
\5E I QI� DE !:iANTA ClS.. ARINA
N°
------

Data: I I
----

O CORRl10 DO POVO
Jaraguá do Sul e Vale do Itapocu III Terça-feira, 10 de junho de 2008 iii N° 5.923 • R$1,50 • www.ocorreiodopovo.com.br

Coso todo o mundo tivesse os mesmos

hábitos de consumo dos dasses sociais
A e B brosileiros seriam necessários
rerulSOS naturois correspondentes o

três planetas lam mostro estudo do
ONG WWF-Brosil. A conclusão é de

que, se 82% do dasse alto môntiver os
maus hábitos, o Tenn não vai agüentar
O mesmo vale poro 46% do dasse C e

. 21% dos dasses O e E. A situação é mais
critico no Sudeste, em que os hábitos de

. 61% dos entrevistados comprometem o •

sustentabilidade do planeta. Contro e
dasse alto pesam os hábitos de trons

porte. E no horo de recidar o lixo, no
.. entanto, osmas pobressoem pior.,

..
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Talharim especial
e um filé diferente
No página de Gastronomia você
aprende os mais deliciosos receitas.
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Diados
ésinônimode luau
Comércio espero um crescimento de
até 30% nos vendas.
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Aprovado reajuste'
de 23% III Câmara
Vereadores de JaJaguá vôo receber R$
7,3 mil o partir do próximo ano.
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Mirtle CaÇé Clube,
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Novo desafio para
bela Juliana Paes
Atriz deve deixar A Favorito poro viver
suo primeiro protagonista no Globo.
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Duplicação vai começar
este ano, afirmo Ideli
Senadora admite que 280 é essencial poro o desenvolvimento do região.
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�. LHS cobro apoio

do OEM e PSDB
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EDITORIAL

Fome devastadora
Os g@vernistas tentarão votar a emenda 29"

'que amplia os recursos para a saúde} e a nova
CPMF, batizada de CSS [Contríbuiçâo Social
paril Saúd¥) prov�yelmen�� nesta quarta-fei
ra. 'A brtga já eli'il na qUarta

" . "',/
semana e por enquanto, as m-
certezas dominam a questão.

NOM�forço para asseg'!.1fal'
os votos, os aliados do govémo
Lula fazem acordo e aceitam,.

,i,iVy.....""" �pelaram gs gove
qué os Estados desc

os recursos gastos. com o un-

deb, o o de cação, das
'Fecei: e debase de
cálculo para os 12% vinculá-
dos coma área da saúde.

da d ação, líderf1� �os par-
dos am uma coritàbilidade

arriscada, com 267 contra a 272 votos favo-

ráeeís ..i'Para ap�Qyar O' �gvo impo��9 são ne: ,

cessários 257 votos. Até quarta-feira, a base
aliada vai ampliar as reuniões e

..•
dar mais

aos indecisos. Um do�>. desafi9�
está dentro da pr�pria base'
aliada: integrantes do PTE,
P:'{;J?R, do P e PHS,
r�s[stem ata qliatr�
'meses das eleiç Preocu-
pam-se com o desgaste nas

ão (cçrrp.ô
�

dev
o 'á assediado bo so

do brasileiro.
O no po om

% e mo

anceíras (con
'a a.ser cobrado

;-_", _-.i,'

Preoc�pam-se
com atdesgastQi
nos urnas e nõo

f ;,(como deveria serl;'i'\� ::'
, ,,,�,; �L��_

com o já assediado
bolso do

'Ieiro

0,38% da CP
em 2 Ene
buto, ão ne

ficou esquecida.

CHARGE

EMENDA29. TEMOS QUE CUIDAR COM O
DESGASTE NAS URNAS!

\

PONTO DE VISTA

Os mapas e às viagens

DO LEITOR

o STF e o liberdade
poro pesquisas

Mais um ponto para o nosso STF (Supremo Tribunal
Federal), que no último dia 29 de maio aprovou as pesqui
sas com células-tronco embrionárias no país. Essas pesqui
sas tinham sido questionadas pelo então procurador-geral
da República, Cláudio Fonteles, que defendia na sua, ação
que o embrião pode ser considerado vida humana. Diante
dessa contestação muitos pesquisadores brasileiros ficaram
receosos em continuar com os estudos com células-tronco,
pois caso a ação condenando o uso desses embriões tivesse
êxito essas pesquisas estariam anuladas e seriam proibidas
no Brasil.

