá racionalizar-seus gostos, (Fonte Infomoney)

PIB CRESCE 5,8% NO TRIMESTRE
A economia brasileiro cresceu 5,8% no primeiro trimestre do ano, no

comparação com o mesmo período do ano passado. Com o alto, o Pro
duto Interno Bruto (PIB) nuclonul o preços de mercado alcançou R-$
665,5 bilhões no trimestre, segundo dados divulgados no terço-feira

, (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estátística (IBGE).

G�UPO BACK APÓIA
CAMPANHA DO AGASALHO
O grupo Bock, prestadora de serviços de vigilância, limpeza e conser

vação e de recurseshumenos, está apoiando (I Associação dos Promo
ções Humanos dos Entidades Religiosos de Jaraguá do Sul (�PHE�) no
Componho do Agasalho 2008. A empresa auxiliará através do publi
cidade, arrecadação e distribuição� juntos aos vários pontos de coleto
ao cidade. Um dos pontos de coleta é no Unerj, no BibUote-ca Podre
Elemar Scheidt. Q coleta vai até o dia 30 de junho, e a prioridade
deste ano são roupas e calçados poro crianças de zero o 12 anos.

Economia cresce 5,8% no trimestre
Investimento ficou em 18,3%, amaior paraprimeiros trimestres, desde 2001
SÃO PAULO País, somou R$ 665,5 bilhões

.

cresceram 15,2 % no' primeiro
Aeconomiabrasileiracresceu no lO-trimestre. O cálculo deste' trimestre deste ano ein relação

5;8% no primeiro trimestre deste valor leva em conta Q acompa- ao .mesmo período de 2007 e

ano, na comparação com o mes- nhamento de pesquisas sete- 1,3% na comparação com o

mo período, de 2007. Na compa- riais que o próprio'IBGE realiza quarto-trimestre-de 2007.

ração com o último trimestre do ao longo do ano, em áreas como' A taxa de investimento, que é
ano passado, o crescimento foi' agricultura, indústrias; constru- o valor investido sobre o total do
de 0,7%. O desempenho da eco- çãocivíl e transporte. o indica- PIB, ficou em 18,3% no primei':
nornia brasileira ficou dentro do dor inclui tanto os gastos do go- TO trimestre deste ano, à'maior
previsto, que era uma alta entre vemo quanto os-das empresas e para o 'mesmo período, desde
5',30% e 6,40%. Dados do IBGE famílias.Medetambémarique- 2001; quando foi de 19,1%: A
[Institute Brasileiro de Geografia za produzida pelas exportações taxa de investimento também foi
e Estatística) revelam ainda que o e as importações. superior a .do .prirneíro trímes

PIB.(ProdutoIntemoBruto)çlopri- O desempenho da indús- . tre de 2007 que foi de 16,7%. A
meiro trimestre foi puxado, prín- tria, e da economia em geral, é formação bruta de capital fixo é

cipalmente, pelo desempenho :da . resultadó do forte crescimento constituída principalmente por
indústria, que cresceu'6,9% ante dos investimentos no período. máCLuinas e equipamentos e pela
o primeiro t:rDh�tre (lê'il'l(i);(l .,,6 dãdos dÚ'ÍBdiHiío�tfártfqüé" c6nstrvção�ciVil.

O PIB, que representa o to- os investimentos, ou-formação
tal de riquezas produzido pelo bruta de capital fixo (FBCF),. AGÊNCIA ESTADO CáJculo do PIB leva em conta pesquisas em .áreas como agricultura
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CASSAÇÃO se vai vacinar
mais de,'40Q millHS quer extinguir processo

Governador entra com recurso no TSE para abolir julgamento
FLORIANÓPOLIS
a governador Luiz Henri

que da Silveira (PMDB) entrou
com recurso no TSE (Tribunal
Superior Eleitoral) no qual
pede que o STF (Supremo

, Tribunal Federal) determine a

extinção do processo, sem jul
gamento de mérito, que pede a,

cassação de seu mandato.
Luiz Henrique responde a

processo por suposto uso inde
vido dos meios de comunica
ção do Estado. A acusação é da
Coligação Salve 'Santa Catarina,

.

formada por quatro' partidos
- Pp, PMN, PV; PRaNA .; e que
representa o candidato derrota
do Esperidião Amin (PP).

No dia 5 de maio, o TSE
decidiu dar continuidade ao

julgamento do pedido de cas

sação do mandato do gover-:
nadar. Na sessão, o ministro
Marco Aurélio Mello sugeriu
a extinção do processo. Mas
a maioria dos ministros votou
pela cenfínuidade da .ação.

No recurso, a defesa do go
vernador alega que a decisão
do. TSE foi omissa por não
observar o fim do prazo para
que a coligação efetivasse a ci

tação do.vice-governador Leo
nel Pavan (PSDB), que deveria
dar explicações para' o relator
do processo, ministro Marcelo
Ribeiro. A defesa cita o Códi
go de Processo Civil, que esta
belece prazo de três dias para
citar os demais integrantes do

processo.

SANTACATARINA�--------

LHS foi acusado de uso dos meles-de comunicação pàra se promover

Moeda Verde
Cassado depois de preso numa operação do Polícia Federal em defeso do meio ambiente e do cidade de Florianópolis o

veréador Juarez Silveira conseguiu um anó dê'pois retornar à Câmara através de 'uma decísão judicial que considerou que
houve folhas nn sessão em que perdeu o mandato. O vereador pretende buscar seus direitos tentando recuperar, inclusive,
os salários que deixou de ganhar, além de acionar a Câmara por donos morais. Foi o que revelou junto 00 advogado Nilto
Macedo Machado que se saiu vitorioso. "Vou assumir e cumprir o meu mandate, sem rancor e cobranças. Usarei o tribuno
poro defender meus projetos e rebater todos os acusações que tlve que suportar", declarou o vereador que não tem partido
estando em porte prejudicado no tentativa de uma reeleição, mos pensando nessa possibilidade.

.

É FATO
A decisão do Justiça recuperando o mandato do vereador
Juarez Silveira revelou alguns detalhes interessantes. Os ad
vogados de Silveira conduziram o defeso junto à Justiça argu
mentando ilegalidades no sessão de cassação. Até aí tudo, bem;
mos revelou que a Câmara criou um Conselho,de Ético que nunca

poderá cassar ninguém, coso o mesa obra processo contra algum
vereador Eu explico: foi centestcde o voto dos membros do mesa.

Excluindo determinados votos não há qoorum suficiente para
.

cassar alguém. Ou seja, existe uma folha que acabo provocando
intermináveis interpretações.'Criaram uma Coniissão de Ético que
de repente não pode casSar ninguém. Cá entre nós acredito que
estava no inconsciente dos criadores. Uma formo de proteção_

,

ATENTO
Reconhecendo que o sessão plenário de ontem no Assembléia
seria um proto cheio para·a oposição que retomaria o discurso
do CPI e os suspeições em torno do evento dos professores no

Porque Beto Carrero, o líder do PMDB, Manoel Moto, assim
que abriram os trabalhos pediu verificação de quorum. Como
não havia número suficiente o sessão foi suspenso. Os deputa
dos estavam chegando mais tarde, como fazem às terças-fel
[OS por causa do almoço de bancado, e foram surpreendidos
com todos as luzes apagados.

ADVERSÁRIO
. A assinatura do deputado Sargento Soures no re

querimento solicitando o CPI do revisto Metrópole
reflete suo animosidade como o 9overno Luiz Hen
,rique. A pendência conílnso sendo a Lei 254, que
mexe no salário dos praças. Como não há diálogo o

parlamentar do PDT age como oposição.
'

FLORIANÓPOLl$
A Secretaría : de

'

Estado
de Saúde pretende vacinar
428.177 crianças no sábado,
14 de junho, quando será re

alizada a primeira etapa da

Campanha Nacional de Vaci
nação contra a Poliomielite,

, doença mais conhecida como

paralisia infantil.' O número

equivale à 'meta de 95% da
população com menos de cin
(::0 anos de idade. As crianças
devem ser imunizadas nos
postos de saúde, das 8 às 17

horas, independente de sua

situação vacinal.
,

a slogan deste, ano é "Pa-
,

ralisia Infantil. Tem que vaci
nar, não pode bobear". A Se
cretaria de Saúde distribuiu
750 mil doses de vacinas parà
todos os municípios catari
nenses, Esta será a 29a cam

panha de vacinação contra a

doença no país, onde não são

registrados casos desde 1989.

O IMPOSTO E O PÃO 1
Ouondo compramos o nosso pãozinho de cada dia estornos pagando o

denemínedo Adicional ao �rete paro o Renovação do Marinho ��rcante.
Verdade. Cada mordido no pãozinho durante o café do maobõ êstá<inse�·
rido essa taxo que vario corlforme o tipo de navegação no transperte de
trigo in natura e farinha de trigo. Chego o 25% sobre o valor transporta
do. Embutido no pãOZinho.

IMPOSTO E O PÃO 2
, '

A Medido Provisória do governo Lula está tirando os alíquotas de Clifins
e'PIS/Posep dos produtos usados no elaboração do pão comum - �rigo - e

também desobriga o pagamento. da taxo do Marinho Mercanle. Detalhe, ,

estes benefícios só valerão o partir do ano que vem, o que vai significa'r
uma renúncia fiscal de R$ 600 milhões em 2008. Com certeza reduzirá os

custos des empresas de panificação, mesmo porque até o mês passarln o
,

pão francês acumulava reaiuste de 14% no ano ajudando a despertar o
dragão do inflação. Fico o pergunto: Você acredita que o pão vai diminuir
de preço com a redução-de impostos? '

,

.

SUSPEiÇÕES
.

,

A advogado Angelo Leal liga poro a coluna afirmando que trabalha no

hwCohab há 30 anos e que atuglwente responde pelo gabinete do depu
tado'Oagomar Carneiro e nfio está sendo investigado pelo Mlnistério
Público. Ocorre que são doís'advogados do Cohab lotados no Assembléia, •

e, realmente o doutoro Ângeló nôo se inclui do processo de suspeiçfio e

investigação do MP.
'

E A VIDA SEGUE
Seró que muitos dos partidos que fecharam alianças vão para a disputo
unidos? Em algumas siglas M interesses tão divergentes que dó poro ,

afirmar o existência de racha.

,

DECIDIDO
"Daqui poro frente se surgir um cominho novo não de-,
pende mais de mim, mas do partido." O deputado. Blzeu.
Mattos que se lançou candidato do PMOB em Lages em

nome da unidade do partido está consciente de que pe- '

derá haver interferências superiores. Ainda há encontr-os
com o deputado Fernando. Coruja que é muito'bem sinto
nizado com o governador Luiz Henrique e candidato.

SONHO
O destaque no financiamento dos US 216 milhões que o

Cason está buscando junto ao banco Japonês paro apli
car em saneamento básico é o juro. Pagamento em 20 anos

com juros de 0,75% ao uno. Isso mesmo 0,75% ao ano...
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edi o de li erdade negado pelo 1
Por 3 votos a 0, desembargadores decidiram manter casal Nardoni preso
sÃO PAULO

Três desembargadores da
4a Câmara Criminal do Tribu
nal de Justiça de São Paulo

negaram ontem, por unani-
·

midade, pedido de liberdade
do casal Alexandre Nardoni,
29, e de Anna Carolina Jato
bá, 24, respectivamente pai e
madrasta da menina Isabella,
5, morta no dia 29 de março.

·

O casal está preso acusado
da morte da garota.

2m sessão realizada no Fó
um Ioão Mendes .centro], os
esembargadores 'Caio Cangu

"'u de Almeida Luis Soares de
Aello Neto e Euvaldo Chaib
Filho analisaram o mérito 'do'
habeas corpus solicitado pela
defesa. Em síntese, todos ale

garam a manutenção da or

dem pública como principal
motivo para não atender ao

pedido. A defesa pode recor

rer da decisão.
Nardoni e. Anna Carolina,

permanecem presos em peni
tenciárias de Tremembé (147
km de São Paulo) acusados pela
morte de Isabella. Eles negam o

crime. O casal foi preso preven
tivamente no dia 7 de maio por
determinação do juiz Mauricio
Fossen, da 2a Vara do Júri do Fó
rum de Santana.

A defesa tentou recorrer da
decisão mas o desembargador
do Tribunal de [ustíça de São
PBulo Caio Canguçu de Almei
da negou o pedido. Os advoga
dos recorreram ao STJ (Supe
rior Tribunal de Justiça), sem

sucesso. Se o resultado da 4a
Câmara Criminal não atender
ao pedido da defesa, os advo
gados que representam o casal
poderão recorrer.

Demarcação d terra indígena
· é necessária, defende Torso
BRASíLIA

O ministro da Justiça, Tar
so Genro, afirmou ontem, que
"são falsos os argumentos de

que a demarcação' de terras

indígenas de forma contínua,
próximo às áreas de fronteira,
representa risco à soberania

nacional.Segundo Genro, de

marcação de terras indígenas
não é assistencialismo, mas

sim proteção civilizatória de

povos originários.

Para o ministro, que parti
cipava de audiência no Con
selho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil, o que
está em jogo em relação à
Terra Indígena Raposa Serra
do Sol é como se dá a forma
ção dos direitos dos povos
indígenas no país. "Estamos
num momento crucial de
[enfrentar] paradigmas, de
análise da constituição brasi
leira", lembrou.

Torso Genro diz que medida não representa risco à soberania nacional

Casal insiste na tese de inocência, mas justiça decide pela prisão e alega necessidade de manter ordem pública

STF vai ter ano de decisões �olêmicas
Instituição se planeja para debater sobre aborto, cotas e união gay
BRASíliA

Depois de decidir uma

questão controversa em

maio, com a histórica au

torização às pesquisas com

células-tronco embrionárias,
o Supremo Tribunal Federal
(STF) prepara a avaliação
de outros temas polêmicos
para este ano. Na fila das

ações que deverão chegar ao
plenário da instância máxi
ma da Justiça brasileira no

segundo semestre há temas

como aborto, cotas raciais e .

sociais nas universidades e

união civil de casais homos
sexuais.

O primeiro assunto da fila
é também o que provoca dis

puta mais acirrada: o julga
mento sobre aborto dos fetos
anencéfalos. Segundo repor
tagem divulgada ontem, pelo
jornal O Estado de S. Paulo,
acredita-se que a interrupção
da gravidez nesses casos seja
proibida pelo STF. O assunto

será discutido numa audi
ência pública·prevista para
agosto. O STF só decidirá
sobre a questão depois que o

Ministério Público apresen
tar seu parecer.

Ação sobre cotas está interrompida por um pedido de vista de Joaquim Barbosa

Mes,mos dlreitos
"#
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DADOS ALARMANTES

INTERNACIONAL����--����

Violência armada é uma epidemia
Unicef afirma que AL tem 42% do número total de homicídios do mundo
PANAMÁ

. O Unicef (Fundo das Na

ções Unidas para a Infância)
-,

afirmou que os níveis de vio
lência armada na América
Latina e no Caribe alcançam
"proporções epidêmicas".

Nils Kastberg, diretor regio
nal do Unicef para a América
Latina e o Caribe, disse que esta

região ganhou a "reputação de

sagradável" de ter as maiores
taxas de violência do mundo,
com 42% do número total de
homicídios em .nível global.

Acrescentou que esta situ

ação se viu alimentada "pela
fácil disponibilidade de armas

leves e uma brecha crescente
entre os segmentos mais ricos
e mais pobres da sociedade":

"Infelizmente, as crianças e

adolescentes sâo alvo da vio
lência, e o Caribe está em pri
meiro lugar, em nívelmundial,
quanto a taxas de assassinato,
e tem os maiores níveis de ho
micídio entre adolescentes de
15 a 17 anos de idade", disse
Kastberg.

Em alguns países, até 12%
das vítimas de homicídios têm

menos de 18 anos, enquanto o

número de adolescentes res

ponsáveis por homicídios é de
cerca de 1%.

Seis milhões de crianças e

adolescentes na América Lati
na e no Caribe sofrem a cada
ano abusos severos, incluindo
o abandono, e cerca de 220

crianças e adolescentes meno
res de 18 anos morrem diaria
mente por causa da violência
doméstica, totalizando mais
de 80 mil casos por ano.

'Apesar de a erradicação do
comércio ilegal de armas leves
ser um componente crucial da
luta contra a violência arma

da, é importante não olhar a

violência relacionada com ar

mas de fogo de forma isolada,
já que há vínculos estreitos
entre a violência armada con

tra as crianças e outras formas
de violência", assinalou.
-

Ele pediu medidas drásti-
-cas para eliminar o fluxo de
armas pequenas e leves, e au

mentar o -investimento social
em zonas vulneráveis.

AGÊNCIA ESTADO

EUA e UE estão dispostos a
aumentar sanções contra o Irã
BRDO PRI KRANJU

.

O presidente dos
.

Estados
Unidos, George W. Bush, e a

União Européia (UE) expressa
ram ontem sua disposição em

aumentar as sanções contra o

Irã, se o país não cumprir seus
, compromissos internacionais e

renunciar a suas atividades nu
cleares. Bush afirmou que um

Irã com armas atômicas seria
"incrivelmente perigoso para a

pazmundial", embora ainda es

teja disposto a seguir trabalhan
do por uma solução pacífica do
conflito.

"Esperamos que o Irã cum

pra as obrigações sobre suas ati
vidades nucleares, incluindo a

suspensão completa e verificá-·
vel de seu enriquecimento" de
urânio, afirma a declaração con
junta da Cúpula União Euroéia

(UE). - Estados Unidos. Alguns
países ocidentais, especialmen
te os EUA, suspeitam que o Irã

esteja desenvolvendo em segre
do um programa nuclear bélico.
Teerã nega as acusações e asse

gura que suas usinas atômicas
têm fins estritamente pacíficos
de geração de energia elétrica.

Bush afirmou que chegou
o mqmento da "diplomacia
forte", e de que o "grupo dos
seis" (EUA, Reino Unido, Fran
ça, Rússia, China e Alemanha)
envie "uma mensagem firme",
a Teerã para que coopere com

a comunidade internacional e

seja sincero, e coloque fim às

obstruções sobre suas ativida
des atômicas.

O Conselho de Segurança
da ONU já aprovou três roda
das de sanções contra o Irã.
Entre elas estão restrições a mo

vimentações de contas do país
e proibição de viagens para ci
dadãos iranianos e companhias
que estariam envolvidas com o

programa nuclear do país.

Segundo Unicef, seis milhões de crianças e adolescente sofrem violência no América Latino e Caribe

Bush acredita
em um acordo
BIRDO

O presidente dos Estados
Unidos, George W. Bush, disse
ontemque um acordo sobre o

combate ao aquecimento glo
bal ainda pode ser feito duran
te seu mandato, que termina
no começo de 2009.

"Acho que podemos che

gar a um acordo sobre a mu

dança climática durante a

minha Presidência, se você

quer saber", disse Bush em

uma coletiva de imprensa
depois de um encontro na

Eslovênia com as maiores
autoridades das 2 7 nações da
União Européia.

A União Européia costuma
criticar os Estados Unidos por
não ratificar o protocolo de
Kyoto, que estabelecia a redu

ção das emissões de gases cau
sadores do efeito estufa, e por
não tomar nenhuma iniciativa
para baixar as emissões de. di
óxido de carbono.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



----____:_-----·ESPORTE

FOLGA NA TABELA

Treinos físicos, técnicos e táticos ganham mais força com este intervalo sem partidas na Liga Futsal 2008

Malwee intensifica
treinos para 20 fase
Amistosos deve sermarcados para dar ritmo
JARAGUÁ DO SUL

Com mais de um mês de

folga na tabela, contando desde
o último. jogo na Liga, aMalwee
segue em ritmo de preparação, .

chamada pelo técnico Fernan
do Ferretti de "intertemporada".
Para não deixar o grupo parado,
alguns amistosos devem ser

marcados para a próxima se

mana. É o tempo de fazer testes
no esquema tático e melhorar a
condição física.

'Já treinamos algumas situa

ções de jogo diferentes. Temos de
aproveitar o máximo e ter dedi
cação total nos treinos", disse o

ala Xande. A opinião é unânime
no time. "Dos males o menor.

Ficaremos esse tempo todo sem

jogar, mas, por outro lado, não
podemos pensar no nosso time
sem os cinco (jogadores que se

apresentam na Seleção Brasileira
na sexta-feira)", resumiu o técni
co Fernando Ferretti.

A tabela ainda não foi formu
lada e já preocupa o treinador

,

jaraguaense. Não só pelos adver
sários, mas .pelas viagens que o

time precisará encarar. "O que
me preocupa é o intervalo que
terá de uma partida para outra",
comentou. A Malwee terá de jo
gar fora de casa noRio Crarrde do

Xande lembrou o começo do ano

Sul, emMinas Gerais e no Rio de
Janeiro, além de [oinville.

Ferretti acredita que este gru
po é o mais forte da competição,
mas disse que agora não é hora
de escolher adversário. "Por
outro lado, não enfrentaremos
estas fortes equipes no primei
ro e até, quem sabe, segundo
play-off (quartas-de-final e se

mifinal)", acredita; O treinador
apontou como adversários mais
fortes na chave a Cortiana/UCS
e o [oinville.

tala Xande, um dos mais
experientes do grupo, lembro
que o grupo jó viveu uma situa
ção pore£ida no começo do ano,

quando alguns jogadores servi
ram a Seleçõo Brasileira e outros
inici ré-temporada. "Na-
q (J�!!, os alllistosps

(lr�m importantes
os chegar bem na

ro que possamos
ste t!!mpo", disse o
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Vista seus colaboradores com uniformes
produzidos com tecidos do
moís alta qualidade.

A imagem da sua empresa!

Parada dura

GENTE CHEGANDO
O JEC (ou Juventus) anunciou os primeiros jogadores a chegar em Joinvil
Ie. O lateral-esquerdo Alemão, 27 anos; o zagueir-o Rodrigo, 26 anos; e o

atacante Bruno Lopes,21 anos vieram do Araxá (MG). O goleiro Lailson, 27
anos, e o zagueiro Neto, 21 anos, vieram do futebol do Maranhão. Nomes
desconhecidos, sim, mas depois de perder o patrocínio da Consul, o time
joinvilense teve uma bruta queda na sua renda mensal.

'

Os Molequinhos Travessos da
base tricolor têm um difícil de
safio hoje pelo Estadual. Jogam
em Joinville, contra o JEC, equi
pe que tem os melhores resul
tados nas duas categorias. No
juvenil, os jaraguaenses chegam
animados depois do primeira vi
tória, diante do Cidade Azul. Já o

júnior mareou apenas um ponto.
Ambos são formados quase em

sua toto I idade por jogadores
aqui da região. Sem dinheiro,
não tem como contratar refor
ços, já que nem alojamento o

Juventus tem condições de ofe
recer aos atletas de fora.

FALANDO NISSO•••
A Consul repassava R$ 175 mil por mês e anunciou o fim do patroCí
nio. A outra patrocinadora, a Leaf Tabacos (que dá outros R$ 105 mil),
também pode sair. Mas a dir:etoria do JEC garantiu que isso não ygi'
interferir no trabalho, já que outros patrocínios devem ser fechados
nos prénmns dias.

H

NOVA PARCERIA
Depois de Joinville-Juventus.e Criciúma-Próspera, mais uma parceria
é anunciada no futebol catorinense. O Blumenau Empreendimen
tos Comunitários, o novo BEC, fechou com o Paraná Clube por dojs
anos. O tricolor paranoense emprestorá os atletas da base ao time
qlumenauense e também tod.o o suporte técnico, como fisiologistas e

1preparadores físicos. O BEC.disputará a Divisão de Acesso, ou seja, o
Iercelrnnu. Seró que decolo? �

VÔLEI DE PRAIA
O vôlei de praia masculino terminou em segundo lugar no Copo
Araquari. Brian e Marcelo perderam apenas para Rogério e Márcio
Magrõo, de Joinville, atuais vice-líderes do ran.king catarinense. Foi
o melhor resultado dos jaroguaenses neste ano, ainda mais que Mar
celo ainda se recupero de uma lúxaçõo no polegar da mão direita. De
�quebra, Brion levou o troféu de revelaçãodo campeonato.

esporte@ocorreiodopovo.com.br

Márcio, um dos atletas que
ficam treinando com o grupo
também vê a parada com algu
ma cautela. "Para nós, jogado
res que ficamos, é ruim porque
estaremos um mês sem jogar,
mas vendo o lado da Malwee
é ruim jogai agora porque fica
mos sem cinco jogadores que
fazem falta e, como o regula
mento nos garante não jogar
com todos estes desfalques".

JULIMAR PIVATTO
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BASTIDORES DO ESPORTE
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Samuel Lopes ,conta sua trajetória
Atirador pretende conquistarmedalha no Pan e participar de Olimpíada
JARAGUÁ DO SUL

Ele poderia set jogador de
futebol, nadador, ciclista, ou ter
qualquer outra atividade. Mas
não. Samuel Lopes, 29 anos, es
colheu o tiro como profissão. E

-

a opção foi certeira, o atleta de
Jaraguá do Sul é o primeiro do
ranking nacional e já participou
por várias vezes de competições
internacionais de renome.