Segundo a legislação atual que normatiza o uso desse
material para essas pesquisas, apenas os embriões que este

jam congelados há três anos ou mais podem ser utilizados
,
em pesquisas, e mesmo assim mediante autorização do ca

sal. Segundo a própria ciência, esses embriões, nesse estado
congelado há mais de 3 anos, não são mais viáveis para a

fecundação, mas ainda assim podem ser utilizados para a

esse tipo de pesquisa uma vez que ainda conservam a potên
cia para se diferenciar em outros tecidos, como é o caso de
neurônios, ou seja, essas células podem se transformar em
outras. Atualmente, o destino desses embriões provenientes
dessa situação é o lixo. Se essas pesquisas avançarem como

o mundo espera que avancem, na prática poderemos ter a
cadeira de rodas e outras muletas como meros símbolos do
passado da medicina. Lembro, por exemplo, de toda a polê
mica criada sobre a fertilização in vitro quando esta surgiu
na década de 70 (popularizada na época pelo termo "bebê
de proveta"). Hoje essa forma de fertilização não é apenas
aceita pela sociedade como também ajuda milhares de ca

sais a superar a infertílidade conjugal e terem seus filhos
biológicos.

Enfim, no dia 29 de 'maio o STF também mareou ponto
para o pragmatismo que finalmente começa a se tornar parte
da nossa culturamovendo o país para umapolítica orientada
aresultados, Chega de retóricas e discursos vazios, ninguém
agüenta mais. Rogo para que essas pesquisas, agora livres,
alcancem seus objetivos o mais rápido possível. Certamente
tenho comigo nessa prece todos aqueles que dependem ou

dependerão dela um dia.

MALCON A. TAFNER, PROFESSOR

Os textos poro esta coluna deverão ter no máximo 2.000 caracteres e podem ser
enviados poro o e-mail redocoo@ocorreiodopovo.com.br. ou por corto poro o
Ruo Procópio Gomes de Oliveira, 246, CEP 89251-200, Cx. Postal 18. É obrigatório
informar nome completo, profissão, ·CPF e • telefone (* não serão publicados).

PABLO VARELA

BRANCO,PROFESSOR

atlemaníaco, no entanto, é um lugar
gue está além de uma viagem aérea.
E uma cidade próxima dos encontros
com a infância na casa dos pais, onde
os fab four iniciaram, não para o mun

do, mas para um simples garoto bra
sileiro.

A Argentina é um lugar onde se

respira futebol vinte e quatro horas
por dia. E nós sempre, vencemos, é
claro. A expressão de tristeza do Ri

'quelrne (cara de Tango, segundo um

narrador da TV) é parte desse lugar, é
como se no mapa da Argentina hou
vesse um jogador de futebol em cada
cidade, preocupado e nos preocupan
do com suas camisas listradas de azul
e branco.

No Japão e na China, em Israel e

na Palestina, na cordilheira dos An
des e nos Urais nada de fascinante e

inesperado escapa dos olhos atentos
de um observador de mapas. Mesmo
os oceanos e suas profundidades são
muito mais que uma mancha azul. O
formato do globo terrestre (que para
mim está de ponta-cabeça), não é
uma incógnita: É o início de novos

.

devaneios, que podem ou não des-
pertar.o viajante ou o criador de fic
ção. Ou ambos.

Viajar nos mapas é ir além dos
limites do papei. É instigar esse via
jante para que não se acomode. Ele
pode ficar preso a vida inteira ou

'não. Mapas podem ser, assim 'como
livros, janelas para outros mundos.

'

Ou portas.

Sempre gostei de mapas. Talvez
pelo simples fato de que sempre gos
tei de lugares. Andar por lugares es

tranhos e diferentes é da natureza
humana. Que o diga o Charles Zím
mermann. Mas os mapas têm uma

distinção com os lugares físicos que
conhecemos: Os mapas nos permitem
imaginar os lugares sem o comprome
timento, coni a realidade.

Liverpool, por éxemplo, é uma ci
dade que existe de fato. Para um be-
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sua adrenalina
comecou a

bombear

e viu uma ele sentiu o

mulher deitada fogo da paixao

eles fizeram muit�s
atividades juntos

ele a levou ela disse que

para sua casa tomava pilula

ele descobriu
que ela nao era

mais virgem

a reacao dele
foi imediata

ele a penetrou ele entrava e

saía

ela fez comentarios
de seu equipamento

quando ela viu ela gritou
todas as cores PARE

ele sugeriu outras posições

Moral da
estoria:

ela não tinha ela nao tinha
dito a verdade tomado a

pilula

o
,""

�
::J

� _L__ ��__ �L_ � �L_ J_ �

ela o chamou 9 do hospital • ele tinha duas seu mundo
meses depois crianças desmoronou

FALA Aí!

ele queria
morrer

Mais rigidez
Projeto de lei do deputado Antonio Carlos Mendes Thome (PSOB-SP), au
menta o prazo de aplicação dó pena de suspensão ou proibição do direito
de dirigir automóveis. A pena mínima passa de dois meses para um ano, e a

máxima, de cinco anos para sete anos. A proposta altera o Código de Trônsito
Brasileiro. Conforme o projeto, a carteira de motorista poderá ser suspensa,
entre outros casos, se o motorista ultrapassar 20 pontos no somatório de .

infrações de trônsito no período de 12 meses, dirigir embriagado, disputar
corrida ou deixar de prestar socorro quando se envolver em acidente. Se tiver
o direito de dirigir suspenso ou proibido, o infrator tem prazo de 48 horas
para entregar à Justiça sua carteira de habilitação. O projeto uindn permite
ao juiz aplicar essa pena, mesmo quando o condutor for primário, e não só
quando ele for reincidente, de acordo como o código atual.

"Um litro deste óleo
contamino um milhão
de litros de águo.".�----c----------_____j

ISMAEL DOS SANTOS (OEM),
DEPUTADO ESTAOUAl,

defendendo a coleta de óleo
comestível usado em

estabelecimentos comerciais.

"É poro tírer dcs que
têm melse dor DOS
que têm menos."

VALDIR COBAlCHINI (PMDB),
'DEPUTADO ESTADUAl, ,

apoiando criação de uma lei 'Robin
Hood' para beneficiar 56 municípios

de menor iqdlce de IOH.

" São uns idiotas 00
.

quadrado e 00 cubo."
MÃO SANTA (PMDB-PI),

SENADOR, condenando os que
defendem um terceiro mandato

consecutivo para o presidente lula.

DINHEIRO
Santa Catarina é o quinto estado
mais beneficiado com recersos do
PAC,segundo o senadora Ideli Sal
vatti (1)'0. Total de R$ 273. milhões.
Elo refuto protecionismo do governo
poro aliados, até porque São Paulo,
governado pelo tucano José Serro,
lidero o listo. Em Santo Catarina, os
discursos ácidos do governador con
tra procedimentos do governo lula
desde o primeiro mandato:fãmbém
seriam o solvo-conduto de- impar-

o cialidade, segundo o senadora.

PÉATRÁS
Sobre o silêncio do governador luiz
Henrique da Silveira (PMDB) quanto
a apoio formal à reeleição do prefeito
Moacir Bertoldi (PMOB), o presidente
do diretório, Carlos Chiodini, diz que
lHS vai se pronunciar no momento

. mais adequado. O desejo do governa
dor. no verdade, era ter os tucanos, o
PMOB e o OEM no mesmo trincheíra. A
filiação do prefeito no PMOB, por en
quanto inviabiliza o composição.

EAGORA?
Vai daí que Niura Demarchi, segundo
suplente de senadora que até semana

passado ocupava o cargo público mais
importante do PSOB no região, o che
fia do SOR, agora anuncio disposição
de disputar os eleições de outubro. Até
mesmo na chapa do prefeito Bertoldi.
Irineu Pasold� ex-prefeito e presldénte
do diretório, repetidos vezes disse que,
q depender dos tucanos, Bertoldi con
corre sem vice-prefeito.
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PT faz pré-lançamento de Dionei
Encontro que confinnou nome do ex-deputado teve participação do PPS ePfB

-.