.

Lopes descobriu que .queria
ser atirador pela influencia da
cultura de [araguá do Sul, cida
de onde nasceu. As tradições,
como a Schützénfest (Festa dos
Atiradores) e as Sociedades de
Tiro, facilitaram a aproximação
com a modalidade. "Devido à

tradição de nossa cidade, a prá
tica do tiro sempre esteve mui
to presente no meu cotidiano
desde cedo", relatou Lopes.

Sua primeira competição ofi
cial foi com apenas 12 anos, em

1991, onde disputou o Campeo
nato Estadual pela equipe Mare
chal Rondon/FME. Logo depois
disputou o [asc Gagos Abertos de
Santa Catarina), mas até então o

esporte não era levado a sério. So
mente em 1995 quando venceu o

Iasc mais uma vez, a brincadeira
.

virou coisa séria.
De lá para cá Lopes desis

tiu das outras modalidades
esportivas e ganhou muitas
medalhas, tantas que ele até já
perdeu as contas. Mas entre as

conquistas mais significativas
está o 4° lugar no Pan-Ameri
cano do Rio de Janeiro. Lopes.
revela que uma medalha no

próximo Pan será a realização
profissional do atleta. Já a par
ticipação em uma Olimpíada
também está no alvo de Sa
muel Lopes. "Olimpíada é um
sonho para qualquer atleta e

comigo não poderia ser dife
rente", revelou o atirador.

Apesar de ser considerado
um dos atletas jaraguaenses de

. alto rendimento da atualidade
que chegou mais longe, Lopes
não esquece as origens: "eu
tive sempre 100% de apoio da
família, da minha esposa Mi
chele Lopes e de amigos, so

bretudo da Fundação Munici

pal de Esportes que me apoiou
desde o começo".

GENIELLI RODRIGUES Samue� Lopes ,já perdeu as contos de quantos medalhas tem, mos principallembronço é a do Pan

Pista sintético deverá ser fechado poro o colocação dos placas e pintura
..

Empresa inicia colagem das

placas na Pista de Atletismo
JARAGUÁ DO SUL da pista).

Depois de vários empeci- A pista sintética deveria ter
lhos e prazos prolongados a ficado pronta para os Jasc Go
colagem das placas sintéticas gas Abertos de Santa Catarina)
na Pista de Atletismo, locali- em Z007, mas houve atrasos
zada no Bairro Tifa Martins, na licitação. Depois era para
iniciou no çomeço da semana. ser sede do atletismo no Jabs
A previsão é que local fique Gagos Abertos Brasileiros)
pronto para os Jogos da Sema- daí o problema foi a chuva e

na da Pátria e o Campeonato este ano a verba do Governo
Estadual de Atletismo, que Estadual que atrasou. "Houve
acontecem em setembro. alguns percalços, mas de for- .

Conforme o presídente da ma alguma abalou a imagem
Fundação Municipal de Espor- desta obra e da Fundação. Se
te, Adernar Saganski, o Mazi- fosse um local coberto, com

nho, a obra deve durar cerca certeza a obra já estaria pron
de 65 dias, já que a pista pos-_ ta", c9me:g.t!FlU "o".presidE1nte,
sui quase 6,3 mil metros qúa-

'

; gar8;ntitldo;que à:'ptiIh'eira fase
drados e compreende na cola- será çoncluída ainda este ano.

gemda pista, da área de salto. Mazinbo pede a compreen
e arremesso, além da pintura são da comunidade, que uti-

j::J d�s plaç.as.8 d� marcação das l�z�va à local para� ativ�d.ades
C'3 raI!lS ,A �nme!fa,Jq�e cl� 9p�(L .fl,slça�, para que nao utilizem
é? i Ht.f.., -u\) HjJp�-··-ft: ...·.,j(;.�.,]� "ffH�, ":'V�'II�';It.''''' �\#J"'i.·.J'Ir.I. ·fh';'1{90.·I)'''''''' .. ".;'j.�.v�';.:.. '·¥�.'i.'.·;'.

'

.• :t....
'

� contemp a amua a construçao ,9,]<!.!?��a._Jl).j�{r",·p,e.rw�,�: ,]�8��
'� de um vestiário e o campo de

.

para a colôcàção a: pista deve
futebol (que ficará no centro estar limpa e seca.

Tênis de mesa
faz bonito
A equipe de tênis de

mesa da Fundação Munici-.
pal de Esportes voltou da 4a

Etapa do Circuito Estadual
e Campeonato Catarinense
de Equipes com quatro me

dalhas. O evento aconteceu
no último final de semana

em São Bento do Sul. Pris
cila Salvador levou mais
duas medalhas de ouro:

uma no rating A feminino
e outra por no infantil por
equipes, junto com Andres
sa Vergues. Jéssica Formigari
também subiu no lugar mais
alto do pódio, vencendo no
rating B feminino. Luís Feli
pe Alves da Silva foi bronze
no rating C masculino. Além
deles partíciparam também
da competição Luísa Betto
ni, Willian Rustick e Viní
cius Alcântara. O próximo

rjC;Ç>wp!;�,mj,s,S,9;#� r�q�jp� :¢,,�,
Za Etapa di Liga Leste, dia
Z9 de junho em Joinville.
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Final promete ser
.

,

emocionante na Ilha
. Timão podeperder porum gol de diferença
DA REDAÇÃO

Chegou o grande .dia para
Corinthians. e Sport. Os times
se enfrentamhoje às 21h50, na
Ilha do Retiro, para a decisão
na' Copa do Brasil. O Timão
saiu na frente e venceu o Leão
da Ilha por 3x1 no -Morumbi.
Agora terá que passar pelo cal
deirão da Ilha do Retiro para
levar mais um troféu' para a

galeria do Parque São Jorge.
Mas o time nordestino tem
seu maior trunfo para a final:
a torcida a seu favor. Fórmula
que tem dado certo nos últi
mos jogos do Sport. Agora o

time de' Recife precisa ganhar
de 2xO para ser campeão.

Nelsinho Batista armou

um esquema ofensivo, com o

atacanteCarlinhos Bala na ar

mação das jogadas e deixando
Leandro Machado e

:

Enílton
no ataque. A ordem no Sport
é marcar sob pressão e sufocar
desde o início do jogo. Afinal,
só a vitória interessa para a

.

equipe de Nelsinho. "É impor
tante sair um pouco de perto
da euforia para se concentrar
mais. E. também preservamos

.

um pouco o gramado da Ilha
do Retiro", afirmou o volante .

Daniel Paulista.

Timão aposta
na defesa

Já no Corinthians o foco
é a defesa. Mario armou uma

equipe mais forte defensiva
mente, com a possível esca
lação deAlessandro, que tem
característica de marcação. O
jogador deve entrar em cam- Zagueiro Chicão pede cautela para 'jogadores do Timão ,no jogo de hoje,
po desde o início e. 0 meia
Lulinha, recuperado de lesão,
fica na reserva.'No entanto,
Mano não divulgou a escala
ção para a final e evita falar
em favoritismo. '�·euforia
é da torcida. Nós não pode-.

. mos nos empolgar com isso.
Temos que manter o mesmo

ritmo para tentar sair de Re
cife com o título",· alertou o

zagueiro Chicão.

O CORREIO DO POVO. f!1QUARTA-FEIRA, 11 DE JUNHO DE 200ã

Espanha aplica goleada por
4x1· na ·Seleção da Rússia

e perdeu por 2xO, ,em Salzbur
go. Os gregos tentarão a reabili
tação diante dos russos, no pró
ximo sábado. No mesmo dia, a
Suécia pega a Espanha e, caso

vença, poderá definir sua elas
sifícação às quartas-de-final.

Apesar de não ser encara

da COmQ favorita, a Grécia era

o centro das atenções no due
lo. Todos desejavam ver se a

equipe treinada por Otto Reh
hagel seria' diferente daquela
que conquistou o título, quatro
anos atrás, em' Portugal. Não
viu, pelo menos nesse primeiro
jogo. Ainda lembra, e muito, o

elenco de 2004. Manteve a for-
te marcação e continua apos- \

tando em saídas em rápidos
para os contra-ataques. Apenas
isso. O sistema ofensivo ainda
continua COIn dificuldades de
finalização, apesar de contar
com Gekas, artilheiro do Cam

peonato Alemão, e Charisteas,
autor do gol do histórico título
da edição passada.

David Villa (E) foi o autor de três gols no goleado espanhola

Bairro: Centro
.

. O horário citado refere-se a primeira ·convocação. A segunda e última convo-
cação dar-se-á.Sü (trinta) minutos. após a primeira.

.

ORDEM DO VIA:
. 10) Fixação do valor da Contribuíção Assistencial/Custeio e datas para seu

. desconto; .

20) Discussão e votação das reivindicações 'que serão apresentadas sobre a
implantação da Convenção Coletiva de Trabalho, acordos ou .ínstauração de
Dissídio com os empregadores ou sua entidade de Classe SEINVI;

.

30) Outorga de poderes à Diretoria do Sinpronorte para, o encaminhaniento
.

das reivindicações, bem como para forrnalízação e celebração da Convenção,

Coletiva, acordos ou, se necessário; a instauração de Dissídio Coletivo, tudo
referente aos Trabalhadores representados pelo Sinpronorte.
Ioinville, 11 de junho de 2008.

Prof. Lourivaldo Rohling Schülter
.DiretorPresidente Sinpronorte

ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente Edital, ficam convocadostodos os Trabalhadores das Escolas
Particulares de Idiomas e dos Cursos Livres Particulares de Idiomas do Norte
do Estado de Santa Catarina, representados por este Sindicato, para se re

unirem em Assembléia Geral Extraordinária. A realizar-se noslocais, datas e

horários descritos abaixo:

Joinville Rua: Itaiópolís, 467. 20/06/2008 19:45h
Bairo: América

Jaraguá do sul Rua: ExpediCionário Antônio Carlos Ferreira, 244. 27/06/2008 14:30h
Bairro: Centro

São Bento do sul AvenidaDamRld:ro n, 15 sala 20. 27/0s,i2008 .

18bs

DA RE�AÇÃO
Disposta a encerrar a fama de

falhar emmomentos decisivos, a
Espanha iniciou com tranqüili
dade sua trajetória na Eurocopa.
Com três gols deDavidVilla e um

futebol até certo ponto convin
cente, goleou a Rússia por 4x1,
nesta terça-feira, em Innsbruck.:
pela abertura do GrupoD:

O resultado 'é uma forma de
tentar apagar _a má impressão
deixada quatro arias atrás. Em

. Portugal, �s espanhóis tam

bém começaram coni vitória.
Coincidentemente, a rival
ela a própria seleção russa.
Na ocasião, .ganhou por 1xO.·

Porém, caiu de produção nas

duas outras partidas e sequer
passou da primeira fase.

Já a atual campeã Grécia
demonstrou que dificilmente
surpreenderá mais unia vez o

mundo do futebol. Fraco tec-'

nícamente,' o time comandado
Otto Rehhagel sucumbiu diante
da melhor qualidade da Suécia
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CHARGE
.

�EM e�T/( POR TAA� 'DOS FUTUROS
M�CÂNICOS ,�NF6RMEI�S,MÉDICOS, .

6OMl3flROS, ADV06AllOS, JORNAL.lçrAS,
E/l)6,ENHel�Siel..E"TRIc.ISTAS, ATOReS,
JUIZe.CS,LOCUroIitE.S, E'TC. ... Z,

(I

PONTO DE VISTA

, Os benefícios dà reforma ortográfica
ALFRIED KARL PLOGER, PRESlDENTE
ELElTO DA ABIGRAF (ASSOCiAÇÃO .

BR�SIlEIRA DA INDÚSTRIA Gij.ÁF1CAj

idioma em lingua oficial da Organização
das Nações Unidas.

Embora os portugueses, como, legíti
mos donos da lingua, tivessem resistido
mais tempo às mudanças, a reforma terá

impacto pequeno. Em seu país, as altera

ções atingem pouco mais de um por cento
do total de palavras. É algo ínfimo ante os

benefícios de ter um idioma reconhecido

pela ONU. Afinal, é preciso -entender que
a ortografia-padrão facilitará sobremaneira
o intercâmbio cultural, cuja principal ITÚ
dia continua sendo a impressa. livros de
todos os segmentos - ficção, didáticos, pa
radidáticos e científicos -, documentos e

,

escrituras internacionais, cónrratbs corner
ciais e textos de todos os gêneros poderão
circular livremente entre os países, sem

necessidade 'de revisão. É o que já ocorre

Consíderando que, dentré as cerca de
21G milhões de pessoas incluídas no uni
verso dosoito países da lusofonia, a grande
maioria - 190 milhões - vive no Brasil,
entende-se o porquê de, mais cedo ou mais
tarde, todas as nações de língua portugue
sa ratificarem internamente as mudanças,
aprovadas em 1990. Assim, foi natural,

. tanto quanto importante, a aprovação que
aeaba de s�r dada pelos portugueses, De-.� sencadéia"se, desse 'màao��o processo de

mudança, que deverá, já em 2010, estar

visível em livros e outras publicações. In
ternacionalmente, a reforma converte o

DO LEITOR

Encontro'de Corais 2008
Escuto o CD O Desafio do Vazio, lançado dia 7 de

junho no II Encontro de Corais UNERJ, no Centro Cul
tural - SCAR. Encontro que contou 11 corais agregan
do 220 pessoas entre cantores, maestros e músicos ...
Canções e momentos (Milton Nascimento)foi a música
de abertura, pelo coral anfitrião.' Que também se apre
sentou com o Coral UDESC - Joinville; com a Camerata.
Vocal Apóstolo Pedro - Jaraguá do Sul e, quase no final,
brindou-nos com o Domingo IlO Parque (Gilberto Gil)
em afinadíssima linguagem de ópera-pop, cantores/ato
res em surpreendente performance. Somente superada
pelo Coral UNIVALI - Itajaí, apresentando oito músicas
em formato ópera-rock, parte de projeto audacioso do .

regente Normélio Weber: a gravação de um DVD. O es

petáculo contrariará a afirmação de que a juventude
não busca respostas, que a geração anterior encontrou
as todas ... Mas cada geração tem que ir atrás de suas

dúvidas, serão sempre outros os questionamentos. O

Grupo TXAI - Pomerode mostrou a que veio: com jo
vens de várias faixas etárias sob o símbolo do arco-íris,

.

encantou nos solos e no grupo coral.
Já o Quarteto Adventista - Jaraguá do Sul levou seu

louvor ao público. O Coral +DCristo - Jaraguá do Sul tam
bém apresentou três músicas, bem coino o CoralMarisol,
mostrando o prazer de cantar nos corpos em movimento
constante e nos sorrisos abertos ... À frente a maestrina
Roseli Krobot, mentora do evento e grande incentiva
dora do canto coral na região, Que também "assina" as

apresentações dos Gorais da UDESC e da UNERJ, além
.
de ensaiar o Quarteto Adventista. O CD terminou, mas a

música continua em minha mente. Não esta ou aquela,
mas aMúsica. Parabéns UNERJ, parabénsRoseli Krobot...
A música lava a alma e muitos jovens estão praticando
música, artes em geral, numa evidência de que nossa ju
ventude não está perdida, não. Alguns precisam, sim, de'
maior orientação, amor, tolerância, reeducação. Mas a Ju
ventude floresce a olhos vistos em direção .ao progresso e

à sabedoria. Hosanal

INACIO CARREIRA, CORAUSTA

Solicitamos a todos os leitores que enviaram textos que ainda não foram
publicados no espaço Do Leitor que mandem novamente para o e-mail

redacao@ocorreicldopovo.com.br. Os arquivos foram perdidos devido a

problemas no computador.
Os textos poro esta coluna deverão ter no máximo 2.000 caracteres e podem ser

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

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

• telefone (' não serão publicados) .

com o Espanhol. O ensino' do
.

Português
também será padronizado; Como é fácil

perceber, a reforma ortográfica terá sensível
impacto na indústria gráfica. Àmedidaque
avance, milhões de exemplares de livros,
dicionários, apostilas, manuais e jogos esta
rão desatualizados. Terão de ser reimpres
sos, criando uma previsível demanda extra
bastante atraente para o setor.

Por mais puristas que sejamos quanto
'à lingua portuguesa, é necessário compre
ender a importância e extensão da reforma

ortográfica. A relação custo-benefício da

mudança deverá acabar prevalecendo, até
porque a nova ortografia não iplpeq.rrá a

espontâríêâ e ineJitável evoluçâó"rê'8iC:n�
da lingua, um elemento vivo e sensível às '

peculiaridades culturais, políticas e socioe
conômicas de cada país.

..9tJ
(I fllIUU',I1) 1)0 rov!�
.�-
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FALA Aí!

"É incomensurável
o capacidade do

governo no produçõo
de impostos."

PAULO BORNHAUSEN
(DEM-SC), deputado federal.

" Isso nõo mexeu

com o neurônio do
.

sensibilidade de
, senadores."

PRESIDENTE LULA, sobre apelo
do cardiologista Adib Jatene para

que a CPMF fosse mantida.

"'É melhor

dehqr falar. "
ADRIANA GAUSTEU,

APRESENTADORA, sobre
I

.

dO� ?súIfÍGtrim{II�IC'dIff'Ht:\lrli&r8hinoH
gay Ana Carolina.

A PEe 333
Não deu outra. O lobby de dezenas de vereadores que foram à Brasília na semana

passada para protestar contra o aumento de vagas e a redução dos orçamentos
das câmaras municipais funcionou. Os ditos representantes do povo aprovam
a criação de quase oito mil vagas, porém, aumentando os orçamentos atuais.
"Quem é o louco de propor aqui o aumento dos gastos?", argumentou o senador
Cristovam, Buarque (POn. Para tramitar em regime de urgência a proposta de
emenda constitucional precisaria de um acordo entre líderes de bancadas para
ser votada até.30 de junho, o que não aconteceu. Assim sendo, a' apreciação
da proposta segue em ritmo normal pelas comissões do Senado, inviabilizando
sua aplicação já nestas eleições de outubro. Com isso, tomando como exemplo
a região do Vale do Itapocu, Corupá, Schroeder, Guaramirim e Massaranduba
continuam com nove vereadores e Jaroguá do Sul com onze.

LIBERADOS
Os políticos que são réus em proces
sos criminais, ação de improbidade
administrativa ou ação -civll pública,
sem condenação definitiva, podem se

candidatar nas eleições de 2008. A
decisão foi tomada por quatro votos
a três de ministros do Tribunal Supe
rior Eleitoral. Entenderam que a lei de
Inelegibilidades já limita os critérios

para a concessão de cendídmurns .BOLSAS DE ESTUDO'
Emenda do deputado Pedro Uczai
(Pn, aprovada por unanimidade na PRESSÃO
Comissão de Constituição e Justiça Tem o dedo do vice-governador leonelda Assembléia legislativa, amplia o Pavon (PSOB) o anúncio da pré-candi-número de bolsas de estudo do Arti- datura da ex-titular da SOR, a também
go 170 da Constituição Estadual, que tucano Niura üemnrchl dos Santos.
atualmente beneficia 16 mil univer-
sitários com dificuldades financei-

Ele e o governador luiz Henrique
forçam uma aproximação dos tuca-

raso Possibilitando às universidades
nos com o prefeito Moacir Bertoldi

co�cedere� bolsas de estudo e�tre (PMOB). Na contramão da executiva
25% e .100% do yalorda mensal�d!!=__ do diretório do PSOB segundo o .ex-
de. Hale. concedidas semente-ncmn .

.

o
� .' . 'Q' _ .'.

d 15"0íi!'}JJ'9«'T é"Ji'."I,:l'noVC! rQ'7�+1 T�êrfJ Q mel�I�(hlflneU P-(Isq.l,d,.� u�,n8e,�S:r<;'T0e 10, o qu ul�! UI o numero OI •

carta a ullnnçu, desde que Bertoldi
estudantes benefiCiados. não seji o candidato.

O CORREIO DO POVODQUINTA-FEIRA, 12 DE JUNHO DE ·2008

Em Guaramirim, que ninguém estranhe uma aliança entre PT é PSDB, e
que lá.ocorre em outras cidades do país. Aliás, com as bênçãos �o dire
tório estadual petista. Evaldo João Junkes e o tu.cano Marcos Mannes
são críticos ferrenhos do governo de Mária Sérgio Peixer (O�M) e podem
compor a chapa majoritária. Junkes pam prefeito eM(fn�es*como vice.

"fi-

ÚNICO
.

Ex-vereador lio Tironié o único nome apontado pelo PSDB para substituir
Niura Oemarchi no comando da Secretari'O de Oesenvol�imento Regional
de Jaraguá do Sul. O partido não pretende abrir mão dQ cargo que lhe
coube na repartição de funções relevantes desde 2003. Eque o PMOB, por

.

várias vezes, tentou tomar para si.

PESQUISA 1
S

. �mseg
Federal, com 70%. Foi fncl

levantamento sobre o conhecimento do Poder Judiciá.rio
que apenâs 8% dos entrevistadas afirmam cQqpe��rbe

, da Justiça.

HAJA CARGOS
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Berri é pré-candidato o vereador

PMOB busca

_Iíderes jovens
MASSAR·ANDUBA

O presidente do PMDB

Jovem de Massaranduba,
Pier Gustavo Berri, informa

. que o partido iniciou um tra
. balho de busca de lideran
ças jovens na comunidade.
O foco, explica, é a médio
e longo prazo, visando re

novar o cenário político rio

município, numa tendência
que acredita ser nacional.

"O jovem talvez tenha
sensibilidade mais forte, ·não
se corrompe tão fácil e quer
mostrar serviço", comenta
Berri, que desde 2007, quan
do assumiu a presidência da
juventude do partido, diz
ter promovido reuniões bus
cando mobilizar esta faixa
da população. Segundo ele,
o trabalho não está focado
nestas eleições, mas nas fu
turas disputas.

Para o peemedebísta,
pré-candidato a vereador, o

município carece de inves
timentos em esporte e de
incentivo às modalidades.
"Não existe um calendário
esportivo no município",
afirma

.

Berri, defendendo
também que se dê mais aten
ção para a educação. "Nossa
cidade é agrícola e não temos
um curso técnico direciona
do a esta área", reclama.

O presidente do JPMDB
, também destacou a posse

de Carlos Chiodini (PMDB)
como deputado estadual,
.tornando-se o mais jovem
parlamentar na Assembléia.
Chiodini é também presíden
te estadual da juvéIiVúCléfdo :

partido. "Em Massaranduba
ele foi o candidato mais vo

tado e fez com que a gente se

Inspirasse", comentou.
,

�

AUDIÊNCIA

,

POLITICA----------

R$ 1 O milhões pom o BR-280
Ministro promete verba para duplicar trecho em janeiro

O CORREIO DO POVO

BRASíLlA/JARAGUÁ DO SUL

O Ministério dos Transpor- ,

tes confirmou a liberação de R$
10 milhões, em janeiro de 2009,
para o início das obras de dupli
cação da BR-280, no trecho en

tre a ponte de divisa de Jaraguá
do Sul com Cuaramirim, até o

trecho de acesso à Rodovia do
_ Arroz. O anúncio foi feito pelo
ministro Alfredo Nascimento,
em audiência com a comitiva de
representantes políticos e em

presariais de Jaraguá do Sul, na
terça-feira.
.Segundo o vereador Afon

so Piazera Neto (PR), o ministro
também confirmou a liberação
imediata de cerca de R$ 1 mi
lhão para elaboração do projeto,
que deve ficar pronto dentro de
120 dias. O montante, informou
Piazera, já foi encaminhado ao

Dnit (Departamento Nacional de
Infra-Estrutura) estadual, a quem'
caberá lançar a licitação para
contratar a empresa para a obra.

Além da duplicação da pista,
o projeto prevê uma nova ponte,
ao lado da existente, na divisa en
tre Jaraguá do Sul e Cuaramírim.
Também serão construídos dois

Líderes políticos e êmpresariais receberam o garantia do ministro (à dir.) durante audiência, no terça-feira

sentado pelo Dnit.
O vereador informou, ainda,

que as movimentações do mu

nicípio para duplicar o trecho
da rodovia começaram em 5 de
julho do ano passado. O proje
to, chamado Melhoria Opera
cional, nada tem a ver com a

duplicação da BR-280 em toda
sua extensão. Neste projeto
será construído um contorno,
que desviará a rodovia do seu

.

traçado original, justamente no

trecho que também deve ser

De acordo com Piazera, as obras duplicado.
somam entre R$ 25 e R$ 30 mi- -

_

lhões, conforme orçamento apre-

viadutos: um sobre a via férrea e

outro no trevo da rodovia com a

SC-413, ambos em Guaramirim. CAROLINA TOMASELLI

Desembargador recebe ação de Konell
Paulo Moritz Martins da Silva foi designado por sorteio na última terça-feira·

Konell quer concorrer o prefeito

JARAGUÁ DO'SUL/
FLORIANÓPOLIS

O desembargador Paulo
Henrique Moritz Martins da
Silva, do TJ (Tribunal de Jus
tiça) do Estado, f::;;:9]-. "U, na

quarta-feira, amedida cautelar
em que o ex-prefeito Ivo Ko
nell (DEM). pede a suspensão

. da ação que lhe cassou os di
_ reítós iidlífitos pór"'oiÍó 'arr6s.
,� Desembargador substituto da

� Primeira Câmara de Direito

�- Público do TJ, Silva foi desig-
nado para o processo através

de sorteio realizado na última
terça-feira. Konell é pré-candi
dato a prefeito.

Conforme o advogado go
ex-prefeito, Edson Colombo,
informou em entrevista, ao

O Correio "no mês passado,
à expectativa é que o pedido
seja analisado dentro do cin

co. dias, apesar da ausência de
prazoTegal, Na 'prÍIriêfra 'ins
tância, o juiz da terceira vara

cível, Edenildo da Silva, jul
gou extinta a ação e a medida
cautelar que, com o pedido de

recurso de. Konell, seguiram
para o TJ.

Na última visita à cidade, o
senador e presidente estadual
do DEM, Raimundo Colom
bo, disse que o diretório local
vai registrar chapa ,a prefeito.
Como o nome do candidato
na chapa pode ser trocado até
às vésperas ,da. eleíção, seria
a 'riíàneii'àbêJ.ê â sigla. garantir
a participação de Ivo Konell
na disputa, caso confirmada
a sentença favorável antes do

. pleito.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



---------POLíTICAIGERAl

-ELEiÇÕES

O CORREIO DO POVO IIQUlNTA·FEIRA, 12 DE JUNHO DE 200S

Ami'n reforça apoio a Dieter Janssen
"Se ganhar, ele vai mostrar para o Brasil uma gestão de resultados"
JARAGUÁ DO SUL

O ex-governadorEsperidião
Amin (PP) esteve no municí

pio na noite de ontem, onde
fez uma palestra sobre admi

nistração pública na Amvali

(Associação dos Municípios
do Vale do Itapocu) e se reu

niu com a base do partido. Na
oportunidade, ele reafirmou o

apoio à candidatura do vere

ador Dieter Janssen (PP) para
prefeito.

"Eu acho que o Dieter tem a

cara de Jaraguá, Se ele ganhar
a eleição ele vai mostrar para o

Brasil uma gestão de resultados.
Jaraguá do Sul tem a obrigação
de melhorar cada vez mais os

seus índices e ele pode motivar
esse esforço", disse. Questiona-'
do se a candídatura de Dieter é

.
irreversível, Amin foi categóri
co. "Se é irreversível quem vai

dizer em primeiro lugar é ele,
e depois o partido, porque nin

guém é candidato sem querer",
afirmou.

Sobre a aliança corri oPT,
Amin afirmou que a coligação
é possível, acrescentando que
o PP não é mais "prisioneiro

de um preconceito". "Em 2004

não tivemos nenhuma coliga
ção com o PT porque essa era

a regra. Mas agora essa proibi
ção não existe mais e nós po
demos nos acertar com o PT e

ter coligações em vários muni

cípios", garantiu.
O ex-governador também

não descartou a possibilida
de de haver uma aliança com

os tucanos no município. No
entanto, o pepista evitou falar
sobre os nomes para compor a

chapa de Dieter. "Não me meto

nisso, a decisão não é minha",
comentou, ressaltando que o

PP estadual não vái interfe
rir nas coligações locais, res
peitando a realidade de cada

região. "Ninguém ganha uma

eleição sozinho", destacou.
Segundo ele, a expectativa

para as eleições é que o PP ul

trapasse os 150 candidatos a

prefeito no Estado, com ameta

de eleger pelo menos 100. Em

2004, o partido teve 130 can

didatos em Santa Catarina,
. dos quais 70 foram eleitos.

DAIANE ZANGHELINI Esperidiõo Amin deu palestra na sede da Amvali e se reuniu com a base do partido, na noite de ontem

Motorista da Prefeitura vai

responder por lesão corporal
MASSARANDUBA

O funcionário da Prefei
tura de Massaranduba, O.D.,
59 anos, responderá por le
são corporal culposa (sem in

tenção de matar), ern.virtude
de um acidente ocorrido na

manhã de segunda-feira, na

l'i5. Rua Tomaz Radwanski, Bairro
9 Guarani-Mirim, em Massaran-

_

_ � duba. O funcionário condu-

Acidente aconteceu no Bairro Guarani-Mirim, onde caminhão perdeu rodado zia um caminhão Mercedes
Benz pertencente à Prefeitura,
quando o rodado traseiro se

despendeu e atingiu Margari
da Redneski Catafesta, 40. Até

r& Cassuli o fechamento desta edição, ela -

� permanecia na UTI do Hospi-
tal São José em estado grave.

A Polícia Militar, que aten

deu a ocorrência, lavrou termo
circunstanciado baseado no

artigo 303 do Código de Trân
sito. O motorista do caminhão
deverá comparecer em audiên

�ia UGl juizado especial. A pro-

mataria também pode pedir a

realização de uma perícia no

veículo, para apurar se houve

negligência na manutenção.
Por enquanto, o caminhão está

r parado' no pátio da Prefeitura
e não poderá ser usado até o

término das investigações.
Segundo informações, o

caminhão era utilizado para
serviços da Secretaria de
Obras e estava carregado

-

de
areia no dia do acidente. O
rodado teria se desprendido
no momento em que o cami
nhão entrou numa curva. A
mulher atingida pelo rodado
estaria do outro lado da cal

çada. O rodado pesa em tor

no de 70 quilos.
A pena para lesão corporal

culposa é a detenção de seis

meses a dois anos. O secre

tário de Obras da Prefeitura,
Adão Brych, não foi encontra
do para falar sobre o assunto.

Sai edital dos

aprovados
JARAGUÁ DO SUL

O edital dos aprovados no

processo seletivo encerrado no
dia 6, destinado à contratação
de oito médicos para o PSF

(plano Saúde da Família) foi

divulgado ontem. Os profissio
nais devem começar a trabalhar
no final de julho nos postos de
saúde dos bairros Três Rios do
Norte, Estrada Nova, Santa Lu
zia e Pama 2. Os clínicos gerais
que hoje atendem nestes pos
tos prestam serviço através de

compra de consultas. O prazo
de prestação de serviço dos

aprovados é de um ano. A rela

ção pode ser consultada no site
www.jaraguadosul.com.br.

Já atendimento nas espe
cialidades de endocrinologia e

reumatologia - áreas com mais
dificuldades para conseguir
interessados - estão sendo su

pridas por três especialistas há
um mês através da compra de
consultas,
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Quando chega· a hora de ir à escola
Alfabetização hem-sucedida não depende apenas dos professores e dos alunos
JARAGUÁ DO SUL

Que aprender a ler E( escre
ver é uma necessidade todos já
sabem. Mas, o que poucas pes
soas param para pensar é como

esse processo deve acontecer. E,
além das mudanças aparentes na
postura assumida pela educação,
as últimas décadas também trou
xerammodificações nas técnicas
utilizadas junto às crianças.

Conforme a assessora psico
pedagógica Jaqueline Novello,
do Colégio Marista São Luís, de
Jaraguá do Sul, o método fônico
(a partir do som, como u de uva)
e o silábico (por-ta), ambos pre
sentes num passado não tão dis
tante, já foram deixados de lado
na maioria das escolas. "Traba
lhamos mais com o Ietramento
do que com a alfabetização pro
priamente dita", explica.

Na prática isso significa o sur

gimento de inúmeras diferenças.
O lentramento incentiva a am

pliação da "leitura" do mundo,
da diferenciação das linguagens
e dos gêneros textuais trazidos
pelas crianças à escola. Em con

trapartida, a alfabetização trata
da codificação e decodificação
de símbolos, ou seja, as letras, pa-

lavras, frases e textos, por exem

plo, surgem aos poucos e nesta

seqüência: do menor ao maior.

Quando se adere ao primeiro, o
aprendizado vem de forma con

textualizada e o caminho é inver
so: parte do âmbito geral para de
pois esbarrar na fragmentação.

Segundo Jaqueline, esse arti
fício estimula o aluno a construir
o próprio conhecimento e não
ficar preso à obrigatoriedade de
decorar o que foi repassado. "Isso
é permanente porque as crianças
fazem relações o tempo inteiro",
ilustra. Para tornar o método
eficaz, os professores precisam
usar linguagens diferentes a cada
aula. Entre elas estão a música, a
dança, os jogos e a literatura.

A adesão a esses meios, de
acordo com a Luciane Olska, co
ordenadora dos anos iniciais da
rede municipal de ensino, faz

parte do procedimento gradativo
.

de aprendizado. "Não podemos
esquecer da ludicidade", desta
ca. Isto porque, as brincadeiras
envolvem os jovens estudantes e

os ajudam a entender aquilo que
o professor pretende ensinar.

KELLY ERDMANN

Para equipe da Secretaria Municipal de Educação, participação é fundamental

Brincadeiras spo essen.ciais para eríençes aprenderem a ler e escrever

Família tem papel fundamental·
no processo de aprendizagem .

J.ARAGUÁ DO SUL

Pais, atenção! Sevocês preten
dem contribuir com a aprendiza
gem de seus filhos, não esqueçam
de participar do processo. Mas,
também não esqueçam de utili
zar a prudência. Conforme a psi"
copedagoga Jaqueline Novello, o
bom-senso' é a melhor maneira
de auxiliar as crianças quando o

assunto-é a alfabetização.
A diretora de Ensino de [a

raguá do Sul, Sílvia Piazera, ex
plica que o cuidado deve estar

no tratamento. ''A metodologia
usada em casa precisa ser se

melhante a dos professores, do
contrário podem ocorrer confu
sões"; alerta. E, a lista de pro
blemas decorrentes dessas pos
turas incorretas inclui diversas
atitudes,

A fala infantilizada é uma

delà�;trl?orémrHã�, ÇÍ lll!:l;iÔa" De-,
positar toda a ansiedade dos

pais na criança provoca preju-

ízos. Elas acabam se sentindo
pressionadas e com medo. Com
isso, podem sofrer bloqueios.
Segundo Rosangela Meyer, da
Secretaria Municipal de Edu

cação, é errado exigir produção
incessante dos filhos. "Eles ne

cessitam passar pelo processo
inteiro e a brincadeira acaba
tendo uma importância muito

grande nisso", enfatiza,
No sentido inverso, quando a

família não demonstra qualquer
interesse, as perdas ocorrem da
mesma forma. A negligência
pode diminuir o empenho da
criança em relação aos estudos.

No meio disso tudo, ainda
estão as dificuldades de apren
dizado. A psicopedagoga expli
ca que fica difícil identificá-los
logo nas primeiras idas à esco

la. A omissão ou a exclusão de

letr.aS)':pof: exe-:an.p10,;t\é algo'Jil'atu-,
ralo O problema costuma se evi
denciar a partir dos oitos anos.

Alfbbelização
aesde cedo i;r;

ih- --,.-----
- --- ---

'\�_ \'<"

Nonoano:um
meio de inclusão

Na opinião da diretora de
Ensino de Jaraguá do Sul, Síl
via Piazera, a ampliação do
Ensino Fundamental para nove
anos tem comomérito "tornar o

aprendizado mais igualitário".
Isto porque, antes da obrigato
riedade do MEC (Ministério da

Educação), nem todas as crian

ças na faixa etária dos seis anos
tinham acesso à escola. Porém,
o quadro deve mudar. O gover
no federal exige a implantação
da nova proposta até 2010 tan
to nas redes municipais, quan
to nas estaduais e particulares.

De acordo com a secretá
ria de Educação de Jaraguá do
Sul, Maria Cecília de Lima, a

alteração trata príncípalmente
de uma questão de nomencla
tura. �'A criança continua sendo
a mesma criança de antes, en-

-(tãb,,1':l e:m:,g�@1:éil.Ii.i(lbéljÍl:J;lã(f"1�€)dl:h
mudar o foco, esquecer do lado
lúdico", acredita Jaqueline.
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Segundo Felipe Voigt, convênio foi negociado há dois anos, mas burocracia atrasou liberação do. Deter

INFRA-ESTRUTURA

Novos abrigos de
ônibus confirmados
R$ 66 mil serão-investidos em Schroeder
SCHROEDER

Autoridades de Schroe
der e representantes do Deter .

(Departamento de Transportes
de Terminais) assinaram esta
semana convênio para' cons
trução de' 20 novos abrigos .de

passageiros. O convênio é de
. R$ 66.802 mil e haverá contra

partida de, pelo menos, R$ 13

mil db município.
De acordo com Francisco

Luiz de Souza, gerente da SDR

(Secretaria de Desenvolvimento

Regional), o Estado contribuirá
com R$ 40 mil. Francisco ressal-

ta que "estes abrigos virão ao en

contro a uma necessidade que é
latente da região. Irá proporcio
nar uma melhor infra-estrutura

. no transporte coletivo dando
.

mais conforto ao usuário, pois o

abrigo é coberto".

Segundo o prefeito de Schro
eder, Felipe Voigt, o convênio foi
requerido há dois anos e o presi
dente do Deter, Luiz Carlos Ta
manini, havia se comprometido
coin o recurso. Porém, devido à
burocracia, só agora o dinheiro
está sendo repassado.

De acordo com o secretário

de Administração e Finanças,
Demilson Weiss, a licitação
acontecerá em aproximada
mente 15 dias e as obras de
vem começar em um mês,
aproximadamente.

Os abrigos a serem instala
dos pelo município serão mu-

.

nicipais e intermunicipais e a

maioria será colocada no inte
rior. Schroeder possui quase 20
mil habitantes e mais da meta
de deste contingente depende
de ônibus para se deslocar, . ".;-

" 1....
' "

'OSNIALVES

Conrado Müller participa de avaliação do Samu
A avaliação dos municípios

catarinenses em relação ao Ser

viço de Atendimento Móvel de
Urgência (Samu], que presta ser

viço de atendimento pré-hospita
lar de urgência, será apresentada
hoje, às 14h, na:audiência pública '

promovida pelo Tribunal de Con
tas do Estado (TCE), no auditório.
do Tribunal, em Florianópolis. O
presidente clã Focam, Dávio Leu,
prefeito de Massaranduba, estará
représêntadlfJjelti'}:írêfêito de' €0-

rupá, Conrado Urbano Müller.

A Federação é uma das enti
dades convidadas pelo TCE para
participar do painel de referên
cia, que colherá-sugestões da so
ciedade pará o planejamento da

.

auditoriaoperacional no Samu,
.

que será realizada pelo Tribunal,
Também partícipam do debate:
o Conselho Regional de Enfer
magem, o Conselho Regional
de Medicina, a Assembléia Le

gislativa; a Federação dasAsso
ciaçêes -deM6:FãdóreS' do Est!atlô1
de Santa Catarina e oMinistério

Público.
Nas auditorias, o TCE ava

liará se o Samu está estrutura
do para atender as urgências e

emergências, verificar se têm
sido adotados mecanismos

para a redução do número de
trotes recebidos pelo serviço e

analisar se o Samu, o Corpo de
Bombeiros e a Polícia Militar,
que prestam serviço de atendi
mento pré-hospitalar de urgên
clã; atuá'fn integraétáI'Iíe'bte 'iro
atendimento.

Município promove o primeiro
fórum do direito das crianças·
GUARAMIRIM

A .secretaria de Bem-estar
Social de Guaramirim promove
amanhã, o primeiro Fórum do
Direito das Crianças e do Ado
lescente. O evento acontecerá
às 13 horas nas dependências
da Câmara de Vereadores.

Neste Fórum, as entida
des governamentais e não

governamentais que realizam
alguma atividade específica
na área da infância e juven
tude deverão apresentar para

a comunidade as atividades
desenvolvidas na área.O ob
jetivo é apresentar propostas
para a formação do Cmdca
(Conselho Municipal dos Di
reitos da Criança e do Adoles
cente) que está sendo rees.tru
turado no município .

.

Para Cristiani Mussinato,
assistente social, a partici- ..

pação da comunidade neste
evento é de grande valia para
os resultados que serão adquiri
dos posteriormente.

o
'<t
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MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN, Tabelià Designada
da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santi! Catarina,

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

acham neste Tabelionata para protesto de Titulas contra:

DEVEDOR
ÉSPECIE NUMERO

DOCUMENTO CREDOR
VENCIMENTO VALOR SACADOR

ADRIELE DA COSTA 008.885.229-67 DASPPET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
I 342171 14105/2008 68,65 O MESMO

ALEXANDRE MARCARINI 038.311.709-75 MECANICA E RETifiCA DlESELSUL LTDA EPP
I 3537002 15/05/2006 639,25 O MESMO

ANA PAULA CORREA 079.191.039-32 TEEN COMERCIO DE CELULARES LTDA ME
I 003289 18/0512008 196,50 O MESMO

.

ANDERSON STOLFI JUNIOR 024.608.099-05 COMERCIO 2001 LTDA ME
I 05/2008 17/05/2008 279,00 O MESMO

BV GUINDASTES LTDA ME 07.208.190/0001-86 COM IND BREITHAUPT SA
I 0000163990 11/05L2008 556,17 O MESMO

BV GUINDASTES LTDA ME 07.208.190/0001-86 COM IND BREITHAUPT SA
I 0000169900 10/05/2008 716,53 O MESMO

CONSTRUBENNER COMÉRCIO MAT CON 05.761.947/0002-10 OPINIAO S A
I 095603 C/E 08/05/2008 222,72 CECOL CERAM.CORDEIROPOLIS-RCPl

DENILSON FAGUNDES . 988.605.349-68 JAVEL JARAGUA VEICULOS PECAS E S LTDA
I 109940/A 02/05/2006 163.00 O MESMO '

DENISE LOPES MACHADO 318.683.188-18 WP JUNIOR E CIA LTDA
I 004 15/05/2008 590,19 O MESMO

GLADIMIR DOS SANTOS MARTINS 970.009.499-53 FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE
BLUMENAU

.

I 2313186 12105/2008. 300,00 O MESMO
GUSTAVO PACHER 003.606.309-60 CONDOMINia RESIDENCIAL AMARYLLIS

I 9200018264 15/05/2008 161,64 O MESMO
ISMAEL LAUBE 059.979.549-27 SILMAO S/A

.

I 99688.8 19/05/2008. 108,80 O MESMO
IVETE GANZALA GIRALDI 025.177.149-08 BOA COSTURA

I 1120/03-7 11/05/2008 164,00 O MESMO
IVONE REJANE BONATTI BENNER 653·.692.5�9-15 OP BETON CONCRETO E ENGENHARIA LTD

I 10690/2 0210512008 -1.540,00 O MESMO
IVONE REJANE BONATII BENNER 653.692.549-15 OP BETON CONCRETO E ENGENHARIA LTD

I 10690/1 02/04/2008 1:540,00 O MESMO
JEFFERSON CARBONERA GARCIA 017.571.929-21 CONDOMINIO RESIDENCIAL AMARYLLIS

I 9200016167 15/05/2008 120.77 O MESMO
LEANDRO RAMOS DE CARVALHOS 018.953.079-02 FACTORY INSTRUMENTALGIR.URGICO

IND E COMERCIO LT
I 000452 19/05/2008 1,425,00 O MESMO

MARLO AZEVEDO SIQUEIRA 436.287279-15 LM PRE COBRANCA E SERVICOS LTDA.
CH 512823-4 A VISTA 785,00 O MESMO

NATIJU COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 07.726.796/0001-03 WARUSKY COM INO REPRES LTDA
0200260001 16/05/2008 432,00 O MESMO-

.

ORGANIZACOESH.GORGES LTDA
,

72.296,726/0001-24 ACEVILLE TRÀNSPORTES UDA
'. _ ,,,,', "J".IOil529 . 11/0412008 ·22;00 O MESMO
i:)iii.tr RENITAJiEfiITSCHEL 489.594.729-72 VALOOCIR HAAS ME

I 16305 14/05/2008- 90,00 O MES-MO
.

RODRIGO ADRIANO CORREA 063.977,469_50 TAlPA SECURITIZADORA S/A'
I 459 18/05/2008 1.275,00 SALOBRA COMERCIAL LTDA ME

ROGERIO VALDIR KRIGER 653.419.889-49 EOUIMOV EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E
REPRESENTACOE

I' 3190/3
RUDINEI BARDIN

CH 000119-8
RUDINEI BARDIN
.• CH 000118-0

A

A

15/05/2008 576,29 D MESMO
004.793.959-18 . AUTO ELITE LTDA.

A VISTA 355,00 O MESMO
.

004.793 959-18 AUTO ELITE LTDA.
A VISTA 355,00 O MESMO

DEVEDOR
ESPECIE NUMERO

Pag.02

DOCUMENTO CREDOR.
VENCIMENTO VALOR SACADOR

RV COM DE MOVEIS LTuA
I 018716603

RV COM DE MOVEIS LTDA
I 018687503

SUPERMERCADO TERRA LTDA
I 194 . 13,05/2008

ULISSES CHARLES JUNGTON
I 124894

.

..30104/2008 .

ULISSES CHARLES JUNGTON
I 654663/3

08.453.968í0001-85 MADESA MOVEIS LTDA
12105/2008 190,28 O MESMO

08.453.968/0001-85 MADESA MOVEIS LTDA
29/04/2008 361',94 O MESMO ,

- 07.925.246/0001:'13 ALDANO PROC DE DADOS LTDA
'900,00 O MESMO

.

003.826.529-08 POSTO MIME LTDA
210.44 O MESMO

003.826.529-08 POSTO MIME LTDA
15/05/2008 133,45 O MESMO

E, como os ditOS devedDnr.; nao fornm encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimacao, fatpor
intennedio do presente �diIaI, para que os mesmos comparecam neste Tabelionato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca; nr.
1589. no prazo da lei, a fim de liquidar o seu debitO, ou entao, dar razao por que nao o faz, sob a pena d� serem os

referidQs protestados na jprroa da L� etc. '" "'b'
.

',
..

: )f'�"':��' :''(1,:'" _�;.1à:"-'
Jaragua do sul .. 11 de Junho .2008
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BARRA VELHA

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

Balle escolhe rainha e prlncesns
Seleção para Festa Nacionaldo Pirão seránesta sexta-feira, às 22 horas

A Festa Nacional do Pirão
é uma das mais tradicionais
do litoral norte catarinense e

. traz visitantes de todo o Esta
do, além de turistas de outras

regiões, para Barra Velha.
A· escolha da rainha da

festa será nesta sexta-feira,
às 22 horas, na Sociedade
Recreativa de Barra Velha e

terá a participação de nove

candidatas. As escolhidas de
verão divulgar a i2° Fenapír
por todo o Brasil em eventos
de diversas cidades, Serão
quatro as vencedoras que ga
nharão as faixas de rainha,
primeira princesa, segunda
princesa e miss-simpatia.

Para o assessor de' im
prensa da Prefeitura de

·

Barra Velha, Jakson Santos,
·

"esta edição da Fenapír deve
ser uma das mais visitadas
de todos os tempos. A orga
nização está se dedicando
ao máximo para preparar

JARAGUÁ DO SUL

Indústria de,
alimentos' .

o curso de Engenharia de Alimentos
da Unerj (Centro Universitário de Jamguá
do Sul) troz o Sonta Catarina Marcelo Cris
tianini, especialista no desenvolvimento de
novos produtos, pam um curso destinado o

,

estudantes e profissionais da, área. A ativi
dade vai acontecer nos dias 13 e 14, e foz
porte, do disciplino Marketing para a In
dústriá de Alimentos. Marcelo Cristianini é
gerente corporativo de Desenvolvimento de
Ingredientes do Com Products Internatio
nal, é professor do Faculdade de Engenha
ria de Alimentos do Unicamp, com mestm
do e doutomdo na área. As inscrições sõo

· gmtuitas e podem ser feitos pelo e-mail
silvia@uneij.b[ Outms informações pelos
telefones (47) 3275-8200 e 3275-8287.

.

tudo a tempo para o even

to", disse.
Os ingressos para' o baile

de amanhã' podem ser retira
dos no local, com valor de R$
7 masculino e R$ 5 feminino.
A animação ficará por conta
da Banda Samurai.