JARAGUÁ DO SUL

Com o voto dos filiados, o ex
deputado Dionei Walter da Silva
foi confirmado o nome do PT

para disputar a eleição para pre
feito. O pré-lançamento da can

didatura aconteceu no domingo,
durante encontro que reuniu fi
liados, simpatizantes e dirigentes
partidários da sigla, como a pre
sidente estadual Luci Choinacki,
além de representantes do PPS e

PTB. 'Iarnhém.foram aprovados
pelo encontro cis 26 pré-candida
tos a vereador. '

Dionei parte para a quarta
tentativa de chegar ao cargo mais
importante domunicípio, depois
da última eleição municipal,
quando, coligado com o P11DB,
recebeu 23.038 votos. 'Agora é
não repetir o quase lá da última",
brincou a senadora Ideli Salvat
ti, em referência aos 3,8 mil vo
tos de diferença entre Dionei e o

prefeito eleito, Moacir Bertoldi
(P11DB), entâo.filíado ao PL.

Para a senadora, ao cenário
se mostra favorável ao candidato
petista, em função da "conjuntu
ra, do crescimento do país, das
políticas adotadas pelo presiden-

te Lula, a própria militância está
em outro patamar, com muito
mais orgulho, e pelo que está
sendo feito pelo governo federal
aqui no município". Ideli tam
bém destacou a possibilidade de
o PT estar coligado com partidos
que fizeram parte da aliança que
deu a vitória a Moacir Bertoldi
no último pleito, como o PPS e

PTB, "que abandonaram, não
estão trabalhando na Prefeitura,
nem dando apoio".

. "Tenho convicção de que
o setor empresarial, que 'tanto

. vem lucrando e se benefícían
do das políticas adotadas pelo
governo Lula, que possam ter
também uma discussão se que
rem ter na Prefeitura alguém que
comanda e que rema na mesma

direção, ou 'se vão continuar, in
felizmente aqui em Jaraguá do
Sul, repudiando políticas públi
cas", "largou Ideli, citando, como
exemplo, o projeto da Farmácia

Popular, "que ó prefeito rejeitou e

que poderia estar beneficiando a

população com medicamentos a

10% do preço de mercado".

CAROLINA TOMASELLI De olho no projeto do sigla pa�a 2010, o presidente e.stadual destacou o importância do eleiçõo de Dionei

Salim Dequêch (dir.) pode ser o nome do DEM à sucessõo de Peixer

Glasenapp declina e Dequêch
pode ser candidato a prefeito
GUARAMIRIM

__

O ex-prefeito Salim José
Dequêch colocou o nome à

disposição do DEM para uma

eventual candidatura a prefei
to nestas eleições. O anúncio
foi feito em encontro do parti
do realizado na última sexta-

. feira, na Estrada Bananal do
Sul, por conta, segundo ele,
da desistência do empresário
Mário Glasenapp (PP) em con

correr à majoritária.
'Apesar dos meus 66 anos,

não tenho medo dos adversá-

tiu a possibilidade de rever sua
decisão de não se lançar candi
dato nestas eleições. Fernandes
era, inicialmente, o nome do
diretório progressista para con

correr a prefeito, mas declinou
de participar da disputa.

.

Fernandes foi vice de Mário
Sérgio Peixer (DEM) nas duas
últimas- eleições municipais,
quando a: coligação saiu vitorio
sa. Na última disputa, em 2004,
ficou acordado que a cabeça de

chapa em 2008 ficaria com o Pp,
e o DEM indicaria o candidato

rios e nem de enfrentar mais a vice.
uma eleição", disse o ex-prefei- Ontem, o presidente do Pp,
to, destacando a nominata de Jair Tomelin, não negou nem

pré-candidatos da COHISa\sdO e a confirmou a desistência da

"parceria" do DEM e PP na atu- candídaturà de Glasenapp,
al administração. Segundo ele, e disse que o assunto seria
mantida a candidatura do Pp, o discutido numa reunião da

,§. DÉM irá apoüir.�. ' '<"H -. ,i� 'i executiva, na neJite"â'e ontem,

g Presente no encontro dos Segundo ele, a informação di
� democratas, o vice-prefeito José vulgada à imprensa não partiu

. Joaquim Fernandes (PP) admi- do Pp, mas do DEM.

.

Novos salários'
são aprovados

A Câmara aprovou ontem, .

em segunda votação, os proje
tos de lei que definem os salá
rios que o prefeito, vice, secre
tários e os vereadores passam a

receber a partir de l°de janei
ro. As propostas de autoria da
Mesa Diretora receberam, as

sim como na primeira votação,
os dez votos possíveis .