. FESTA NACIONAL
, ,DOPIRÃO

Na Festa Nacional do Pi
rão pode-se encontrar o pirão
em várias formas de preparo:
pirão com peixe, pirão bran
co, de, camarão, de frango,
de feijão, de marisco, de siri;
com lingüiça.eaté churrasco
com pirão. Com tanta varte- .'

dade, a festa até foi desta
que emprogramas de TV em

rede nacional. O concurso

do mais rápido comedor de

pirão do Brasil, promovido
todos os anos durante a Fena

pir também é naçionalemnte
reconhecido. Festa Nacional do Pirão elege rainha, princesas e miss simpatia amanhã CO," grande baile na Sociedade Recretaiva·

JARAGUÁ DO SUL
-

Concurso Rainha
de Sociedades
A Sociedade Rio Novo, de Corupá, rea

lizo mais uma etapa eliminatória do Con
curso Rainha dos SociedadeS neste sábado,
14 de junho; às,22 horas.lngressos anteci
pados o R$ 8 e no hora será R$ 10. O obje
tivo do concurso é resgatat incentivar e pre
�rvar o cultum e tradição germânica dos
festas de. tiro dos sociedades, escolhendo

. o mais bela minha e princesas pam repre
sentarem os sociedades e o município nos
eventos da região. O desfile será com tmje

. típico germânico, vestimenta que caracteri-
zo o evento. Beleza, elegância e postum e

.

desenvoltum de passarela, sõo os critérios
avaliados.lnformações pelo telefone 9158-
5363, 3375-1468, com Adernar Bossoni ou
Lone na Fundação Cultuml: 3375-1399.

JARAGUÁ -,D,O SUL·

Unerj prepar.a blitz
A componha de divulgação do Seletivo de Inverno do Centro Universitário de Ja

raguá do Sul tem duas novos blitz agendados: nos djas 21 e '28, dos 10 às � 2 horas,
·

tuncionários, professores e eradêmlces do instituição vão levar informação à Praça
· Angelo Piazera. A componha apresento o Mundo Unerj e os opções de ensino superior
poro o segundo semestre seletivo. No Seletivo de Inverno 2008 o Unerj conto com

vogas em 14 graduações. Dentre elos, três novidades que ampliam as oportunidades
de qualificação em nível superiot com os cursos de Tecnologia em Gestão Ambiental, .

Eletrônico Industrial e Sistemas para Internet - os dois últimos em convênio com o

Senai. Outras informações no (47) 3275-8200 e pelo site www.seletivo.unerj.br.

CORUPÁ '. GUARAMIRIM

FESTA JUNINA DA·ESCOLA
.

TERESA RAMOS NO DIA 14.

'. fameg em
, mostra científica

A Fameg (Faculdade Metropolitana
.

de Guaramirim) foi uma, dos principais
atrações no 1° Seminário e Mostra Cien
tífico do Programo de Bolsos de Estudo e

pesquiso �o Artig,o 170 do Constituição
de Santo Catarina. O evento aconteceu
no quarta-feira "e foi promovido pelo
Secretario de Estado do Desenvolvi
mente Regional de Jaraguá do Sul. IA
,Fam�g apresentou os projetos "Famelix,
.GNU/Linux" ,e "Famelix - Unho, de Pes
quiso, Suporte o Migração". Programas'

, de sucesso internacional, desenvolvid�s "

totalmente na instituiçã,o. O objetivo �o
seminário foi mostrar �esulta�os obtidos

, nos projetos sociais, com visõo educativo,
, propost9s pelo Gov�rno do Estado.

A Escola de Educação Básico Teresa Ramos, em Corupá, convido o comu

nidade poro festa junina no dia 14 de junho (sábado) o partir dos 13h30min,
com muitos brincadei'ras e apresentação de danças. Dentre os atrações; ti tra
dicionaLbingo. Haverá completo serviço de bar e cozinho.

. "BARRA VELHA
-

"
•. ,

Prefeitu:rii paga: acesso proibido
,

,

O constrangimento causado àpós vir o público a fatura do portal Terra de
acesso à internet do Prefeitura de Borra Velho tem um metivo justo. É que consta
no documento o quantia cde R$ 287,10 com páginas de conteúdo pornográfico.
A preocupação do Executivoagora é descobrir quem contratou os serviços de
conteúdo adulto e impróprio. A suspeito é de que um piratg de internet tenho
usufruído do serrldor do Prefeitura, em razão dos horários de acesso que eram

entre me.ia-noite e 5h30. A conta pernõ mais antigo acessado tem contrato, de
fevereiro de 2006. A fatur,P de janeiro o junho deste ano de R$ 287é somente
com acesso proibido.
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MUNDO ARTíSTICO

A força e determinação de uma atriz
Na pele de Flora, Patrícia Pillar interpreta um personagem denso e dramático

Como disse a própria atriz guardado. É assim que Lara

em' recente entrevista, inter- começará a conhecer quem re

pretar uma ex-presidiária tem almente é Flora.

sido um desafio constante para Claro' que a trama de ''A

Patrícia Pillar, uma vez que a Favorita" guarda muitas re

personagem não tem nada a velações para o telespectador
ver com atriz, exceto talvez que já começa a torcer para

quando o assunto é força de que Flora tenha um final fe
vontade e determinação. liz ao lado da filha e, -claro, de

Estamos falando da Flora, um grande amor que poderia
de ''A Favorita", novela que ser Zé Bob (Carmo Dalla Vee

vem sendo exibida pela Glo- chia).
boo Ela já conseguiu conquis- ,

Deixando de lado a ficção,
tar a confiança.da sogra, Irene Patrícia Pillar é uma mulher

(Glória Menezes) e, apesar feliz e muitíssimo -bem resol

de usar o nome de Sandra, vida. Casada com a deputado
escondendo sua verdadeira, federal Ciro Gomes, do PSB

identidade, conseguiu aproxi- CE, que também é advogado e

mar-se da filha, Lara (Mariana professor universitário, é sem
Ximenes), nos próximos ca- pre flagrada em cenas de cari

pítulos da trama, mãe e filha nho explícito com o marido.

conversarão sobre o passado Guerreira e corajosa são ad

e, como quem não quer nada, jetivos que também se aplicam
Flora dirá a Lara que, talvez a, à atriz. Quando descobriu que
mãe tenha lhe escrito cartas tinha câncer de mama, veio a

durante o tempo em que per- público, contou o seu drama

maneceu na cadeia. A moça e ajudou a conscientizar as

decide perguntar para o avô mulheres quanto à prevenção
que acaba lhe entregando to- da doença. Não teve medo da

das as correspondênciasman-
-

opinião pública e muito me

dada por Flora que éle havia nos do preconceito.

Após o

tratamento do
câncer de momo;
Patrício Pillar-

- retomou o suo

carreira na
televisão. Um de
seus primeiros '

trabalhos foi
uma participação
especial no
seriado "Cargo
Pesada"

A volta por cima
Patrícia Pillar voltou a trabalhar

em 2004 interpretando a decidida
Emerenciana no remake da novela

"Cabocla", fazendo par românti
co com Tony Ramos, além de ter

feito algumas, participações espe
ciais como por exemplo no seriado

"Carga Pesado", ao lade de Antonio

Fagundes e Stênio Garcia. Ela atuou

ainda em "Sinhá Moço", no papel de
Cândida, a Baron,esa de Araruna.

Patrícia Pillar tem razões de so

bra para estar feliz do vida. Elo está
comemorando mais de duas décadas

, de profissão, iniciado no filme "Paro
Viver Um grande Amor", do cineasta

,

Faria Jr, sendo que a estréia em no-

velas foi em 1985, em "�oque San

telro", da Globo. A novela "Cabocla"
marcou a volta da atriz s novelas.
Sua última atuação tinha sido em

"Um Anjo Caiu do Céu", na qual '

contracenou ao lado de Marcello

Antony, Caio Blat e Tarcisio Meira.
Em seus momentos de folga, Pa

trícia Pillar gosta ainda de se alimen
tar bem, fazer ginástica, ir ao cinema

-

e ao teatro.Quanto ao futuro, a atriz

quer mesmo é ser feliz e só reclamo da
falta de tempo; tem planos poro voltar
a estudar, mas ainda não conseguiu
colocá-los em prática. Enquanto issO.
o público-fã das, noyelas vai deliciàn,
do-se com seu talento. '
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Venha saborear um gostoso CAFÉ ESPRESSO

com deliciosos DOCES e SALGADOS

em um ambiente climatizado

_.

Aguardamos o sabor de sua visita!
Almoço de hole Alameda 25, sala 1.1. -Fone 3055 2229

"Arroz à Grega"
.

Marechal Deodoro da Fonseca, 191

CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JORNALISTA

Feitos para durar
Arthur acordou com a certeza de que aquela

quinta-feira era apenas mais uma como qualquer
outra. Saiu da cama com o pé direito direto para o

banheiro. Sem a breve visita ao chuveiro parecia
ser impossível começar .o dia. Precisava acordar
se sentindo limpo, pronto a enfrentar os trancas e

barrancos típicos da vida alheia.
Aninha costuma demorar até conseguir colocar

as pernas para fora da coberta. A preguiça-é tanta

que fica difícil tomar tal atitude. O resultado: está
sempre atrasada. No. apuro, depois da décima cha
mada rio celular, ela sai toda estabanada, calçando
os sapatos dentro do carro e terminando de passar
batom, lápis e rímel enquanto o sinal de trânsito
permanece rio vermelho.

Arthur não é esquecido,' só um pouco desliga
.do. As vezes deixa até mesmo de dizer "bom dia" à
recepcionista do escritório porque simplesmente
caminha com o pensamento lá longe, onde nem

ele mesmo se recorda. A cabeça não pára, vive
na ativa. <_

Aninha fala rápido. Chega ao atelier na corrida.
Todo mundo já se habituou: quando há barulho de
freadas no estacionamento, celular tocando e esta
los de papéis indo .ao chão, só pode ser ela apor-

.

tando porta à dentro. O "bom dia" vem em alto
e :bom som para que todos os colegas ouçam de
uma só vez. E a alegria em pessoa. Mas, também é
o mau humor em pessoa. Vive se reinventando, é
uma nova Aninha a cada dia.

Arthur lembrou dó Dia dos Namorados apenas
quando viu um lindo e vermelho buquê de rosas

vindo em sua direção, já no final da tarde. Era para a

Talita, mulher gente boa que divide a mesa com ele.
Aninha tinha perdido completamente a noção

de calendário. O trabalho tomava um tempo consi
derável. O namoro tinha cinco anos, os presentes
começavam a se repetir e ela nem ficava incomo
dada com isso. O problema é que lembrou do Dia
dos Namorados somente no momento em que o

Henrique 'surgiu com uma pergunta nada difícil:
rosas ou uma caixa de chocolate? Rosas, elas não

engordam!
.

Arthur não pensou duas vezes. Pegou o telefone
e pediu à floriculture da esquina um buquê de 50
rosas vermelhas a ser entregue no atelier de alta cos
tura da Rua Augusta, em menos de 15 minutos.

Aninha não podia perder tempo. Pegou.o tele
fone e pediu à loja de chocolates da esquina uma

caixa de 50 bombons recheados. O presente tinha
de chegar errrIõ minutos ao escritório de arquite
tura da Rua Augusto.

Arthur adorou. Aninha adorou. Os dois resol
veram noivar. Ambos haviam esquecido o Dia dos
Namorados e não tiveram vergonha algumade rir
da situação. Eram feitos um para o outro, feitos
"para durar.

• kellyerdmann@gmail.com

NOVELAS

JARAGUÁ DO SUL

CINEMA

VARIEDADES--------'-----

.

• 2
-o filme (leg) {13h45, 161140,

os,dias) (l9h15 � se�sab/domJsegfter/

• Cine {itijeller 3
• As crônicas de Námia - Príncipe Caspian (Dub)
(131130, 1�'b15, í9h, 21h,45 - todos os dias)

Amor e guerra
�m "Elizabeth"

Inglaterra, 1585. Elizabeth ,I está quase
há três décadas nocomando do Inglater�
ra, mos ainda preciso lidar com o traição

, em família. Ao mesmo tempo, o entollcls
mo no Europa tem como testa-de-ferro o

rei Felipe II que planejo destronar Eliza-.
beth I, que é protestante.

CIRANDA DE PEDRA
Notércio critica Afonso por ínterferir em sua

vida. Daniel e Laura ccmemcrem o chegado
dos móveis. Afonso. diz o Notércio que Daniel
pediu um empréstimo no banco. Frou Herta "

estroga um quadro que Otávió estava pintóndo.
Natércio pede que o gerente recuse o emprésti
mo de Daniel. Alice diz o Eduardo que Emiliano
recebeu uma proposto de trabalho em Vitória
e pediu demissão. Afonso liga paro Frou Her-
ta avisando que os planos estão dando certo.
Daniel déscobre que seu pedido de empréstimo
foi reprovado,

/

BElEZA PURA
Robson

-

desconfia que José Henrique tenha
enconttado Olavo e diz a ele que está indo ca

çar no Pantanal. Rokelli e Robson assinam os

pap.!Íis do casamento, sem olhar e entregam a'
José Henrique.· Rokelli se esconde no carro de
Robson. Gaspar desconfia que Rakelli foi paro
o Amazônia. Robson e Adamastor descobrem
Rakelli no avião. Suzy desmaia quando desco
bre que está grávida. Meu Bem vê uma discus
são de Norma e Sônia. Guilhermediz a Raul que
vai se reaproximar de Norma, paro descobrir a

.

'verdade.
.

,

A FAVORITA
Floro avisa Irene que foi demitida. Sinvol avisa
DO'natela que monitorÍJndo Flora. Donatelo se

choco quando Laro diz ·que vai'poro a casa de
Cassia no. Sinvol filma a entrada do restauronte,
onde Floro espera Irene. Ela entra pelos fundos.
Dodi se encontro com Tina. Céu pede que Edi
valdo não dê outra entrevista. Elias e Augusto
discutem sobre Shiva. Copola dá um telescópio
de presente poro Catarina. Lora combino umu

exposição com Flora. Donatela não entende ao

ver, na tela do computador, Irene com Floro.

OS MUTANTES
- CAMINHOS DO CORAÇÃO
Pacholo pensa que Vová morreu. Ele rezo pelo
filho e choro. Toni e Cléo chegam à ilha. Eles
são atingidos por espinhos e se escondem. Rosa
Encarnado surge e ordeno que fiquem parados.
Rosa ataca Toni com espinhos e ele se defende.
Aquiles preparo os malas paro se mudar para
coso de Lucas e Janete. Ágata se recuso a ir

.

e eles discutem. Draco, Telê, Gór e Metamorfo
cercam Claro e ordenam que elo cure' Medusa.
Clara fica apavorada e falo que, sem uma ener

gia boa, o milagre do cura não acontecerá.

AMOR E INTRIGAS
Jurandir algemo Alice e sai com o carro. Pierré
pergunta poro Eugênio se ela matou todos os

ex-maridos dela. Valquíria conto a Jócira que o

fim de Alice está próximo. Hugo começa a se dor
bem com Otávio e Celeste fica feliz. Alice grito e

Jurondir lhe dá um tapa. Juroildir. diz que traba
lha poro Valquírio. Pedro chego em casa e sente
falta de Alice. Janaino diz poro Felipe que Alice
sumiu. Pedro e Felipe vão até a polícia, que vai
atrás de Alice. Jurandir vê a polícia se dirigindo
_ao borco.

..

• Cine Shopping 1
• As crônicas de Nárnia - Principe Caspian (Dub)
(16hl0, 18h50, 21h30 -todos os dias)
(13h30 - sob/dom/quo)

• Cine Shopping 2
• Indiana Jones e o' rçino da coveiro de cristal (Leg)
(16h40, 19h, 21 b20 - todos os dias)
(14h20 - se�sab!domLqjua)

JOINVlllE
• Cine cidade 1
'Indiana Jones e o ,reino do caveir.o de cristal (Leg)
(14h20, 16h40, 19b, 21h20 -todos os dias)

"

• Cine Cida�e 2
• As crônicas de N.árnio - Príncipe Caspian (Dub)
(15h30, 18hl0, 21h-se�seg/ter/qui)
(13Q30, 16hl 0, 18h50, 21h30 - sOb/dom/quó)

• Cine Mueller 1

� Indiana Jones e o reino do caveira de cristal (Leg')
(14h30, 17h, 19h30, 22h -,todos os dias)

Despertar de uma
. nova consciência

Mais do que em qualquer outro época de
suo história, o humanidade tem hoje o

chance de criar um mundo novo - mnís
evoluído espiritualmente, .mals pleno
de amor e sanidade. Poro Eckhart Tolle,
autor'de O Póder do ,AgOJá, Clássico' do
literatura espiritual, estornos vivendo um

momento único e maravilhoso: o do des
pertar de uma novo consciência: '
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Sandy no altar
e muitos boatos
Será que os boatos que correm por
aí têm algumacoisa o ver? Comen
to-se que Sandy estaria grávida de
seu nemeradc. o músico lucas Limo
e, discretos, eles não falam sobre o

assunto. O foto é que o cantora mar

cou o doto de seu casamento çom o

ornado poro 12 de setembro. A festa,
para 280 pessoas, será em uma casa

perto de uma das fazendas de Xororó,
pai da noiva, em,Campinas.

José,de Abreu
está solteiro
o ator global José de Abreu e a.mu

Iher, Camila Mosquella, separaram-se
após quatro anos de casamento, de
acor,do coin o jornal Folha de S. Paulo.
Ele saiu de casa há três dias. José
de Abreu ganhou as manchetes nas

últimas semanas também por outro
- motivo: ele faz parte do grupo de
atores que cobra do SBT um valor em
dinheiro pelos direitos'de �eexibição

r do novelo "Pantanal".

Nasce o filho
,do craque Kaká
o bebê do jog'ador Kaká com Caroline
Celico nasceu no madrugada de terça
feira (10). Kaká fez questão de assistir
'ao porto do primeiro filho, Luca Celico
leite. Em entrevisto ao apresentador

'

,

Galvão Bueno, na SporTV, Kaká já
'

havia comentado sua vontqde de estar
,

no sola de porto. "Vou assistir ao
.pcrtc quanto eu agüentar." O jogador
do Milan e o estudante se casaram

em 2005.

SUDOKU'

SOBRE OJ060
É um jogo de lógica muito simples e viciante, O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com numeres de 1 a 9 sem
repetir números em cada linha e cada, coluna, Também
não se pode repetir números em cada quadrado dé 3x3. PREVISÃO DO TEMPO ' Fonte: Ciram/Epagri

Tempo instável com variação de nuvens,
chuva com aberturas de sol. Temperatura
amena e estável. Vento de noroeste a

sudoeste, fraco a moderado com rajadas.
'

� Jaraguâ do Sul e Região

,SOLUÇÃO dalua

CHEIA MINGUANTENOVA' CRESCENTE·

:!i6' � 10/6 26f6 '

SÁBADO '

MíN:17°C r">.
MÁX:21°C�
Sol com nuvens

SEXTA

MiN: 16° C
'MÁX: 20° C , ,.'C"""'r�

Chuvoso

DOMINGO
MiN: 10° C
MÁX: 21° C
Sol com nuvens

HOJE

MiN: 12° C
MÁX: 22°'C,', -

""',,--""�
Chuvoso

. lil ÁRIES

4:�I" (20/3 a 20/4)
"

p., A necessidade de
,

� � mudanças e ao '

mesmo tempo a

confusõo e a incerteza estão
tirando sua enerflia. Procure não

'

se �eixar levur por essas forças e
entrar em contato com o que você'
tem de'melhor. sua asseJ:lividade
e capacidade de direção.

)(
GÊMEOS

,

(21/5 0'20/6)
Hoje você sente

,
.

que existem ques-
tões relacionadas

à sua vida emocional e afetiva

que precisam de algumas deci
sões. O mundo emocional pede
reflexão. Você precisa pensar o
que realmente quer da vida e

tomar atitudes que tem adiado.

L� LEÃO

�.:> (22/7 a 22/8)
.: '} Você ainda anda

, � \.£-; 'um pouco nervoso
com o excesso de

confusõo que tem estado pre-
'

sente em seu dia a dia. Procure

recomeçar algo que se perdeu
pelócaminho observando e pla
nejando cada pass� que deve ser

,

dado em direç(io ao sucesSo.
.

1 '

#
LIBRA

'

(23/9 a 22/10)
As energias ainda
estão calmas e

você consegue re
organizar muita coisa em você.
Você sente que tudo está sob
controle e funcionando de forma
equilibrada� Sol e lua, masculino' ,

e feminino equilibrados em
todos os setores de sua vida.

parceiros ou

sócios no dia de hoje. Você está
com as emoções à flor da pele e

isso pode atrapalhar ou confun
dir suas percepções e intuição.
Tome, cuidado com o que fala e

com a -maneira de se colocar.

'�TOURO'
•

(2Ú4 a 20/5) "

Não IJnisque seu

,
dinheirinho em

investimentos in
certos. Essa nunca foi a maneira
de lidar coni suas finanças,
portanto se sentir-se tentado a '

mudá-Ia, deixe pora outra hora.
Não Vá em direção a.nada que, .J�
não seja absolutamente seguro. '

r- '"
CÂNCER

'111'
VIRGEM

. ti
-

-ti ESCORPIÃO

i6,
CAPRICÓRNIO

�.� (21!6 a 21/7)
..

(23/8,a 22/9)
-

�'::*� (23/10 a 21111) (22/12 a 20/1)
�-;;.'-':::' Você sente quemuito Seu inconsciente ::::=�e�::� Suus emoções '� Pode ser que você
t : ; em sunida deve

,
tem sido ativado e

-

";'
-

estão tão latentes . ,'tenha que entren-
mudar; mas não

,
de vez em quando t

.._)
,

que você não sabe tar .obstáculos ou
sabe por.onde começar. As sensa- você sentellma sensação de in- direito o que fazer situações de tensão que exijam
ções sõa intensas-e você-precisa "'--=capacidade. O que você precisa - com eloS.Algumas lembranças,

,

uma maior ateóçõo de sua parte,
criar coragempal1l'oIhá-las. '

,,' '''entenderé queesta fase'é de ,'-ou peSsoas1le um,passado não " principalmente em seu ambiente
Tenha maiS fé nas'SUfiS decisões.' ,limpeza eorganização e essas -total� resolvido podem voltar ,de trabalho. Procure_ tudo

, Sensatez sempre foi uma de suas, 'caracterís,icas fazem parte de oJncom'bdm: Pnlcurenão negar o que deve ser feito sem se

melhores qualidades.'
"

suas maiores necessid�des.
'

seus sentimentós, deixe-oS fluir. envolver emocionalmente.

ANIVERSÁRIOS _� "

DIVIRTA-SE

Escondido
Um casál jantava o luz de velas num

_

resteurente fino. De repente, o gar
çom notou que o homem escorregavâ
lentamente para debaixo do mesa.

A mulher parecia não reparar que o

companheiro tinha desaparecido.
" Perdão, senhora - disse o garçom
-' mas eu acho que seu marido está
debaixo do mesa.
- Não está, não - disse a mulher,
olheadn calmamente poro o garçom
- Debaixo do mesa está o Chicão. O
meu marido é aquele que acabou de
entrar no restaurante.

AQUÁRIO
(21}1,a 18/2)
Procure nã'o tomar
nenhuma decisão
definitiva hoje, '

especialmente no campo afetivo.
O dia está tenso nessa área. Dei
xar para amanhã é o melhor que
tem a fazer. Você está mergu
lhado em seu mundo emocional,
mas não de forma positiva.

PEIXES
,

til. (19/2 a 19/3)
•• Se você sentir
� que !I dima pode

pesar em seu

ambiente doméstico, procure
não tomar nenhuma atitude que
traga arrependimento. Controle

-

suas emoções, apesar de .-las .

muito intensamente.,Não bata de
frente com quem está ao seu lado.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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GREEN DAY
Papo rápido hoje, vai uma ou outra verde:

- Sacolinhas: o lunender foi pioneiro por aqui no incentivo 00 'uso de
embalagens de algodão poro carregar compras, já o Molwee entrou no mercado
inovando com suas.socolos oxibiodegrodáveis (que somem em até três anos).
Sacolinhos de supennennde levam 300 anos para desmancharem-se no lixão,
enquanto os socos de lixo próprios para tollevom de 2 o 3 meses. Quanto tempo
você quer deixar suas porcorios por aí? ,

- Reduzindo o velocidade de cruzeiro de SITOS aeronaves o South-west Airlines
passou o entregar seus passageiros três minutos mais tarde em alguns destinos,
porém agora economizo 42 milhões de dólares por ano em consumQ de
combustível (penso no alívio com fumaço).lsso vale pro trânsito: dirigindo com
colmo o pilotagem fico eficiente, e �á pro poupaF;;até 36% no tanque sabendo
fazer uso do giro do corro (experimento manter abaixo dos 3.000 RPM pro ver).
Reportogelll do revisto Quatro Rodos deste mês (página 105) comprovou, que,
dirigindo-se com colmo, numa viagem urbano de 22 minutos o atraso não
chego o passar de 90 segundos. ,

- "Um litro de óleó contamino um milhão de litros de águo". Já foi noticiado,
mos vale lembrar: o Molwee possui um contêiner apropriado poro recolhimento
do resíduo do cozinho. Armazene o óleo que sobrar numa gorro pet de 21 e leve à
empresa, que elo se encarrego do descarte apropriado. Bônus: o cada millitros
coletodos o Maiweedoo ciriea ceSto�básicos poro instituições carentes.

FAlANDO EM CONSUMO... , MABBA
Dos poucos protessores que tive
que ganhavam voluntariamente
o silêncio do classe. É dom,
Mobba já nasceu mestre.

Do coluna do Cacau, essa chegou via e.moil: _

Urn estudo recente conduzidó pelo'
Universidade Federal de Campinas
mostrou que cada brasileiro cominho no

médio, 1.440 quilômetros por ano. Outro
, estudo, feito por uma cervejaria, mostrou
que, em médio, o brasileiro tomo 86litros
de cerveja, onuolmente.lsso significo que
o brasileiro foz, cerco de 16,7 quilômetro
por litro. Povo econômico.

PENSE EM ADOÇÃO ,

,

Quem quer umpet carinhoso pra
fazer, companhia no dia-a-dia
não pode deixar de conferir:
fotolog.terra.com.br/ajapra
<'

r .. � '" '" � '" '" '" '" ,," '" ,. '" '" .. i

j MAU HUMOR
, Dia dos Namorados: tudo que casais fazem é lotar motél hoje e o

: maternidade �aqui nove meses. Sei não, mos promoter que tivesse senso de
: oportunidade e fizesse uma bólada só pra solteiros acho que ia faturar bem.
� "' ... w"' ..... ,., ....... "' ... __ ... _ .. _ .. ,.."' ...... _ .. __ ..... _ ... "'_ .... __ ....... __ ...... J .. _ .... __ *

.

Pagode universitário, sertanejo universitário e forró universitário. No ando ,

: dos vertentes, o comunidade de professores diz-se ansioso pelo chegado do :
, .

.

: universitário universitário.
'

,

............... "',. "' "'''' "' "' ,.. "' ..

lEM BLOG?
Mondo o link, por favor: contato@poracaso.com. Queremos ver quantos têm no

região e o que o gentepode fazér pro propagar os boas opiniões sendo publicados
(tudo com consenso, claro) -.

, A equipe de divulgiição do dpto. de marketing da Unerj, que fazia
bagunça pelo calçadão no sábado à tarde. Vai abraço pro Cindy, pro
Elisa e pro triane Porto, que estão perdidas alí pel� meio

.
.

Naiara Lima em shot no Kantan Sushi Lounge

DESClASSIFICADOS
*** Hoje é o tal Dia dos Namorados, então aqui no

espaço do jabó-que-não-é-jabá vai listinha (do que
recebí) de quem está com programação especial poro o

noite - porque rod ízio de pizza é bacan"a, mos está longe
de ser romântico. Todos cosas abaixo estão com proposto
especial de decoração e cardápio, então quem ainda não
se garantiu pego o telefone, ligo e vê se ainda consegue
reservo:
- Choperia Bierbude: 32751686
- Kanton Sushi lounge: 33711584/88341434
- Saint Sebastian Restaorante: 3275 7500
- Scar lounge: 33711519/84066555
*** A Diana mondou o dica, e como gosto do criatividade
poro negócios dessa, moço, posso pra frente: o Rosa

;- Choque contratou nssesscms de modo especialmente
para o ocasião do Dia dos Namorados. Marmanjo que
'(ainda) niTo foz o mínimo do que presentear pode ir lá no

loja e fazer investimento sem recelo. pois tem gente
gabaritada para atendere garantira compro:
*** Temporada de sopas tá rolando no restaurante do
AABB. Custo R$12 per capito, com acesso até 5 tipos
diferentes de sopas no buffet. Começo às 19h30, todo dia.
*** Kélson Mendes convoco os íriceleres excur�ão poro
o final do libertadores flUMINENSE x LOU, noMaracanã "

dia 02 de julho. Já tem vinte cabeças confirmados! ligue
agora poro o 8454 6309 e garanto lugar.

CONGAS

Humor irônico e inteligente: nadaver.com, bom demais.

��=�
www,ladyrosachoque,blo_,'_ ,3371 ..0202

..

DA ÚLTIMA DO SUS
Quanto 00 foto do Sistema Único de Saúde ter portaria instituindo em seu

âmbito cirurgias de mudança de sexo, Ó público masculino manifestou-se
em nosso blog: entõo que liberem aplicação de silicone também!

.

..
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EU, VOCÊ E O NOSSO'FIAT NOVO
Que tal aproveitar as ofertas da JAVEL

e sair pra jantar de AMOR novo com o seu amor?
-

...ou sair com seu amor, de AMOR' novo?
...ou sair de AMOR novo

pra encontrar seu grande amor?

As dicas foram dadas.
A ordem dos amores fica com você.

Pal�() Ad,,�nture
I':r�� -;'t�� , ra.ml J�

R{)3.8S-0 Hat pl1l\tb '

"partiir D-e

��,8�"O/
.

.:!.- ->-

. SEMI
�2:t�
..

coHi6àclO
fIAT

'(;1;.;..�

/
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.. Vai comprar ou trocar
.

.

..... seu carro ???
'

..
.

.

� ",' .

.
.

.. Por que não vem- aqui?

.
.

-

ÀUTOMÓVEIS-· -

. .

.,

., Temos mais de 100 OFERTAS
.

,
.

'
.

E a· MENOR prestação da cidade'
. /.

.
.

. .

'. ','"

• r,;, '. ,>.,,'
.

.

. ;'.. �
."

. ..

.. .' C;ONFIRA .. �

. -

"

..
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O CORREIO DO POVO IInI
QUINTA-FEIRA, 12 DE JUNHO DE 2008 .:.---VEíCULOS

www.giovaneveiculos.com.br
Rua Bernardo Dornbusch, 330 - 3275-0045

* Entrada Clube Atlético Baependi
---=

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

EMAIS ...

��m� �l�omPI
CORSA HATCH 4P
CORSA SEDAN 1.6
CORSA 4P OPCS + VIDRO
CORSA WIND 2P
OMEGA GlS 2.2
GOL G4 2P ar + OpCS
GOL Gill 1.6 COMPL.
GOL G3 4P CITY 8V + OPS

STRADA AOVENTURll.6 2002 COMPlETA GOLF Gl COMPl. 1.8
PALIO WEEK 1.5 8v completa
PALIO ED 4P ar + trava
FUSION completo

k�C�t &fNb8;�mgleto
KA
FIESTA Gl 4P COMPL.
FIESTA 1.0 4p c/dh
ESCORT ZETEC 4P c/OH + opcs
ESCORT SW Gl cornpt. + gnv
ESCORT HOBBY
ESCORT
ESCORTL 1.6 2P álcool
VERONA GHIA 4P compl+ rd
307 COMVERCIVEl 138 CV
PEU. 307 feline aut. + couro
M. BENZ CLASSE A 190
SCENIC RT 2.0 COMPLETA
CLIO 1.6 COMPl.
CLIO SEDAN 1.0 16V completo
xr 600
FEZER
TWISTER
TWISTER
SUZUKI YES 125

TEMOS MUITO MAIS OPÇOES!!!
CONSULTE-NOS

00
98
02
05
99
97
95
06
05
03
96
99
98
06
01 .

00
00
00
99
98
97
95
95
91
93
05
04
01
00
07
03
04
06
05
03
06

ww
v e í c' u los

.corn.br

VENH

.

Realizando sonhos

COMPRAR SEU C RRO CONOSCO!

CEL PIRIT 2P 1.0
ANO 2006 - FLEX
CORPRATA

SP�CEFOX PLUS 1_B
ANO 2007 - TOTAL FLEX
COR BRANCA

Ar condlcíonado
Direção Hidráulica
Vidros elétricos
Travas elétricas
Espelhos elétricos
Limpadore
desembaçador traseiro
Rodas de liga-leve
Faróis de neblina
CD player
'R

CLIO HATCH 4P
EXPRESSION 1.0 16\1
ANO 2007 . HIFLEX
CORPRATA

',i Air bag duplo
�., Ar condlcíonaoo

Direção Hidráulica
.

\ Limpador e
. �, desembaçador traseiro

Travas elétricas
Vidros elétricos

Ar condicionado
Umpadore
desernbaçador traseiro

SCENIC RT 1_6 1
ANO 2003 - GASOLINA
CORCINZA

Air bag duplo
Ar condicionado
CD player
Direção hidráulica
Faróis de neblina
Limpadore
desembaçador traseiro
Travas elétricas
Vidros elétricos

FOCUS SEDAN GL 1.6
ANO 2007 - GASOLINA
CORPRATA

Ar condicionado
CD player
Desembaçador traseiro
Direção hidráulica
Espelhos elétricos
Travas elétrica
Vidros elétricos

Rua Angelo Schioch
Centro OI ;"àraguá do
Fone: 47 3275-1132

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



... O CORREIO DO POVO

... QUINTA·FEIRA, 12 DE JUNHO DE 2008

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

VEícULOS------------
Rua Walter Marquardt, 2670

Fone: (471 3370-7500
AS MELHORES IAXAS 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,
GO'
Vectra GL 1998 AG, OH, VL ,TE,
OT, RLL+GNV
Santana Evidence 1997 AL, OH, VE
,TE, OT, RLL
Escort SW 1.8 2000 AL, OH, GE,
TIi, LOT. MT, GNV
Picasso GSX 2.0 2004 AG, OH,
LOT, VE, TE, BG
Uno Fire 2002
Escort GL 1.8 1997 AG, OH, TE,
ET, LOT
ASTRA HAGHT \)LS 1999 GOMPL
+ GNV

CONFIRA ALGUMAS DE NOSSAS VANTAGENS

Sem taxa de adesão;
Redução de parcela após contemplação (via lance);
Carênciade 2(dois) meses após contemplação (via lance);
ntecipação de parcela na ordem direta ou inversa;
m juros, sem taxas extra etc;

95

MESES

.... 5

MESES

30.000,00 378,94 3"5.65
35.000.00 442,10 368.26
40.000,00 505.26 420,87

631,58 526,08
631'30

88421 , 73652

80.000,00 1.010.52 .841.74
90.000.00 1.136.84 946.95
100.000.00 1.263,15 1.052.17

PLANOS DE CONSÓRCIO
PARA VElcUlOS

6480'1

,

I 70
CREDITOS

MESES .

13.15700 21990

15.350.00 256.55
1.,.....543.00 293.20
19.736,00 32986

WiK¥jBi:JtffiW
23.48000

.

39243

25.'19000 42'1 01

.tRtlo.,f••

.!!tBt4t,f._
37.56500 62784

"

38.77000

do Sul 3371-8153
° Januário Ayroso, 80

• uniaosilver@netuno.com.br 9936-1304
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



------------�vEícULOS

CHEVROLET

ASTRA- Vende-se, 05, CD, 4p hatch, GNV,
AR, couro. R$ 39.500,00 Tr: 3372-0808.

ASTRA - Vende-se, Elite, 05, 2.0, flex
power, prata, completo. R$ 41.000,00
neg. Tr: 3370-9270.

.

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

MONZA - Vende-se, 94, GNV. R$
12.600,00. Tr: 3275-3538 ou 9191-7061.

ZAFIRA - Vende-se, 03, compl, GNV. R$
35.000,00. Tr: 3371-0282.

'FORD
ESCORT - Vende-se,

.

94, AR, AL. R$
10.000,00. Tr: 3371-3796 ou 8835-2984.
cl João.

ECOSPORT - Vende-se, 05, prata, 38mil
km. R$ 38:000,00. Tr: 8406-6508.

ESCORT - Vende-se, hooby, 96. R$
6.000,00 + 12 parcelas de R$ 230,00. Tr:
3370-5792.

FIESTA - Vende-se, 96. R$ 10.000,00.
Aceito carro de menor valor ou moto. Tr:
3376-3885.

PAMPA - Vende-se, 90. R$ 500,00 de
entrada + financiamento. Tr: 3371-9642
ou 9906-7425.

PAMPA - Vende-se, 93. R$ 7.900,00 ou

estrada mais financiamento. Tr: 9962-
5885.

RANGER - Vende-se, 01, XlT, 4x4, compl.
R$ 45.000,00. Tr: 3370-4796.

FUSCA-Vende-se, 76. Tr: 9901-0880.

GOL-Vende-se, 92, GTS. Tr: 9901-0880.

(47) 3370-3015

ANTES DE COMPRAR SEU CARRO NOVO .. ,

CONSU E�NOS

GOL - Vende-se, 95, 1.0. R$ 9.700,00
urgente. Tr: 3374-5418 (a partirdas 13h).

PARATI - Vende-se, 03, compl, único
dono, 28mil km. R$ 23.000,00. Tr: 3372-
1146.

PARATI - Vende-se, 98, 1.6, 4 pts. R$
15.000,00. Tr: 3276-0175.

t FIAT
FIESTA - Vende-se, 03, 4 pts, AR, TE, AL.
R$ 23.500,00. Tr: 8823-8479.

FIORINO - Vende-se, IE, 03, kit gás. R$
21.000,00. Tr: 9977-9339.

-

TEMPRA - Vende-se, 97, SX. Tr: 9901-
0880.

UNO- Vende-se, 96, azul. Tr: 3375-2377.

t RENAULT
CLIO - Vende-se, 06, sedan, 1.6, 4 pts,
azul metálico, , versão pivilege, estado de
novo. R$ 36.500,00. n; 3372-0013 ou

9183-4220.

CLIO - Vende-se, 05, sedan expression,
prata, compl, AR, DH, TE, documentação
2008 paga, mp3 player. R$ 29.800,00
aceita carro usado na troca. Tr: 9973-5052.

SCENIC - Vende-se, 00, RXE 2.0 8v, verde,
compl. R$ 28.000,00. Tr: 3376.3673 cl
Marcos (após 19h).

t OUTROS, .

FINANCIAMENTO - Assumo financiamen
to de carro. Tr: 9138-8883

L200 - Vende-se, 04/05, Sport, unico
dono, compl, banco de couro e cambio
automático. Tr: 47 3276 14-99 ou 9975
0486.

PICK UP - Vende-se, 07, estrada, 1.4,
impecável. R$ 26.000,00 ou entrada +

financiamento. Tr: 9962-5885.

PROCURA-SE - Para assumirfinanciamento,
ano até 2003. Tr: 9916-5955.

• MOTOS

BIZ - Vende-se, 01, ótimo estado. Troca
se porCorcelll ou Del Rey. Tr: 8429-5903.

BIZ - Vende-se, Cl00, ES, 03, impecável,
moto de mulher. R$ 3.800,00. Estuda troca
porfusca. Tr: 3371-8153 ou 9936-1304.

NX 350 SAHARA - Vende-se; 97, c/40mil
km, documentada. R$ 6.700,00 neg'. Tr:

.

3276-4003 ou 3370-3034.

KA GL 05 2 PTS 1.0 AO DT LTPE

O CORREIO DO POVO DQUINTA-FEIRA. 12 DE JUNHO DE 2008

AUTOMECÀNICA DA'BARRA LTDA.
.. ...

J. �

I I

Atendemos linha geral:

® LZJ aliso
INJEÇÃO ELETRÔNICA

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

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

SUNDOW - Vende-se, 05. R$ 2.600,00 +
6 parcelas de R$ 225,00. Tr:.3275-2034.

SUNDOWN - Vende-se, 05, ES. R$
3.000,00. R$ 37.000,00. Tr: 3273-1798
ou 8826-2502.

CAMINHA0 - Vende-se, 608, 81, com

baú, alongado. R$ 37.000,00. Tr: 3273-
17980u.8826-2502.

SUZUKI - Vende-se, -AN 125 Burgman -

Partida Elétrica, automática, - Ano 2005
- Preta cl 7.000km - Ótimo estado. R$
4.600,OD neg. Tr: 9973-3449.

AUTO FALANTE - Vende-se, 6', pi carro,
bom estado. R$1 00,00. Tr: 3370-0983.

TWISTER - Vende-se, 250, 06, preta,
12mil km, único dono. R$ 9.000,00 neg.
Tr: 9617-0969.

KIT GAS - Vende-se, pi carro carburado.
R$ 650,00. Tr: 3273-0216 ou 9177-2300.

TORNADO - Vende-se, 02, vermelha. R$
6.800,00. Tr: 9619-6584 (após 17h).

PAllO FLI;X 4PTS OK 08 AC OH VE TE:
LTOT KIT G6LEB.1I

SIENA FIRE 1.0FLEX 4PTS 08 OK AC
DHOTVET6

FIESTA 4PTS 08 OKAD OTLT

307 H PE�INE 4PTS 2.0 16V 07 ACO
OH AL VE T6 RE FN OT LT CO RLL
S.CHUVAS SJAROIS CB ABS AB2

BtAIZER EXC 4PTS 98 4.0 AL AC OH VE
TERE OTLT RLL PN BE COUROGNV

MERIVA CO 4PTS 1.8 04 AC OH AB2
ABS AL VE TE RE FN DT LT RLL

ECOSPORT XL°'1 fi 04 AC OH VnE
FNRLLOTLT

C3 GLX 1.6 16V 4PTS 04 AC OH ASS
VE TE RE DT LT FN PE RlL COURO

PICASSO EXL 2.0 16V 04 ABO OH AB4
VE TE RE FNABS RLL COURO

CORSAWINI'J 1.0 4PTS 98 DT LT

CORSA S 4PTS 1.0 04 AC OH DT

Rua Presidente Epitácío Pessoa 570 sala 02 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina NOVOS E SEMINOVO

veiculas

3370-3�13
Av, Prefeito Waldemar Grubba, 4040 - Centenário - Jaraguá do Sul

www.streetcarveiculos.com.br

Polo Sedan 1.6 Ano 2006 R$ 42.990,00
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NEGÓCIOS-

Courier 1.6L - 2004 - branca - 8$
21.000,00

3It.v. S Fone/Fax: 33 7

Av. Prefeito Waldemar Grubba N° 4286 - Centenário

neu

superpromoçao
na DPaschoal

- ------

90
,igUais

Total, R$ 1Hr,6�OA . À vista' R$ 109,90
Taxa de )U�s: 5,

o

*"""",.. . ....
__ ."i"!"""

rn.: =

Rua Walter Marquardt, 170 - Vila Nova - F. 2106 - 1100

Ford 1 Fusion 2.3 Automático
06/07, preto. gasolina,

completo
ENTRADA DE RS 34.500,00

72X DE RS 849,00

Honda / Civic 1.8 LXS
06!07,c!nza, gasolina,

ccmpieto.banco de ccnrc
ENTRADA DE RS 32.000,00

72X DE R$ 779.00

Toyota 1 Fielder 1.8 Automático
05/05. prata. çascâna.

completo
ENTRADA DE R$ 24.750,00

60X DE RS 679,00

GMI S·10 2.8 Cab. Dupla
Executive

05106, plata. diesel,
completo

ENTRADA DE RS. 40.000,00
721 DE RS 979,00

06106, preto, gasolina,
completo

ENTRADA DE RS 28.250,00
72X DE R$ 689,00

Renault 1 Scenic 1.6

Expression
ro:06. cinza, flex,

cernoreto
ENTRADA DE R$ 23.250,00

72X DE RS 569,00

Honda 1 Fit 1.5 EX
Automático
05107. prata. flex,

completo
ENTRADA DE RS 25.500.00

72X DE RS 619,00

..

OWOl, preto, pasollna,
completo

ENTRADA DE RS 28.500,00
72X DE RS 699.00

Peugeot 1307 2.0 Feline
04!05,pra!a, gasolina,

completo
ENIRADA DE RS 24.950.00

60X DE RS 619.00

GM 1 Vectra 2,0 Sedan Elegance
05!06,pretG, flex.

completo
ENTRADA DE RS 26.300,00

72X DE RS 699,00
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Peugeot 407, Sedan Peugeot 407 SW Peugeot 307 HB Peugeot 307 SW Peugeot 307 CC Peugeot 30? Sedan Peugeot 206 Escapade Peugeot Partner Peugeot Boxer

CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0800703 2424 - www.peugeot.com.br Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL.

Stras Jaraguá do Sul � (47) 3370-1900
Rua Reinoldo Rau, 414 - Centro

.

Blumenau - (47) 3331-�500-
'Itajaí � (47) 3344-7000

Brusque - (47) 3396-8661
Rio do Sul - (47) 3522-0686

II BANCO 'PE�GEOT

Fotos somente para fins ilustrativos,Campanha "Dia P é dia de Feirão de fâbrica nas concesslonárlas PeugeotU, é válida de 04 de Junho até o dia 10 deJunho de 2008,Peugeot206 HBSensatlon 1.4L Flex, 3 portas,ano/modelo 08108, pintura metálica Preto Pena Nera,através do Peugeot On Un� - Frete incluso - Preço
público sugerido para venda à vista através do Peugeot On Une: R$ 28,690,00 - 200 unidades em estoque na fábrica da Peugeot em Porto Real no 1110 de janeiro.Peugeot 206 HB Presence 1.4l Flex - 03 portas - Ar condicionado manual- Direção Hidráulica - Vidros e travas elétricas - Faróis de Neblina

AnoiModelo.:08/08-Pintura sólida -Frete Incluso -VaJortnbelade RS 39.290,00 -Valor promocional apartirde RS 34,990,00 com R$ 4.300,00 de bônus já incluso -04 unidades em estoque nas Concessionárias Strasbourg. Peugeot 206 SW Escapade 1.6116VAex, 5 portas -Ar condlcionado- Dir&ÇãoHldráullca
Vidros e travas elétricas -Rodas da Uga - Faróis de Neblfna- Regulagem dealtura do banco do motorista e regulagilm de altura dos faróis - FreiosABS de sêrie-Suspensão reforçada � Ano/modelo 08I08,piniura sólida. Frete Incluso. Preço público sugerido para venda a vista. a partir de RS 49.940,00,preço pública
promocional�ugerido para venda à vista apartir de R$ 44.990,00 com bônus de RS4,950,00 lá incluso - , 5 unidades em estoque nas ConceSSionárias strasbourg.Peugeot 307 Sedan 2.0 FelineAutomático '-Completo + Câm�ioAutomáticoTIptronlc - Ar condicionado digital hi-zone - FreiosABS - AirtJag duplo 'de série
- Sensor de chuva e de Iluminação - CO p�yerMP3 - AnolModelo:07/08-Roda de ligaAro 16" - Pintura SÓUOA - Frete NÃO Incluso - Valor tabela de R$68,600,00 - Preço promocional EXCLUSIVO para oMês de Junho de 2008a partir de AS59,990,00 â vista com bânes deR$ 8.610,00 incluso - 02 unIdades em estoque
nas ccncesslcnáríaa.ünha Peugeot 206 HB Feline 1.6 FLEXAutomatlco -PJ CondicionadoOigital- Direção Hidrâullca - Sensor de iluminação e sensor de chuva - Vidros etravas eléírcas - Faróis de neblina - Rodas de liga leve - FruiosABS -Ano/MOdelo,: 07/08 - Pintura sólida - Frete Incluso - Valor tahela de R$

49,950,00 -Valor promocional a partir de RS45,950,OO com RS 4.000,00 de b6nus [á Incluso. - 02 unit1ad!!S em estoque nas Concesslonãrlas Strasbourg,Peugllot 307 SW 2.0 AllureMecânica -Teto panorâmico de vidro - Ar condlclcnado - Direção Hidráulica - 06Airbags - FreiosAbs - CD PlayerMP3 - Pintura Metá�ca
- Frete Incluso -A partir de RS 72,990,00 - 01 unldadeb em estoque nas Concessionárias Sírasbourç.Pmzo de vigê�cia desta promoção li do dia 11/0612008 ao dia 01/07120Q8, ou enquanto durarem os estoques.Todos os financiamentos são sujeito à aprovação de crédito. As taxas poderão ser alteradas se houver
alterações significativas nomercado financeiro, semavlso prévio,Tadas as fotos somente para fins Ilustrativos. Não cumulaliva para outras promoções. Paramais informações sobre preços e condições especiais, consulte uma Concessionária Strasbourg.

Segunda a Sexta das 8h às 19h. S�bados das 9h às I �h. www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER
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�--SEMIIOVOS· revisados,com·garantia.elqualidade:El1mendorfer�---...........

�.CONfIRA:NOSSAS:OF-E TAS!__....
307 FELINE 2.0 2006
RS 50.000,00

'

�EUGEOT : 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
2005
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

VECTRA 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,
DH, Insulfilm,
impador Traseiro;
Manual, Pintura _

Metálica,Porta
Copos, RE, RLL,
TE,VE

ZAFIRA ELEGANCE.
2005 . R$ 52.000,00

__I Prata- FLEX
4 Portas, Abertura
Interna da Tampa do
Comb., ABO, AL, AG,
AQ, Coluna De Direção
Ajustavel, Descanso De

Braço Central, Des.
Traseiro, OH, Farol De
Neblina, Insulfilm,
LT, LON Traseira,

.

Manual, Regulagem
Altura Do Banco,
Regulagem EL Dos
Faróis, Retrovisor
EL RLL TE. VE
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vEle

�«4}íl))

HIPER OFERTAS DREAM CAR, CONQUISTANDO PE

o Km '& Semi-novos Multimarcas

NTAGENS.
'

Aberto de Segunda o Sexta-feira das 8:3011s às 19:00hs. Sábados oté os 12:00hs. '

Financiamentos de
todos os veículos
em até Jaraguó do Sul - Rua José Theodoro Ríbeiro, 658 - B. Ilha da Figueira

*I'magtms de cunho meramente iJustrativas. "'Ofertas válidas até 1310612006. *Finaflciamento sujeito á aprovação cad�stral.
- �

v.eíCUlOS SUPERANDO EXPECTATIVAS

= ,

'"

Q
ro

I
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� o CORREIO DO POVO
�FElP.A, 12 DE JUNHO DE 2008

-'
-,
_' - -NEGÓCIOS o

- -�
-------

,

.

- .
.. I .

..

.. ,

..

��@� �CºX1D�� 3372-2271
,Auto Elétrica - So.m - Alarmes -Injeção ElétrÔfllca

Carburação - Freios - Mecânica Diesel
'

NA TROCA DE ÓLEO E FilTRO
.

É CORTESIA A VERIFICAÇÃO DE:
- Sistema de freios

- Suspensão
- Sistema elétrico

. - Injeção eletrônica
- Lavação de aparência.
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t CASAS
ANA PAULA 11- Vende-se, 3 qtos, 3 bwc, 2
garagens, cerca de alurninlo, portão
eletrônico, piscina. Troca-se por casa em

outro bairro ou chácara. Tr: 3376-1574.

BARRA DO SUL - Vende-se, perto da

lagoa, casa mista, cf 80m'. R$ 28.000,00
aceito carro. Tr: 9953-6747.

JAOAO PESSOA - Vende-se, de alv,
COAHB, com escritura. R$ 53.000,00. Tr:
9183-8081.creci 13440.

JARAGUA 99 - Vende-se, mista, 3 qtos,
coz, bwc demais dependências. Tr: 3370-
8411.

GUARAMIRIM - Vende-se, nova, 02 qtos,
bairro Amizade, legalizada para SFH. Tr:
9183-8081 creci 13440.

• TERRENOS

ERVINO - Vende-se; em São Francisco,
1.600m', aceita carro na troca. Tr: 8429-
5903.

ILHA DA FIGEUIRA - Vende-se, cf
450m2. Tr: 3370-5475 ou 8404-5898.

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

RIO CERRO II - Vende-se, 50000m', 2

lagoas, cachoeira. Tr: 3376-0726.

VILA LALAU - Vende-se, sobrado, ponto
comercial, cf 197m'. R$ 190.000,00. Tr:

8832-1832

VILA LENZI Vende-se,406m'. ',. 3275
2773.

VILA RAU - Vende-se, industrial,
10.000m', prox ao rodelo crioulo. Tr:
9137·5573. Creci 11831.

CHÁCARAS
RIO CERRO II - Vende-se, 2 lagoas de
peixe, 2 nascentes, 50.000m', divisa cf o
rio Rio Cerro II. Tr: 3376-0726.

SITIO - Vende-se, porx a malwee, 5

morgaos, 5 morgaos de terra. R$
25.000,00 neg. Tr: 3370-7070.

• SALAS COML.

FELICIANO BORTOLINI - Vende-se,
sala comercial. Tr: 9101-6007. Creci
13284.

LOCA ÕES
CASA - Procura-se, pi alugar em

Guaramirim. Tr: 9609-6437.

JOAO PESSOA - Aluga-se, quitinete.
Tr: 9116-6111.

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

ALUGA-SE
QUITINETES
E QUARTOS

MOBILIADOS.
Mensal e diário.
PróximoWEG II

Reserve também na praia.
3370-3561 cf proprietário

NEGÓCIOS

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

Vende-se sítio com área de 14.000m2 (sem
mata) com casa de 80m2, ranchos, pomar
diversificado localizado na Estrada Jacu

açú-Guaramírim. R$ 85.000,00

Vende-se terreno (mini-chácara) com área

de 1.500m2, na Águas Claras, Ilha da

Figueira. R$ 30.000,00

INSTALAMOS ALARMES NAS PRAIAS

MULTI(]UM
SEGURANÇA ELETRÓNICA

Portão eletrônico
Interfone
Alarme
Controles de acesso

Câmeras - cftv

Aluga-se Kitinetes. R$ 280,00, próximo Weg II

* Compressor de ar

* Rompedor de pedras de concreto
* Trator de esteira

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

DETETIVES
PARTICULARES
Investigação em Geral, Civeis e

Criminais, Comércio, Indústria, Furto,
Roubo, Sinistro em Geral, Contra'

Espionagem Industrial,
Desaparecimentos, Extra-Conjugal,

Investigações Trabalhistas

(47) 3372-0556
9912-8114

ATENDIMENTO Z4 HORAS
(BRASil E EXTERIOR)

·Marmoraria Vitória
Tudo em mármore e granito

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

TEL: 3370-9513
E-mail: climasularcondicionados@gmail.com
• Rua José Theodoro Ribeiro, 1015' Sala 3 •

• Ilha da Figueira' Jaragu;á do Sul' se_

Contat<>$
'réentee

_ Tel.: 3370 9513
Demlson Cel.: 8428 6133

i Confira nossas Promoções de Inverno

I ED Electrolux
,

tslll"PYIÇD AU1'O�I7.ADO

Consul � Springer

• CARTÕES DE VISITA' CARIMBOS' FLYER'S' PANFLETOS·

ES DE VISITA A PARTIR DE
"o ..

" !

R$ -45,80 O rtI:I,L.,

Rua José Narloch, 1456 - São Luis
_ multicom. jgs@brturbo.com.br

ATO A I

I:NI£DIIIIA

CARIMBOS DE MADEIRA

DE R$ 3,�

Amanda Fava de Dxala

Rua Adolorata Oalri Practi, 246
Jaraguá Esquergo

Ir: 3370-8074 I �9t�:g��1

Levamos as gatas até você

14719136-0104

BaS AUTOMÁTICOS A PARTIR

DE R$ 12,90

desfrutar
das novas

gatas
simpáticas,
atraentes

e muito
sensuais.

Encontro �os amigos e casais

ShOW I>e streeP tese.
com maiS De 15 mUlheres

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: das 15hOO as 3hOO
Rua Joaquim Francisco de Paula, 105
Chico de Paula

Tel. 3273-2347 I 8853-971

(047) 3273 -6433 dwcarimbos@hofmail.com
dwca rimbos@brturbo_com_br
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• VENDE-SE

GRILL - Vende-se, grande, novo. R$
130,00. Tr: 3370-1856.

LAVADORA - Vende-se, Profissional
de Alta-Pressão cl acessórios. R$
1.080,00. Tr: 3372-0808.

LOJA - Vende-se, na ilha da figueira,
7 anos de funcionamento, roupa
masco e fem, material escolar,
brinquedos e presententes em geral.
Tr: 3370-5366 ou 8429-6448

MAQUINA - Vende-se, para fazer
massa de salgadinho. Tr: 8429-
5903.

BEBE CONFORTO - Vende-se,
G a I z e ra no, Sem i - n o vo , R $ MOBILIA - Vende-se, de lanchonete.
65.000,00. Tr: 3275-1667.

.

Tr: 3370-6624 ou 3276-0164.

FILHOTE - Vende-se, Chow Chow, . OFICINA - Vende-se, de moto, cf
macho, adulto. Tr: 3374-2338. ferramentas pf motos nacionais e

importadas, campi, bairro Baipendi.
FILHOTE - Vende-se, fêmea, york Tr: 3273-5756 ou 9975-8022
shire. Tr: 3376-0179 au 9918-721 o. Adao.

FILHOTE - Vende-se, lhasa apso. Tr: RESTAURANTE - Vende-se, com
3374-2338. carteira de clientes pf entrega de

marmitas, e mobilia de lanchonete
FILHOTE - Vende-se, shih tzu. Tr: campI. R$ 35.000,00. Tr: 3370-
3374-2338. 6624 ou 3276-0164.

FILHOTE - Vende-se, Yorkshire,· SORVETERIA:... Vende-se, cf
macho. R$ 450,00. Tr: 3375-2006. maquina de sorvete expresso,

balcões, freezer. Tr: 9155-0697.
FILHOTE - Vende-se, afghan-Hound,
cf pedigree, descente de campeões,
pais no local. Tr: 3372-3899 ou

9978-8194

FILHOTE - Vende-se, yorkshire,
macho. R$ 700,00. Tr: 8416-5663.

FOGAO - Vende-se, 4 bocas, branco.
R$15o,00. Tr: 3273-0779.

TELEVISAO - Vende-se, 20", cf
controle. R$ 180,00. Tr: 3370-1856.

TELEVISAO - Vende-se, 20". R$
·250,00. Tr: 3273-0779.

TELHAS - Vende-se, 2.800 telhas
romanas, usadas. R$ 150,00. Tr:
3371-4776.

NEGÓCIOS
DIVERSOS

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

PRECISA-SE - Cama hospitalar, cf
proteção laterais que levante a

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

PRECISA-SE DE
INSTALADOR
DESOM

AUTOMaTIVO.

Tr: 9948-0150

VUPUCAÇÃO
URGENTE!

AULAS PARTICULARES
PARA ALUNOS DE

1° AO 9° ANO.
Resido no Centro.

. Tr: 9902-0378
com Claudio

GUITARRA WIRELESS
GUITAR HERO PARA PS2

.

APENAS

R$R$99,90À VISTA

-

O CORREIO DO POVO
"CONTRI8lJINDO PARA O DESENVOLVIMENTO

SOCIAL, ClJLTlJRAL, ECONÔMICO E
POLíTICO DO VALE DO ITAPOCU"

TE·M MAIS.

ROCK BAND EDJCÃO iiPiÇtAt

R$l.
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-----�----�-NEGÓCIOS O CORREIO DO POVO m
QUINTA·FEIRA, 12 DE JUNHO DE 2008 �

.nscri,ões BeMa Pr•••sso Seletivo: até ,,7/06/08
TecnólOg'b em Gestão da
Tecnologia da Informação
Tecnólogo em

Processos Gerenciais

Vagas
Limitadas.

Confirme a sua!

Mais informações: 47 - 3275-4125
Rua João Marcatto, 156 centro - Jaraguá do Sul - se

E-mail: jaragua.ciem.sahb@terra.com.br
Site: www.massoterapia.estetica.ciemsahb.com.br

MATRíCULAS ABERTAS:
FAÇA A SUA ESCOLHA!

E AUMENTE A SUA RENDA!

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 Ergonômica

VESTIBULAR

.
Taxa de Inscrição:

, R$ 50,00
Data da Prova:

15 de Junho de 2008

Aulas ao Vivo
Transmitidas diretamente

de Curitiba

Duração de 2 a 3,5 anos
,

SEJA TÉCNICO EM COMPUTADORES
CURSO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE pes
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--------NEGÓCIOS----- - --,--

QUINTA-FEIRA, 5 DE JUNHO DE 2008

RODíZIO DE PIZZAS, MASSAS,
CHAPEADOS E BUFFET DE FRIOS

Disk Pizza
32751-2876

!
I -

Todos os dias a partir das 18h30

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

!._H. /#',,360.
apenas

-.449,00
8x sem Juros

i=fS:JS�,

•
exp�ess -------------------------

l

I
I
i Cardápio
I Sega - Pão de X, hamburguer de frango e tomate.

,I! Ter. - Pão francês, calabresa, queijo e presunto.
Qua. - Pão de X, hamburguer,queijo e tomate.
Qui. - Pão francês, presunto,queijo,tcimate e orégano.
Sex.- - Pão de Doq, salsicha, milho e batata palha.I·

lanches
para empresas

Café com leite: R$1,20/Litro
lanche (Cardápio abaixo):R$1,79

entrega grátis

·frete emudancas i
--_ .._------_.__ .._-_.�_ .. _'

F?t....�tf=T-FtTtRn �

apenas

1.449,00
, 8x sem juros

�rtmh2
S

00,

WDoaos
IIl'Cer11.
4AeesG
� lticDtU'CeJtvaC

1ifi'C@G'Dpc,;V'ChtlGJtC08
LVideo GeD12ti8 d@ Cedars CIs "JtI!�d8
e ltIuifJ,o 'l'tldis. 1

apenas

1-.280,00
ax sem juros

"
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SAÚDE & BELEZA

.E\I'7)tNC',�k�
1 �

, PILATES

., SAÚDE BUCAL
/

Clínica Gerai'
Périodontia 1j@
'Implantes dentaIs
Próteses Dentais 'I

,

Angelo schlcchet. 173, ce'ntro� Jaraguó do Sul

(""'.moao "'raRio) foo., 3.371",0938

PIlATES

.. Pltates I, Nutrição " Personal Trai�er
',. Fisio Estética .. Condicionamento Cardio Vascular

Agende uma aura experimental!

4733714531,
www.toppilates.com.br I toppllates@toppllates.com.br

Rua Erich Mielke, 80 - Centro

SAÚDE BUCAL

Clipl.ca SorriDent
SC·EAP0-711

1J)r. 'Ihiago 'A1."onseff iJ3ore{a
Ol(O;SC - 8.421

!Mestre em Impkmtodontia I.

Especialista em Impíantodontia
Especialista em Perioáontia

. '.Crín-ica tjera( .

Próteses Tel.: (47) 3055-2796
Rua João Marcato, 103 • Cenlro - Jaraqué do Sul

E-mail: clinicasorrident@superlg.com.br

1(1) CLíNICA

Acupuntura
Drenagem Linfática
Fisioterapia.s:
Convencional·.e especializa
Pilates
Psicologia'
PSicopedagogia
Shiatsu
Terapia da mão1! membros superiores
Terapia ocupacional

. Quiropraxia
Rua Bernardo Grubba 62 -3371-6022

FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO

Artessani
MANIPULAÇAO DE fÓRMULAS

A fórmula certa para uma vida Melhor

32753387
Rua Reinoldo Rau, 289

.

SI. 1 - Centro

PROMOÇÕES ESPECIAIS
De terça..feira a quinta,..feira...
Pé + Mão = R$ 11,00:

Pacotes de beleza que
, J

são um luxo ... ·

Cristal R$60,OO
(Escova de Açúcar; + Corte + Pé/Mão)

,

Champagne
.

R$80,OO
(Escova de Diamante/Penteado +

Pé/Mão+Esfoliação e Hidrataç�o Facial+

Maquilagem)

Ametista R$90,OO
(Escova de Açúcar + Corte + Pé!Mão + .

Sombrancelha + Esfoliação e hidratação facial)

Diamante R$160,OO
(Escova de Morango + Corte + Balayage ou

Tintura + Pé/Mão + Sombrancelha +
Esfoliação e hidratação facial)

Pérola R$190�OO
(Escova de Morango + Corte + Balayage ou

Tintura + Pé/Mão + Sombrancelha +

Esfoliação e hidratação facial + Depilação)

Rubi R$280,OO
(Escova de Papaya + Relaxamento + Corte +

Tonalizante ou.Tintura + Pé/Mão +
,

Sombrancelha +. Esfoliaçâo e hidratação facial)

Esmeralda 'R$270,OO
(Escova de Chocolate + Corte + Balayage ou

Mechas +. Pé/Mão + Sombrancelha +
.

Esfoliação e hidratação facial)

Pacotes de Beleza Especiais...
Cristal R$60,OO
(Escova de Açúcar + Corte + Pé/Mão)

Champagne R$80,OO
.

'. (Escova de Diamante/Penteado + Pé/Mão+Esfoliação e

Hidratação Facial+ Maquilagem)

Ametista R$90,OO
(Escova de Açúcar + Corte + Pé!Mão + Sombrancelha +

.

Esfoliação e hidratação facial)
. "

Diamante R$l60,OO
. (Escova .de .Morango + Corte + Balayage ou Tintura +

Pé/Mão + Sombrancelha + Esfoliação e hidratação facial).

Pérola R$190,OO.
(Escova de Morango +Corte + Balayage .ou Tintura+
Pé!Mão + Sombrancelha +tEsfoliaçâo e hidratação facial
+ Depilação)

Esmeralda R$270,OO
(Escova de Chocolate + Corte + Balayage 'Ou Mechas +

.

Pé!Mão + Sombrancelha + Esfoliação e hidratação facíal )
.

.
Rubi . R$280,OO

. (Escova de Papaya + Relaxamento + Corte + Tonalizante
ou Tintura + P�!Mão + .Sombrancelha + Esfoliação e .

hidratação facial)
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PSICÓLOGA INFANTIL

. JANAINA CARVALHO SELL
.

Psicóloga CRP·12/05326

GOGIA

,21.
lesq oldo Raul
Tr: 9962·7692/3370-.1867

FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO

• PSICÓLOGA

1. SAÚDE

Dr. DanielAntonioWulff
Membro dá Sociedáde �,c�sileirá de
Clrtopedia e Traumatoloy,"
Membro Titular da Sociedade Brasileira
d'e Traumatologia Desportiva

Rua João Picolli, 216
lesquina Reinoldo Raul
Tr: 9962-7692/ 3370-1867

CENTRO DE ESTÉTICA '

No ápice da sua beleza!
Estética facial, Corporal, Reíki
Rua João PicoUi, 449 - Cpntro

. Cpntro dp Estptica

DraA'_::4145FIsioterapeuta
• Crefffo·S129945

�. PSICOLOGIA

AlCIR R. RIB.EIRO JÚNIOR
.

Psicólogo - eRP - 12/ 06937

Rua Rpinoldli Rau, 60 Sl602 - Cpnlro .

Ed. Markpl Placp 918t-6238

,"' INSTITUTO DE BElEZA

"'i)'''''''*",_��'¢'>'''''

'�k�
Presidente Epilácio Pessoa. n! 532

1 �
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TURISMO

Um passeio
pela terra
do vinho

Caxias do Sul é o marco vivo da

colonização italiana no Brasil
� praticamente impossível

falar de Caxias do Sul sem fa
lar na colonização.Italiana da

região. A cidade é uma das
mais charmosas do Rio Gran-
de do Sul, famosa por sua

Festa da Uva, que acontece de
dois em dois anos, em meados
de março e abril.

Sem falar da festa propria
mente dita, as atrações são
inúmeras e as opções gastro
nômicas imperdíveis.

Vamos começar nossa viagem
pelos Caminhos da Colônia. Este
roteiro resgatá a história da estra
da que os primeiros imigrantes
usaram quando chegaram a Ser
:r;a Gaúcha, no Século XIX. No
caminho ainda permanecem a

arquitetura, os costumes e a tra

dição original dos italianos que
.

construíram Caxias do Sul.
Nas atividades da Colônia,

o visitante vai encontrar um

povo festivo que adora contar
as histórias dos antepassados,
que percorriam a estrada em

carretas puxadas por ternos de
mulas, .o único meio de trans-

porte da época. ,

A paisagem é de rara bele
za e ainda tem as comidas tí

picas. Imperdíveis.
Fruto de uma parceria en

tre os' municípios de Caxias'
de» Sul e Flores da Cunha, o

Caminho da Colônia percorre
cerca de 35 quilômetros cer

cada par belas paisagens, em
que destacam-se vales e mon

tanhas cobertos por párreirais.
O verde as folhas e o cheiro
característico são um convite
.irrecusável para se saborear o
café colonial tipicamente gaú
cho, oferecido praticamen
te em cada curva da estrada.
Basta seguir as placas.

Partindo do Museu Munici
pal de Caxias do Sul, após co
nhecer parte da cultura através

das peças e objetos expostos
no local, O roteiro segue para a

Casa da Pedra. Construída no

final do Século XIX e transfor
mada em museu em 1975, con
'serva em seu interior utensílios

que expressam 'os costumes dos
imigrantes italianos.

A

�-:-!�r!-!9uá
UMA EMPRESA DOGRupoA1.AlU

,JJUt,UWÂntf4SfWO' B..HOR
WG4RPARA '\lOCI: ,lit!

Tel: (47)2106-3977 Fax: (47)2106-3900
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,Na próxima parada, junto
aos Pavilhões da Festa da Uva,
encontra-se a réplica de Caxias
antiga, um conjunto arquitetô
nico que reproduz a primeira
rua da cidade, em 1875. À
noite, o local serve de cenário

para apresentação de um dos
maiores atrativos turísticos da

,

serra gaúcha: o Espetáculo de
Som e Luz, que durante 45 mi
nutos narra a história do nas

cimento da cidade.
À partir daí, a viagem' se�

glJe pela estrada, com suas

casas' seculares que abrigam
cantinas e rústicos restauran

tes, mostrando as delícias da
culinária italiana.

'

Uma das paradas obrigató
tias é na comunidade de San
ta Justina, para conhecer uma
igrejinha centenária que serve

de marco divisório entre Ca
xias e Flores da Cunha.

Em Flores da Cunha, um

dos maiores atrativos é o dis
trito de Otávio Rocha, com

sua Praça Regional da Uva, "a

Igreja de São Marcos e a Cas
cata da Gruta.

Comida da melhor qualidade
Nestas alturas, todo mundo deve os prmes de colonização italiano

estar pensando onde é que 'fico o numa só refeição. ,Só poro ficar com
churrasco, afinal estamos no Rio água na boca, veja algumas op-

,

Grande do Sul. A iguaria não falto e çóes do cardápio: queijo parmesão,
é do melhor qualidade. Mas também queijo serrano, queijo prato,' queijo
não dá poro deixar de conhecer uma provolone, queijo emmental, copo
dos únicos cantinas do Brasil cujos 'italiano, salome italiano, enrolado
pratos servidos são fruto de uma, de matambre suíno; morcela branco,
pesquisa histórico. O lugar é muito morcela escuro, queijo suíno, sopa
conhecido no cidade e serve todos de agnoline, spaghetti ao molho,

tortéi, ravioli, scodeghiil, fortaia,
salome frito, galeto 01 Primo Canto,
queijo à milanesa, polenta recheado
com queijo, pão caseiro de 'forno de
lenho, rodicco com bacon, pimentão
00 vinagre de vinho etc, Detalhe:
tudo isso numa só refeição. Deú paro
perceb.er que é preciso, pelo menos,
uns três dias no cidade poro aprovei
tar tudo né!

o Cominho do Colônia é
" percorrido entre os montanhas.
No roto, inúmeros propriedades
familiares e todas dedicadas à

produçõo de vinho
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lLUN'OS VISITAM, O'JORNÀL
""
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, .'. ::-?�
Os olunos-do terceiro ono;{segundu,séFie), Que estudam nl) Centro Ed�cacioqHJ eoq;guru visito jornalO
Correio do povo.licomp_gnbados da'ptofes�ora,Adriana Demarchi Ngsato, na últtma'sexta-feiro. A visHofaz
parte do projeto de estudos sGbre Joraguá do Sul. Apõs os passeiosd� e�tudos puro conheçer 0.' cidade e os

pontos bistº(!,�os, a�:f(Lgnç9s escrevemuln r�latóri(I� senv l\1e ""outros tto�alhos. O,CorI6io do Povo é o

jorºal mais antigo Ito Illl,!nicfpio �'faz.p.lÍrtê da his.tóri,a ia Dr isso o interesse.
"

'.'

'(;'
' ",'

. 'i *

LOTERIA

20 etapa d.o
Festival Senànejo

CONCURSO N° 1911

10 - 27 - 54 - 59 � 75
DUPLA SEPIA

A segundo etapa do Festival do Canção Sertaneja e Populõr será neste sábado
(14), o partir das 20h na escola Holondo Marcelino Gonçalves, dUfante a ..
festà JURino. A terceiro etapa está agendada poro o dia 12 de julho nu 'escoJo
Renato Prodi e o final do festival dia 19 no Sociedade AHonço. O objetivo é
motivar a população poro a prática do arte e da música.

CONCURSO N° 664

Primeiro sorteio
01 �02""- 2'3 � 21-- 38 � 42 .

'Segundô seneíe
."

06 � 09 - 11 - 33- .: 34 - 31

PÚBliCO"

Escola de Governo
A escola de Govern,o do O1iérorregiõo da Amvoli busco pnlestrentes de renome

. com conteúdo de interesse aos alunos e a comunidade em geral. Na próximo
terça-feira (17) o Secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitúra de
Jaraguá do Sul - Márcio Manoel da Silveira ministrará mais uma palestra,
na. qual debaterá sobre o temo "O Turismo como Indutor do Desenvolvimento
Econômico". Para os lnteressados, mais informações pelo telefone: 3370-
7933, cem Luzia.

.

.
BAR E LANCHONETE

DA CLÁUDIA

EM BREVE
IT

JARAGUA DO SUL'
. IT

GANHARAUM
� -

PRESENTE
NOVO ESPACO

•

INFANTIL,
MARl
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--------�COMUNIDADE

72% dos brasileiros não confiam nos partidos. As trocos deixam o população desorientado, diz sociólogo

VOCÊ LEVA EM CONTA O PARTIDO POLíTICO
PARA ESCOLHER O CANDIDATO?

.
.

JAIRO SANTANA, 29 o-nos,
operador de máquinas
"Não. É, preciso analisar os

propostos do candidato, co
nhecer o pessoa. O partido não
conto �ada poro mim".

ANA PAULA JENIFER RODRIGUES,
17 anos, estudante

"Acho que não. Depende o

pessoa que.o candidato é. Eu
ànaliso If pessoa dele".

DALIANE RIBEIRO,
20 anos, vendedora

"Eu analiso o candidato sepo
ra'damente do partido e não
importei em qual partido ele
está filiado".

.

SILVIO ALVES DOS SANTOS,
28 anos, operador de produção
"Eu levo em consideração
porque o partido tem que
mostrar o que será feito".

SABRINA WEBER ORTIZ,
23 anos, operodor-o de CPL II

"Não. Eu analiso o candidato

por si só. Eu julgo os princí
pios do pessoa de maneiro
individual"..

"

-

EURICO VOELZ,
, 60 anos, aposentado

. "A gente analiso o pessoa do -c

candidato, porque no.partido
tem muito sujeira".

O CORREIO DO POVO IE
.

.

QUINTA·FEIRA, 12 DE JUNHO DE 2008

SEM CREDIBILIDADE'

População
nãoconfia
nos partidos
72% dos brasileiros dizem
não acreditar nas siglas
JARAGUÁ DO SUL lha do candidato, pois as pessoas

.

Os partidos políticos nó perderam a confiança: "Como
Brasil receberam nota média pode uma pessoa ser militante
de 3,6' - indic�do- que 72% do DEM (Democratas) e depois
dos brasileiros não confiam nos passar para o PJ\.1DB (Partidõdo
partidos. Esse foi o resultado da Movimento Democrático Bra

pesquisa realizada pelo Ipespe sileiro) ou do PT (Partido dos
(Instituto de Pesquisas Sociais,· Trabalhadores) passar para o

Políticas e Econômicas) divul-' PSDB(Partido da Social Demo-
. gado pela AMB (Associação cracia Brasileira)? Tudo apenas
dos Magistrados' do Brasil). na para atingir o poder! E chegam
última terça-feira '. Nenhuma ao governo com uma �,'�ologia e

das instituições - prefeituras,' depois acabam mudando. É o que
assembléias legislativas, câma- mamo de maracutaia ideológica.
ras de vereadores, Congresso

.

Os partidos não tem mais ideolo
Nacional e partidos políticos gía para representar os interesses
- recebeu nota média maior do. do povo".
que 5,3, na escala de zero a dez. Na história, a sociedade quase
Os órgãos foram apontados, na viveu a margem da política. MaS
àvaliação da maioria dos entre- o professor lembra que nas déca
vistados, como falidos. das de 50 e 60 a população teve

Para o sociólogo e professor uma participação ideológica que
da Unerj (Centro Universitário mareou o paísE nos anos 8Ó a.
de Jaraguá do Sul), Victor Alber- partícipaçâo diminuiu. ''Eu tenho
to Danich, de 59 anos, o modelo saudade dos anos 60 quando a es

político existente hoje está desa- , querda e a direita'eram declaradas.
creditado. "Esse troca-troca de Agora, parece uma sacola de gatos",
partidos que os candidatos fazem declara
para obter benefícios particulares Na opinião do sociólogo os po
faz o partido perder a identidade 1íticos deveriam trabalhar volunta
e a população fica desorientada", riamente sem ficar esperando por
explica o sociólogo sobre. a des-' uma remuneração. "O homem
confiança dos cidadãos em rela- deveria tornar-se um homem pú
ção aos partidos. "Essa troca não

.

blico quando fosse eleito. O Estado
resulta em nada para a popula- deve voltar a ser forte. É preciso Te

ção", completa.
- .

cuperar � identidade Latina Ame-
Danich disse que os partidos" ricana. Nós temos muitas coisas

já não influenciam tanto na esco-
.

parà ensinar ao mundo''.
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LI NUM JORNAL
Uma jovem chinesa chamado Zhao C conseguiu ganhar nos tribunais o direito de
manter o nome. Em 2005, elo precisou renovar o carteiro de identidade e descobriu
que.as autoridades não queriam fazer uma novo carteiro poro elo, o menos que
o moço mudasse o nome que tinha desde o seu nascimento. Seu pai, advogado,
escolheu o letra C poro batizar o filho por ser o primeiro letro do palavro China.
Não é o primeiro coso de nome curioso noticiado no imprensa chinesa: há alguns
anos foi descoberto, por exemplo, que um pai tinha decidido batizar o filho re

cém-nascido com o nome de @, em homenagem à suo paixão pelo internet. Falo
sério! E meus outros amigos que tenho lá no Chinli? O coitado do Ku Chay Shang,
o Osaco Tamucho, Cotaro Ocara e o - já famoso por aqui - Fugiro Nakombi!

O CARA'ECOtÓGICO
E o abraço do coluna de hoje vai poro o

, jornalista Adelmo Müllet Adelmo é co

,nhecido e reconhecido pelo militância
em prol do desenvolvimento sustentável
e preservação do meio ambiente, 'desde
os anos 70 quando pouco se falava sobre
isso. Poro o coluna, foi uma grota sa

tisfação o citação do nosso nome como

fonte de notícia político pelo' veterono
jornalista no edição do Absoluto de ter-

.

ça-feiro, sinal inequívoco de significati
vo e qualificado índice de leitura dessa
coluna, feito por esse humilde colunista

,

que vos escreve. Valeu.

DIZEM POR Aí...
Que o amigo e gente do bem, Zélia
Breithaupt Janssen, aprove,itou o mo

mento poro fazer um novo corte de ca

belo e mudar o visual. Pois se deixasse
poro mudar o "vlsu" em setembro, no
início do primavera, o maridão, verea
dor Dieter Janssen, correria o risco de
nem ncter o diferença. devido à cor

reria do campunnupelítlce. Pelo sim,
pelo não, o corte lhe caiu mito bem.

" 6ostoré
promvelmente o melhor

moneiro de ter, ter deve ser

o pior moneiro
degostor "

JOSÉ SARAMAGO

GENTE FINA
• Quem conhece vai concordar co
migo, o empresário Vicente Donini
é uma daqueles pessoas que todos
'devemos respeitar. Homem lntell
gente, digno e o que é melhor: de
uma extremo simplicidade. Valeu.

• Um casal noto 10, que vai curtir
um belo Dia dos Namorados, é o

advogado Paulo Mattos e suo mo

derníssimo e inteligente Cristiane
Hufenüssler.,

.

GAROTA FATEJ
Poro o "rcpelze" que gosia de mu-

I her bonito, hoje à noite tem prato '

cheio poro degustar. A Fatej, uma
dos mais importantes faculda
des do norte do estado promove
no pátio dd próprio instituição. o

escolho do Garoto Fatej. Festejo
que este colunista fará presença
como jurado. O babado começa às,

, 21h40min.

A moderna empresária da moda Rose Venturi,
da Boutique Bella Mulher, embelezo a coluna de hoje

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o amigo e presi-

,

dente do' OAB/SC Rafhael Rocha
lopes, competente advogado,' que
lê esta coluna para ficar por dentro
dos melhores novidades de nosso
sociedade.

ABACAXI
Ontem de manhã, aconteceu uma

batido entre dois carros pequenos no

Getúlio Vargns. Foi o bastante poro
causar um engarrafamento de parar
o trânsito. Eis um desafio 00 governo
de MoacirBertoldi e de outro que viet

Márcia Denize
Rother, esposa
do meu amigo
Everaldo
Corrêa, recebe
hoje o coro de

parabéns pelo
. troca de idade.
Mil vivas!

TE CONTEI!
• Gente d,á perd�ressa? No i

moderno loja Kargo, em)oinville,
de-minhn querido e bonitono
amigo Morcela Woch�rhqge, o Dia
dos Namorados é especiàl. Olho
só: comprou qualquer produto do
loja, concorre o um sapato feito
especialmente pra você e um dia
de Conto de Fados no Hotel Sleep
In. Não dá pro perder!

iii Hoje o Kantan está totalmen
te repnginodo poro re�ebef os,
pombinhos apaixonados. Vale o

peno conferit

• Poro embalar o feijoada "üos
Carne Moído'�, que acontece no

próximo dia j 4 de junho no Asso
ciação Aurora, está confirmado e

presença do excelente grupo de
pagode Desejo Consfonte.

,

• No próximo dia 19 de julho,
no G1 do Shopping Br�ithaupt,
acontece o tradicional Macorr.o
nado do Solidariedade.

• O meu amigo Alfredo Guen
ther. do Centro de Cultura Alemã,
está convidando o todos poro o

9° Bünter Abend, que ucentece
no domingo às,19 horas;�na Scar.
Imperdível.

'

• O meu ab{oço cheio de
energias positivos vai para o meu

amigo Xexa. Boieiro dos bons que
lê o coluna todos os dias para '

ficar antenodo nos coisas boas do
Urbe Sorriso.

• Nu dia 21 de junho tem Deep,
no antigo Recreativo do Dolmar.
Agendem!

• "A mentira é comparóvefo um

equilibrista no o.rome�·.

• Com essa, fui!

DICA DE QUINTA
Poro comemorar o Dia dos

Nomorodos nado melhor que
, curtir a boa músico do
Volentine Acústico, de São
Bento, no Choperio Bierbude.
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One Store pretende dobrar de tamanho
A rede One Store da Marisol deve apresentar uma grande expansão no ano de 2008. Com nove lojas inauguradas até o

começo de maio, totalizando 27 desde 2006, a previsão é que este número dobre até o final do ano, quando a One Store
terá, segundo estimativas da Marisol, pelo menos 50 lojas. A razão .está não só nos benefícios oferecidós aos lojistas da
rede como também no impulso que a convers-ão traz nas vendas. "As lojas multimarcas convertidas tiveram crescimento médio
superior a 30% no faturamento, nos meses seguintes a entrad� na rede", afirma Robson Amorim, diretor comercial da Marisol.
.

. "

EXPANSÃO. 'SOBRE A REDE IPCA TEM MAIOR·VALOR
O foco da expansão nas próximas lnnu- A One Store, da Marisol,-é a primeira O índice Nacional de Preços ao Cón-
gurações estará em São Paulo: "Neste rede de valor do segmento de moda do sumidor Amplo (lPCA) de mele npre-

.

ano, a One Store provavelmente che- �rasil. Com marcas fortes e líderes no sentou variação de 0,79%, superior ao
gorá a capital do Estado e vamos con:

.

mercado. infanto·j�venil, a One Store resultado de .abril, Que' foi 0,55%. É à
sondar a nossa presença no-interior de possibilita a lojistas do segmento trn- maior.alta mensal desde abril de 2005
São Paulo, que concentra 18 das nos- balhar dentro de um novo conceito, que (0,87%). Se considerado apenas o mês
sus 27 lojas em funcionamento ntual- ,não exige exclusividade do,lojista e oíe- de maio, a taxa é a maior desde 1996.
mente. Depois, a rede deve crescer no rece uma ampla gama de serviços, como O grupo de alimentos puxou a alta e

, Sul e em outras regiões lmportnntes '.
financiamento, comunicação integrada teve como destaque o arroz, que pes-

do. País. Nossa expectativa é cHegar e mark�Jing'de grande rede. Os clientes
.
sou a custar 19,75% a mais do que em

à marca de 500 lojas daqui a cinco também contam com serviçQs'de 'consul- abril. O pão francês teve alta de 4,74%
anos", prev� Amorim. - toria de campo permanente. e as carnes, de 3,45%.

'

BARRA VELHA' ,

: '.'
.
'. .

Será nesta senn-tetrn (13) a 'escolha �as representailtes da.12° Festà Nacional do Pirão. São riove candidatas representan-
do entidades do municípi.o. O baile acontece na Sociedade Recreativa a partir dns 22 hor,as. '

.

.:

.

.".' :
..

.

-

WEG É MARCA VALIOSA DA ISTOÉ DINHEIRO
Essa semana a revista IstoéDinheiro traz em $ua edição uma matéria
especial sobre a força das marcas brasileiras no marcado empresarial.
A publicação encomendou um ranking das marcas mais representativas
no Brasil, realizada pela BrandAnalytics. Na entrevista ainda constava

validação de especialistas em. branding e opinião de diretores de gran
des empresas. Pela primeira vez nos cinco anos da pesquisa, a Weg foi
reconhecida como uma das 40 marcas mais valiosas no País. O ranking
leva em conta diversos fatores dos empresas analisadas, dentre eles 0$
resultados financeiros e o relacionamento com o consumidor. Segundo'
a matéria da IstoéDinheiro, a marca Weg representa 2, 4% do valor te
tal estimado para o patrimônio da empresa no merendo, porcentagem
maior do que em companhias de grande porte comó o Petrolirás (0,8/%)

.

e a Vale do Rio Doce (0,5%). A inclusõo da Weg no ranking da BrandA
nalytics é um importante reconhecimento tanto à intenlacionalização
quanto à expansão da empresa, que está em pleno processo de cres

cimento, com a construção de novas unidades fabris e a inserção ein
mercados potenciais, como a.índia.

_

- . � .

etarrek@terra.com.br

INDICADORES CÂMBIO
MOEDA'

.",
COMPRA VENDA VARIAÇÃO

Dólar comercial (R$) 1,639 1,641 �0,36%
Euro.(em US$)

.

1,556 1,556 0,00%

É hora de ' St:tI
seu' curso superior.
VestibularAnhanguera '_ 22/06

. .

,
'

.

Aqui você jem tudo para alcançar seus objetivos.

• Programa do Livro-Texto: livros com até 80% de desconto
• Horários novos e alternativos

• Professores capacitados e comprometidos GO(1l o aluno
• Bibliotecas e laboratórios modernos

• Ensino de quaâdade-voltado para a prátca de mercado
• Cursos autorizados pelo MEC <,

,
.

Jaraguá dO 5ul- FATEJ,,'
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ESTADO X UNIÃO

SANTACATARINA---·------

R$ 85 milhões, ao mês de juros
à União. De acordo com Luiz

Henrique, o BB fez uma propos
ta objetiva de refinanciamento
da dívida "eles assumiram que
estamos pagando juros acima
do mercado, e é bem provável
que haja uma renegociação, o

que permitirá investir, ainda
mais, em infra-estrutura", com
pleta, LHS.

Segundo o governador, a

maior preocupação é com o im

pacto dos juros da dívida. '�

expectatíva é prefixar os juros
de modo que a dívida seja paga
e liquidada totalmente, em

20 anos. Porque hoje em dia,
quanto mais a gente paga mais
a gente deve", concluiu. Luiz

Henrique disse ainda que, todo

o esforço feito para aumentar a

arrecadação, é neutralizado pe
los juros "com esses juros pré
fixados, nós poderemos ter uma
folga de .recursos que vão ficar
vinculados em investimentos em
obras e ações para o desenvolvi
mento do nosso estado", afirmou
o gõvernador catarinense.

Para LHS, o próximo passo,
é a vinda de uma equipe técni
ca do BB, a Florianópolis, na

próxima semana. Na ocasião,
foi definido que após o enten

dimento da instituição finan
ceira, da 'Secretaria do Tesouro
e do Estado, o governo estadual
deverá enviará Assembléia Le

gislativa, um projeto de-lei, que
vai permitir a contratação da
operação de refinanciamento.

LHS discute alongamento da dívida
Na viagem a Brasília, governador se reuniu com presidente do Banco do Brasil
BRASíLIA (CNRjADI)
o governador de Santa Cata

rina, Luiz Henrique da Silveira
(Pl\1DB), esteve em Brasília, na
terça-feira, 10, reunido com o

presidente do Banco do Brasil,
Antônio Lima Neto, para tratar
do alongamento da dívida pú
blica do Estado. LHS estava em
comitiva formada pelos secre

tários Sérgio Alves (Fazenda) e

Ivo Carminatti (Coordenação e

Articulação).
.

A intenção é fazer com que
o Banco do Brasil assuma a co

locação dos títulos no mercado.
A dívida global do Estado é de
aproximadamente R$ 8 bilhões.
Com um rendimento de 10,5%;
o governo estadual passaria a

transferir um valor inferior aos

'. Avanço contra a impunidade .

Pois é, aqueles que procuram o mandato para fugir de processos judiciais começam a ter problemas no Congresso. Pelo
menos esta semana a Comissão EspeCial sobre o Fim do Foro Privilegiado aprovou o substitutivo que fará com que todas as

.

autoridades respondam no juízo de primeiro grau.lutoridades estaduais serão processadas no âmbito estadual esvaziando
a competência do STF responsável pelo julgamento.de juízes, deputados estaduais e governadores. F�i proposta também a

criação de varas e câmaras especializados em tribunais estaduais de casos de improbidade. A intenção é acelerar o anda
mento dos processos. É um posso contra a impunidade. Poro se ter uma idéio entre 1998 e 2006 dos 613 processos contra
autoridades com foro privilegiado apenas 22 foram julgados. Impunidade sem contestação:

DETALHES
Pelo menos o deputado petista Dirceu Dresch con

seg,uiu o apro¥açãO, de. um re,querimento solicitando
à Epagri cópia do relatório final do sindicância que
apurou o desvio de R$ 6,5 milhões do instituição. "Es
peramos que esse dinheiro volte aos cofres públicos e

que os responsáveis e os articuladores desse esquema'
sejam punidos exemplarmente", destacou o parlamen
tar. Dois deles já foram exonerados.

.

Não vai .ser novidade se derepeate o prefeito Dário
Berger manter o chapa que venceu os eleições em 2004
no Capital. Por onde posso descarregar vários elogios
00 seu vice Bita Pereira, iniciando pelo lealdade.

POSSIBILIDADE·

VERGONHA
i' Os dndos são dp Mini$t�Ü9 do. Saúde. Revelani que no

Brasil 93 mil idosos são internados por on!) pelo SUS,
sendo que 47% deles por causo de violência e ucídentes
de trânsito. A Universidade Católico de Brasília fez uma

-pesqutsa e concluiu que 18 milhões de idosos brasileiros
já'sofreram maus-tratos e que 54% dos agressões são
causados pelos próprios filhos. O Ministério do Saúde vai
desenvolver um sistema de vigilância de violência contra
o idoso até porque reconhece que muitos desses maus

tratos não chegam 00 hospital, não são registrados .

REJEiÇÃO .
.

O projeto de lei que reserva habitações populares construí
das com recursos federais paro funcionários públicos estadu
ais e municipais foi rejeitado pela Camissão de Trabalho, de

Em convenção ontem à noite o PSDB fechou com o PP Administração e Serviço Público da Câmara em Brasília sob '0
formando o chapa Clésio Salvaro/Marcio Búrigo para argumento que o benefício deveria ser estendido 00 conjunto
a disputa às eleições em Criciúma. Agora os tuconos dos trabalhadores e não a um segmento. Também foi cortada
querem atroir o PDT para a coligação. Ontem mesmo ta- do projeto o proposto de facilidade no acesso dos servidores
�ularam vários conversos !:!Im IideronÇlls 110 partido, que, llúblicos o financiamentosFflabit9tiUifUis e' reserva de 'unidades'
segundo Salvaro nõo lariçarõo candidato à prefeitura. paro professores do rede público.

OFICIAL

Luiz Henrique foi recebido pelo presidente do Banco do Brasil, Antônio Limo

AVALlACÁO .

.

r lideranças dos dois partid9s destacam que a coligaçõo DEM/�

',\. SõoJosé e FloriallópoVlste!11�m sentido estratégico, até Ptf'
;

\{1 tos eleitores moram no £apitol �. v(}tam no município vizi�hot'#
ocorre também ao contrfJrio.",

.

BENEFíCIO
Entrou em votoçõo o projeto, de autoria do vereador de Florianópolis
Márcio de Souza; determinando o meia entrado poro professqtfls de
escolas públicos e particularês em sessões de cinema, teatro,

....

s

e outros eventos culturais exibidos nos sofas e casos dei es-p
instalados no Capital. Ao. invés de benefícios qlJe oco

cándo os promotores de even!Osileveriom unif fot�os Q
salárro digno à categor1t1 e nãJf penduricalhos que onera
bolha para ter um determinado retorná.

MUDANÇA .

Tudo indico que assumo no Assembléia o suplente do PPS, Aparecido
Voltolini, de Benedito' Novo. A intençõo do partido é. dor visibil!dode
09 el-prefeito que voltam utar o· cargo em outubro. SendO as-

$oi o deputodo/suplflV� Grando. Pejo menos
•

'gue foi u"l'l de
• �

..
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Denise Abreu prestou depoimento na Comissão de Infra-Estrutura do Senado sobre processo de venda da Varig

CASO VARIG

Denise, diz que Dilma
lnterferlu no negócio
Ex-diretora da Anac reforça as denúncias
BRASíLIA

A ex-diretora da Agência
Nacional de Aviação Civil

. (Anac) Denise Abreu, admitiu
ontem, que foi expressamen
te questionada pela ministra
chefe da. Casa Civil, Dilma
Rousseff, e pela secretária exe

cutiva Erenice Guerra sobre
as exigências que fez para a

venda da Varig e da VarigLog.
Denise ainda se colocou à

disposição para participar de
urna acareação com os outros

envolvidos no caso a fim de

comprovar a veracidade das

informações.
Entre as exigências feitas

por Denise para a consolida

ção ' do . negócio estava a dê

claração de Imposto de Renda
dos sócios' brasileiros do fun
do americario Matlin Patter

son, empresa que comprou a

Varig. Os documentos pedi-.
dos, segundo. QeJ;Üs�," yréUIl,
fundamentais para comprovar
a origem do capital da empre-

sa, já que a legislação brasi
leira proíbe a participação de
estrangeiros acima de 20%
no capital de empresas aéreas
brasileiras.

Apesar de admitir ter so-

. frído pressão da Casa Civil
para dar agilidade na doeu
mentação da venda da Varig,

.

a ex-diretora da Agência Na
cional de Aviação Civil (Anac)
Denise Abréu disse que não
houve ordens expressas da
ministra-chefe da Casa Civil,
Dilma Rousseff, para facilitar
o processo de venda,

''A ministra Dilma não me

mandaria fazer nada. Mas eu

fui fortemente questionada,
fui contestada,. sim, Existia,
sim, uma tese de 'que eu era

uma dinossaura do direito,
que -queria fazer exigências
que não constavam explicita
mente da lei", disse Denise.

_. :��«:JJo( dito, q\lç eu e�{\l
va extrapolando, 'porque a lei
não era clara. E que Imposto

de Renda no país nem sem

pre demonstrava o que efe
tivamente .um determinado
cidadão tinha em sua capa
cidade financeira pessoal e

que o Banco Central também
não precisava expedir essa

entrada de dinheiro oficial
urna vez que poderia existir
um contrato de gaveta que'
solucionasse o problema",
disse à Comissão de Infra-Es
trutura do Senado, durante
depoimento.

Segundo Denise, uma das
formas de pressão foi a ins

tauração de um processo no

Ministério da Defesa contra

ela sob a alegação de que es

tava fazendo lobby em favor
da TAM na Anac. Denise dei
xou claro que estava fazendo
- a pedido da própria Dilma

,

Rousseff - um plano de con

tíngenciamento para realocar
0!i!l�q�ag�i.rJ:}112d:a<)Vfl:JlÍgj�;Glf'Í3(íit
falência dela se concretizasse

para aqueles dias.
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Violência é a segunda maior
causa de internação de idosos

ma de vigilância de violência
contra o idoso,

De acordo com o coorde
nador de Saúde do' Idoso do
ministério, José Luís Telles, o

sistema vai permitir notificar
e qualificar o tipo de agressão
sofrida pelo idoso,

"Se um indivíduo entra na

emergência, vítima de violên
cia, no processo de registro do
caso será possível saber quem
foi o autor da agressão, qual
foi o grau de dano causado,
enfim, dados sobre o perfil
desse autor, que hoje nós não

temos, só temos pesquisas lo
cais que dão uma dimensão de

quem são os agressores, mas
essa dimensão está longe de
ser real".

Dados do Ministério da
Saúde apontam que as violên
cias e os acidentes são respon
sáveis por 3,5% das mortes

de idosos. No Brasil, 93 mil
idosos são internados a cada
ano no Sistema Único de Saú
de (SUS), em conseqüência
de quedas (53%), violência e

agressões (27%) e acidentes
de trânsito (20%).

Pesquisa. realizada pela
Universidade Católica de Bra
sília (UCB) indica que 12%
dos 18 milhões de idosos bra
sileiros já .sofrerarn maus-tra

tos e que 54% das agressões
são causadas pelos próprios
filhos, Para monitorar esse

quadro, o Ministério da Saúde
� está desenvolvendo um siste-
6-
'"
Ui
:r:

� --------------------------------------------------
>:::í

! Governo quer diversificar os
meios de transporte de carga

.

O investimento centrado
nas últimas décadas principal
mente em rodovias foi um erro.

A afirmação é do ministro dos

Transportes, AlfredoNascimen
to, que participou ontem, da
abertura do terceiro seminário
Brasil nos Trilhos, organizado
pela Associação Nacional dos

Transportadores Ferroviários

(ANTF), Ele destacou que, no

entanto, antes de se investir
em outra opção de transporte
como ferrovias, foi necessário
recuperar as rodovias, respon
sáveis por 60% do transporte
de cargas no país,

"Estabelecemos como prio
ridade recuperar aquilo que
nós possuíamos e que eramais
eficaz e mais utilizado para o

transporte de carga. No início
de 2005, fornosintensamente
criticados porque estávamos
fazendo a operação tapa-bu
racos. Ora quem lida com isso
sabe que operação tapa-bura-

cos, nada mais é do que a ma"

nutenção das rodovias", disse
o ministro.

�Agora nós mon,�mos um

projeto que prevê a recuperação
dos investimentos em hidrovias
e ferrovias. Nossa expectativa é
de que, até 2025, tenhamos um

equilíbrio de, aproximadamen
te, 30% entre os modais, para
que o Brasil ganhe mais com

petitividade com seus produtos
exportados", acrescentou.

Segundo Nascimento, ferro-'
vias e hidrovias são modaís de
transporte mais baratos. "Se o

custo do transporte cair, o nosso

produto ganha competitividade
lá fora e vamos ter uma capacida
demuito maior de exportação".

Nascimento disse que, atual
mente, há uma "excessiva cen

tralização de cargas no Sul e

Sudeste, O que significa que ,ty-
mos portos com gargalos sérios,
com volume de cargas além da
possibilidade" .

Alfredo Nascimento fala durante o seminário Brasil nos Trilhos
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Deputados aprovam a nova CPMF
Projeto polêmico segue agora para votação no plenário do Senado
BRASíLIA

A Câmara dos Deputados
aprovou ontem, a recriação da
CPMF (Contribuição Provisória
sobre Movimentação Financei

ra), que agora tem o nome de
CSS (Contribuição Social para
a Saúde), com 259 votos favorá
veis, 159 contrários e duas abs
tenções. Foram só dois votos a

mais do que os 257 necessários

para aprovar a proposta.
Apesar de deputados gover

nistas criticarem a reedição da
CPMF em ano eleitoral, a maio
ria acabou convencida a aprovar
amatéria. A oposição apresentou
destaque para que a CSS fosse
retirada do texto-base da emenda
29, uma vez que DEM e PSDB de
fendem que a criação do tributo
seja discutida em um projeto de
lei em separado à emenda. Com
minoria no plenário, a oposição
acabou derrotada pelos governis
tas. Irritada com a aprovação da
CSS, a oposição acusa o governo
de ter aumentado a liberação de

, emendas parlamentares para
deputados da base aliada nos

últimos dias em troca do apoio à
matéria. Levantamento realizado

pelo PSDB, com base em dados
do Siafi (Sistema Integrado de
AdministraçãoFinanceira) do go
verno federal, mostra que os de
putados dos principais partidos
aliados do governo triplicaram os

valores de emendas recebidas a

partir do dia 3 de junho.
Com a aprovação do texto,

a CSS será cobrada a partir do
dia 10 de janeiro de 2009 sobre
todas as movimentações finan
ceiras realizadas no país. De
autoria do relator Pepe Vargas
(PT-RS), o projeto estabelece
alíquota de 0,1% para o novo

tributo. A. proposta determina

que a União repasse o total da
variação do PIB (Produto Inter
no Bruto) mais a inflação e o va

lor global da CSS integralmente ,

para a saúde. A isenção do paga
mento do tributo será limitada
aos trabalhadores assalariados,
aposentados e pensionistas do
INSS [Institute.Nacional de Se

guridade Social) que recebem
até R$ 3.038 por mês.

O projeto segue agora para
votação no plenário do Senado,
onde a oposição espera conseguir
derrubar a criação da CSS. Deputados se manifestam no plenário durante votação da Contribuição Social para a Saúde (CSS)

Ex-refém di� que Fare podem
entregar seqüestrados a Lula
BOGOTÁ gues, se a Lula, ao presidente

O ex-senador colombiano Chávez, a Correa ou a Uribe",
Luis Eladio Pérez, que ficou disse o ex-parlamentar.
quase sete anos em poder das Pérez indicou que entre os

Farc (Forças Armadas Revolu- que seriam .líbertados estão a

cionárias da Colômbia), disse ex�calldida� presidencial fran
essa semana que a guerrilha co-colombiana Ingrid Betan

cogita entregar seqüestrados ao court, o ex-governador do de

presidente Luiz Inácio Lula da partamento de MetaAlan [ará e

Silva. Pérez, libertado em feve- o ex-deputado regional de Valle
reiro passado, reiterou, antes de del Cauca Sigifredo López.
se reunir c9m o presidente co- As Farc têm em seu poder
lombiano, Alvaro Uribe, que há um grupo de 40 políticos, sol
operações em andamento para dados e policiais, os quais de-'
libertar vários seqüestrados. sejam trocar por 500 rebeldes

Ele especificou que, dentro presos, mas, para isso, exigem
de alguns dias, será anunciado um acordo humanitário;condi
se a guerrilha recorrerá a Lula, cionado a que o governo desmi
aos presidentes de Venezuela, litarize os municípios de Flori

Hugo Chávez, e Equador, Rafael da e Pradera.
Correa, ou aopróprio Uribe. O ex-legislador considerou

"O processo está em anda- que uma libertação de seqües
mento e o país saberá muito trados seria um gesto das Farc
em breve o local, as condições, para que o grupo seja retirado
as coordenadas e as pessoas às d�s l�stas.)nt�rnacio:p.ais de

quais
I

'(oS' reféns] "s�fãàll>entte:''' ';il?frÔ'f��tíWtJ�'u fl�j,';J ," d li"

-

Rei deposto
deixa palácio
KATMANDU

O rei Cyanendra deixou
definitívamente ontem o prin
cipal palácio de Katmandu. O
ex-monarca passou a ser um

civil na recém-instalada repú
blica nacional e afirmou que
não pretende deixar o país.

O rei deposto informou
que entregou seu cetro, uma
coroa de penas de pavão e as

jóias ao governo nepalês. Ele
mudou-se para um palácio de
verão em uma área de floresta
nas proximidades da capital.

Na nova residência, cedida
pelo governo, terá proteção
policial, mas fora isso levará
uma vida como a de qualquer
cidadão - ainda que muito
mais rica que a da média. "Eu
não tenho intenção ou pensa
mentos de deixar o país", ga
rantiu Gyanendra, horas antes
de deixar o palácio. "Eu ficarei.
no país para ajudar a estabele
têl}J�p�f'�i)flflIJ10QJ U We, ,'I) !}uQilUll

..
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.Taekwondo promove.
seletiva no Beira-R'io
Intenção é montar uma seleção local

PltEPARAÇÃO

JARAGUÁ DO SUL

O ginásio do Beira-Rio vai re
ceber, a partir das 13h domingo,
.a segunda Seletiva de Taekwon
do no ano. São esperados cerca

de 80 atletas de Jaraguá do Sul,
Joinville e São Bento do Sul, em
uma competição que deve defi
nir quem integrará a Seleção
[araguaense que participará do
Desafio Brasil x Argentina, que
acontecerá dias 13 e 14 de se

tembro, na casa dos hermanos.
O organizador do evento, Sau

lo Roberto, disse que ainda have
rá uma terceira seletiva, mas que
os primeiros nomes já devem ser

divulgados neste domingo. "Não
sabemos ainda quantas pessoas'
irão. Nossa intenção é fechar um,
ônibus, mas, para isso, estamos
tentando alguns patrocínios",
comentou. Serão cinco catego
rias em disputa - mirim, infantil,
juvenil, adulto e master, além da
faixa preta. Crianças a partir de
cinco anos já estarão no tatame.

Com dificuldades para
conseguir apoio, a organiza
ção resolveu cobrar um preço
simbólico para a entrada (R$
2). "Infelizmente temos de fa
zer isso. Mas contamos com o

apoio das pessoas que gostam
do esporte", disse Roberto.

O professor acredita que,
a inclusão da modalidade nos

Jogos Abertos de Santa Catari
na (neste anocomo demonstra

ção), pode ajudar up. busca de
recursos. "Será mais fácil para
pleitear recursos da prefeitura
também, já que ela apóia os es

portes que'estão nos [asc", afir
mau Roberto.

Vôlei mascuUno

garanté recursos'
A 24° SDRde )araguá do Sul entregou

o carta de CQptação no valor de RS 34 mil
porn o Associação Desportivo de Voleibol de
Jaraguá do Sul. O coordenador.�jlf projçto,
Benhur Sperotto, agradeceu o governo do
estado por esta iniciativa, e disse que esta
formo de repasse de recursos para os enti
dades, está ajudando o esporte ama,do[

imagem da suo empresa!
Vista seus colaboradores com uniformes

produzidos com tecidos do
mais alta qualidade.

(47) 3371,5558 e-mail. kaiapos@naluJ)o,cofn,br- www.kaiapos.com.br

Filipe agora é, do lo
Coruna. O jaraguaense
teve seu posse com

prado por 2,2 milhões
de euros (cerco de RS
5,6 milhões). O jogador
está com moral no clube
espanhol. Além de ser

titular ebsolutc- ainda
goza de prestígio com

a torcida. No site do
clube, há uma enquete
para escolher o craque
do time, e ele está em

terceiro lugar" atrás
apenas de Guardado e

do argentino Coloccini.

Impulso participa
de travessiQ

Juventus perde '

duas em Joinville
-

A Academia Impulso, de Jaraguá .do As categorias de base do Juventus
Sul, participou no fim-de-semana do Reve- < perderam mais duas ontem pelo Com-

,

zo 10, no IIhp Anhatomirim em Florianó- peonato Catarinense. Jogando forJl de
ipells, Foram dez nadadores, no categoria coso, n iuvenil sofreu 2xO e o júnior foi
master, que se revezaram no percurSo goleado por 612. No próximo sábado,
de 1,3 mil metros, Dentre os 19 equipes o partir'dÍls 13h30, eles enfrentam o

participantes, o jaraguaense terminou em Brusque, no Estádio Joõo Marcatto, I

sétimo lugar, com o tempo de 3h34min. pelo sétimo rodado do competiçõo.
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Jaraguaenses representam o Estado
Nadadores da Ajinc foram convocados para seleção catarinense júnior
JARAGUÁ DO SUL

Pela primeira vez a equipe
Ajinc/Arroz Urbano/FME irá re

presentar Santa Catarina com

cinco nadadores, número con

siderado expressivo, no Cam

peonato Interfederativo Júnior.
Otávio de Azevedo, Henrique
Fructuozo, Bárbara Hermann,
Soelen Bozza e Jean Doubrawa
foram convocados na última ter

ça-feira para seleção catarinense

que disputará a competição, de
25 a 27 de julho, na cidade de
Anápolis (GO).

Conforme o treinador, Ronal
do Fructuozo, o Kiko, a equipe já
recebeu outras convocações, mas
nunca representou o Estado com
esta quantidade de nadadores.
"Lá estarão profissionais de todo
o Brasil, será uma vitrine para
nossos nadadores", considerou o

treinador. A equipe está treínan-

Futsal quer
manter 100%
A equipe Malwee/CEJ/

FME participa neste final
de semana do returno da se

gunda fase do Campeonato
Catarinense de Futsal Sub-
15 Masculino. Os garotos
entram em quadra com o

peso de seis vitórias em seis

jogos, com a melhor campa
nha do campeonato. O time
está com o mesmo número
de pontos (18) e de gols mar
cados (35) da Hering, mas

,

Ileva vantagem nos gols sofri-
dos (quatro contra dez). A se

gunda fase será no Ginásio da

Apama, em Blumenau. Nesta
etapa, os jaraguaenses têm
nove pontos, contra seis da
Apama, três de Forquilhinha
e zero de Pouso Redondo.

Amanhã, às 19 'horas,
eles enfrentam o time de
Pouso Redondo, no sábado
é a vez de encarar Forqui
lhinha (9h30) e os donos da
casa Blumenau (16h). Estão
relacionados para a disputa
os jogadores: Maikon, Edu-
'ardo, Elton, Raul, Rafael,
Lucas Sarro, Renan, Diego,
Matheus, Gustavo, Daniel,

,f,' Igor, André, E.dmar, Diogo, I
.

João Lucas, Káio, Guilherme,
Lucas Kluge e Felipe Júnior.

do forte, para três competições
importantes: o Interfederativo, o
Estadual de Inverno (17 a 20/7) e
a CopaMercosul (31/7 a 3/8).

Henrique Fructuozo, 17 anos,
participa do campeonato pela
primeira vez e está otimista. "É
uma das competições mais fortes
dos juniores. Apenas dois atletas
por modalidade foram convoca

dos, isso vai agregar ao currículo,
além de dar visibilidade", obser
vou o nadador. Quem também
está estreando em piscinas na

cionais é Otávio. Bárbara, Soelen
e Jean já estiveram na competição.
Os nadadores foram selecionados
depois do bom desempenho no

Sul-Brasileiro júnior e sênior, que
aconteceu em Florianópolis em

maio. A equipe ficou em 40 lugar,
com apenas oito nadadores.

GENIELLI RODRIGUES Jan Doubrawa, Otávio de Azevedo e Henrique Fructuozo, junto com Bárbara Hermann e Soelen Bozza, estarão em Goiás

Vôlei infanto-juvenil disputa Estadual
Equipe Marisol/FME está próxima de uma vaga no quadrangular final
JARAGUÁ DO SUL

A equipe Marisol/FME dis
puta a partir de amanhã a 2a

Etapa do Campeonato Cata
rinense de Voleibol Infanto
Juvenil Masculino. O torneio
vai até -domingo na cidade de
Santo Amaro da Imperatriz.
O time está próximo da vaga
para o quadrangular final, já
que venceu a primeira etapa,
em Jaraguá do Sul.

Segundo o técnico, Luís
Carlos da Silva, o Kadylac, esta
fase estará mais disputada, já
que terá a presença da equipe
de Blumenau que, segundo
ele, é bastante forte. Mesmo
assim o objetivo para a etapa
é ficar entre os três primeiros
colocados. "Nossos jogadores
estão acostumados a competir
e esperamos manter o bom de
sempenho da primeira etapa",
relatou Kadylac.

Das seis equipes que parti
cipam da competição, quatro
se classificam e quem somar

mais pontos nas três etapas tem
direito de jogar a final em casa.

Na classificação, aMarisol/FME
,otellIl��iPOOlll!ÚSV�lil1l!ttaDsl!}i�de
[oínvílle; quatro de Balneário
Camboriú e três da Cimed.

Meninas perto'
da decisão

A equipe de basquete
infanto-juvenil feminino
Jangada/FME volta a dispu
tar neste final de semana o

Campeonato Catarinense
da modalidade. Desta vez o

duelo será em Joinville no

sábado e no domingo. No sá
bado (14/6) o time enfrenta
Balneário Càmboriú, às 14
horas e no domingo pega o

Joinville, às 10h30, ambos
os jogos no Ginásio do Colé-

, gio Bom Jesus.

Time venceú a etapa em Jaraguá do Sul � quer ficar entre os três na' segunda

REGULAMENTO
O time venceu o primei

ro quadrangular e se vencer

mais um estará com a vaga
garantida para o hexagonal
final. O último quadrangu
lar da primeira fase será de
18 a 20 de julho, em [araguá
do Sul. Se confirmarem a

classificação para a decisão,
as jaraguaenses, por serem

as atuais campeãs estaduais,
terão o direito de jogar em

casa .

Estarão em quadra as

atletas: Laís, Leila, Mayara,
Paula, Bárbara, Amanda Rei

,I 'o!iil.Wt,I!MiiJ!hil.fli!lll1mp'�(.!lfE!ml�"I1-
da, Janaína, Mafra, [aqueline
e [úlia,

TABELA DE JOGOS
. 1Oh30 - Marisol/PME X Pró Vôlei/Bltlmenau

. Sexto-feira (13/6) 19h30 - Morisol/fME x Ci�ed/Floriànópolis
$-

1 Oh30 - Morisol/FME x Pureza/Santo Amaro do Imperatriz
,17h _, Marisolf.f,M� x,Bonjof.Joinvillev'i";'1 II ...... i ....

aÉnl'ú':"
.

'�r'i�'H�:�,,�:!"i _.""" ..""', _"",,vp

9h-
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Portugal na segunda fase
Comandados de Felipão venceram República Checa por 3xl

,
DA REDAÇÃO '

A Seleção de Portugal é - a

primeira a se garantir na se

gunda fase da Eurocopa Z008.
OS lusitanos venceram a Re

pública Checa por _3xl ontem
e chegaram aos seis pontos,
garantindo também o primeiro
lugar do grupo. No outro jogo,
a Turquia venceu a Suíça por
Zxl e chegou aos três pontos,
empatada com os checós (am
bos decidem a segunda vaga
na última rodada). Hoje tem

Croácia e Alemanha, às 13h, e
. Áustria e Polônia, às 15h45.

O técnico Luiz Felipe Sco
lari voltou aos velhos tem
pas: precisou gritar com seu

time no vestiário, pediu aos

jogadores para revidarem os

lances violentos e agiu como

se estivesse numa partida de
Libertadores. No fim, com óti
ma atuação na segunda etapa,
a seleção portuguesa venceu

por 3xl. Os chocos começa-.
ram sufocando a defesa de'

Portugal, mas Deco conseguiu
abrir o placar logo a 7 minu
tos. A República Checa empa
tou aos 16 com Sionko.

No segundo tempo, Poro'

tugal voltou bem melhor e

desempatou o jogo aos 17

minutos: Deco rolou rasteiro

para Cristiano Ronaldo, que
fez seu primeiro gol na 'com
petição. Ronaldo, que puxou o

contra-ataque e só tocou para
Quaresma completar para o

gol vazio.

Mancini entre
Milão e Roma

O meio-campista Mancini está perto
de trocar a Romallela Inter de Milão, se
gundo o jornal Corriere dello Sport. De
acordo com a publicação, a tricampeã do
país pagará 15 milhões dé euros (RS 38
niilhões) pelo brasileiro. Porém, o clube
da capitafpode ainda levar metade dos

_ direitos de um jogador. A Inter poderia
pagar 10 mithõ.es de euros (RS 26 mi

lhões) em espécie e ceder metade dos
direitos federativos de um jogador. Os
milaneses'oferecéram,o�ateral Andreoli,
que já tem seu passe dividido entre os

dois clubes. No entanto, a Roma pede -

metade do passe do volante Pelé.
-

Portugueses comemorain_o primeiro gol do_iogo, marcado pelo brasileiro naturalizado português Deco

No outro jogo, de virada e

com um gol nos acréscimos do
segundo tempo, a Turquia ven
ceu a anfitriã Suíça por Zxl e

manteve a chance de chegar
às quartas-de-final da Euro
copa de Z008.\ O placar ainda
representou uma vingança
para a Turquia, que perdeu a

vaga na Copa de Z006 para a

própria Suíça na repescagem
das Eliminatórias. O time da
casa saiu na frente aos 3Z mi
nutos do primeiro tempo com

Eren Derdiyok. A virada veio

depois do intervalo, com Se
mih Senturk aos 11 minutos e

_

AIda Turan aos 47.

Fernandão deve
voltar ao Inter

O CORREIO DO POVO rnQUINTA·FEIRA, 12 DE JUNHO DE 2008
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Brasileirão tem
três jogos hoje
DA RED�ÇÃO

Começa hoje a sexta ro-
- dada do Campeonato Brasi
leiro Z008. O Palmeiras pega
o Cruzeiro em São Paulo,
Atlético Mineiro enfrenta o

Ipatinga em Mina e o Flumi
nense joga contra o Santos
no Rio de Janeiro.

No Parque Antártica, a

palavra de ordem é reação.
.Mas não será fácil, já que o

adversário tem o. mesmo nú
mero de pontos do líder Fla

mengo, 13 pontos. O técnico
Vanderlei Luxemburgo en

che a bola do time mineiro
e até encara com, naturali
dade uma possível derrota.
Mas o comandante alviver
de garante, emtomameaça
dor, que não vai aceitar, em
hipótese alguma, uma par
tida tão apática da equipe
como aconteceu na derrota

por _
ZxO diante do Sport,

em Recife.
-

O Galo quer a reabilita
ção no Campeonato Brasi
leiro diante do Ipatinga. O

-

time mineiro perdeu para o

São Paulo por 5Xl 1 agora o

treinador Alexandre _ Gallo
cobra reforços da diretori_a.
O técnico declarou que o

elenco ré frágil e precisa de
novos nomes, -mas sabe das
'dificuldades financeiras do
clube. "Precisamos qualifí
car o nosso plantel, mas não
está fácil", disse.

Mesmo com a Libertado
res na cabeça, o técnico- do
Fluminense Renato Gaúcho
já decidiu que escalará o que

-

tem de melhor para a parti
da de hoje contra o Santos.
"Está difícil de a gente tirar
a cabeça da Líbertádores,
mas precisamos da vitória e

vamos C0IIL a força máxima

que ternos no momento", ex
plica Renato.

Se a torcida do'internacional não

gostou da notícia de que o atacante
Alex não poderá enfrentar o Botafogo,
sábado, no Beira-Rio, já que cumprirá
suspensão automática, ao menos ela
foi confortada com a possível volta do
cópitão Fernandão. O atacante treinou'

-

com bola nesta terça-feira, demons
trou boa recuperação física, e pode
estar à disposição de 6uto Ferreira.
-Ouem também pode voltar ao Inter
,nacional· é )l)jzagueuoluw.gu,Oio_ Sorondo,
- recuperado de lesão no joelho. O volante
Edinho negou ter recebido uma proposto
do AI�Jazira, time de Abel Braga. Petkovic busco reabilitação
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SUA VIDA
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DEPRESSAO E EUFORIA
o transtorno bipolar é mal que precisa ser tratado com urgência

Atualmente é bastante comum

ouvir falar em transtorno bipolar.
No passado, essemaleraconhecido
como psicose maníaco depressiva,
mas teve seu nome alterado pois
não representava bem a questão.
Trata-se de um distúrbio psiquiá
trico que tem como característica

principal a acentuada: oscilação do
humor, ocorrendo alternância de
fases de depressão e de aceleração
eufórica (mania).

Essas oscilações podem causar

sérios danos na vida da pessoa.
"Nos quadros de exaltação o indi
víduo fica acelerado, pensa e fala
muito rápido. Ele se sente confian
te, poderoso e pode estar alegre e

expansivo ou irritável. Ou ainda
uma mistura dos dois", explica '

Montezuma Pimenta Ferreirapsi
quiatra do Hospital das Clínicas e

do Sírio Libanês, em São Paulo. "O
paciente tambémpode ouvir vozes,
sentir que está sendo perseguido,
ter insônia, tomar-se imprudente e

gastar dinheiro de forma desmedi-

da", complementa Flávio Gosline, e mania, muitas vezes num dia.
psiquiatra do Hospital 9-0 Servidor
Público Estadual e da Clínica de TRATAMENTO
Psicologia da Unip, também na ca- Por isso é -fundamental que o

pital paulista. transtorno bipolar seja diagnosti-
Já durante o quadro depressivo, cada o mais cedo possível e trata

segundo Gosline, a pessoa chora dci rapidamente. Além disso, essa

mais facilmente, tem o prazer de terapia precisa ser mantida.'o
realizar atividades diminuído, so-, tratamento é feito à base de remé-

,

fre alterações no apetite, apresenta'
, dias e o paciente precisa dormir.

insônia ou hipersonolência, tem .Quando não dorme, a pessoa fica
,

diminuição da libido, agitação ou' "trailstprnada,e irritável Também é
lentificação motora e fadiga, além importante retirar substâncias que
de sentir-se inútil, ter falta de con- piorem a exaltação como álcool,
centração e, em casos mais graves, drogas, se o indivíduo foi consu
idéias suicidas. midor delas, e até determinados

Ao contrário de algumas doen- remédios", 'diz Ferreira.
ças, que só surgem em idade mais Infelizmente, não há cura para
avançada, o transtorno bipolar se esse mal. "Trata-se de uma doença
manifesta entre os 15 e os 25 anos. recorrente. A grande maioria dos
Entretanto, ele tende aafetar mais pacientes terá uma recorrência rios
os filhos de pais que têm a doença. seis primeiros meses que tentar
Diferentemente dos adultos, nos ficar sem medicação. Na fase agu
quais os sintomas são mais clara- da é necessário que a pessoa seja
mente definidos, nas crianças e internada. Ela também precisa de
adolescentes há oscilações muito consultas com muita freqüência",
rápidas do humor, entre depressão afirma Ferreira.
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Uma relaçõo de confiança.
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