Os vereadores tiveram sa

lários reajustados em 23% e

passam a receber R!$ 7.316,00,
frente aos R$ 5.942,00 pagos
hoje. Com remuneração 50%
maior que a dos colegas, o pre
sidente da Casa receberá subsí
dio mensal de R$10.974,00. O
mesmo percentual de aumento
será repassado aos secretários

municipais, que de $ 7.691,00
receberão R$ 9.470,38. Já o

prefeito terá o subsídio reajus-
.

" tado de R:$_ 15.102,33 para R$
17.245,93, um aumento de
14%. O vice recebe 50% do sa

lário do prefeito.
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'Duplicação na virada do ano'
Senadora reforça projeções do Dnit sobre início das obras

RODOVIA

JARAGUÁ DO SUL

"Deveremos estarnaviradado
ano com o início da duplicação".
A declaração da senadora Ideli
Salvatti (PT) reforça as projeções
do Dnit (Departamento Nacional
de Infra-estrutura de Transporte)
de Santa Catarina sobre o início
das obras para duplicar a BR-280,
previstas para começar entre de
zembro deste ano e o começo de'
2009. Segundo Ideli, de acordo
com o calendário apresentado
pelo Dnit, o projeto de engenha
ria está sendo concluído e name

tade do segundo semestre deve
ser aberto edital de licitação para
contratar a empresa responsável
pela obra.

No ano passado, assim que foi
anunciada a inclusão da BR-280
no PAC (Programa de Aceleração
do Crescimento), a senadora dis
se que a duplicação da rodovia

só começaria depois que fossem
concluídas as obras, também de

duplicação, no trecho Sul da BR-
101. Em passagem por Jaraguá
do Sul no último domingo, Ideli
disse que, por conta da agilização
do PAC, "mudou tudo".

A senadora destacou a im

portância da duplicação da 280
e também das BRs-470 e 282,
todas incluídas no programa fe
deral. "Foi a nossa grande briga",
comentou, lembrando que a du
plicação da BR-101 faz a ligação
norte sul. "Mas Santa Catarina,
para colocar os produtos nos por- I

tos, precisa das rodovias que cru-
'

zam o Estado", completou. Tam
bém informou que a duplicação
da BR-282 deve ser inaugurada
em julho, com a possível vinda
do presidente Lula.

CAROUNA TOMASEW

Educadores debatem sobre
qualidade do ensino público
REGIÃO

Diretores de escolas e ges
tores de educação pública
dos sete municípios do Vale

participaram de um encontro

ontem, na Fameg (Faculdade
Metropolitana de Guarami

rim). Esta é a segunda etapa
do curso de capacitação da
classe. O curso é promovido
pela Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Ita

pocu] em parceria com demais
'pastas de educação do Estado
e dos municípios.

O palestrante convidado'
para esta edição foi o professor
do Instituto Estadual de Edu

cação e doutor em Ciências

Sociais, Mario César Brinhosa,
de Florianópolis. Mario foi con
selheiro de educação do Estado
e diretor de várias escolas da
capital.

Segundo o palestrante os

temas discutidos com os edu
cadores foram as problemáticas
da educação, legislação educa
cional, políticas pedagógicas e a

questão do ensino. Para Mario,
destes tópicos abordados omais
importante é sobre a questão do
ensino. "Precisamos garantir as
condições necessárias para que
os alunos sejam proprietários
reais de conhecimento e não

apenas portadores de diplo
mas", disse.

Mario Brinhosa veio de Florianópolis para falar sobre qualidade do ensino
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Ideli Salvatti esteve em Jaraguá do Sul no fim-de-semana e garantiu agilidade para obras da 280

ISS volta a ser cobrado sobre leasirlg
Direito de cobrança foi assegurado pela Fecam através do Tribunal de Justiça
MASSARANDUBA

A Fecam (Federação Catari
nense dos Municípios) ganhou
na justiça o direito de cobrar
o ISS (Imposto Sobre Serviço)
sobre as operações de leasing.
O leasing, arrendamento mer

cantil, é uma operação em que
o proprietário (arrendador, em
presa de arrendamento mercan
til) de um bemmóvel ou imóvel
cede à terceiro, o comprador, o
uso desse bem por prazo deter
minado, recebendo em troca
uma contraprestação.

O imposto não estava sen

do cobrado dos bancos e fi
nanceiras por determinação
judicial que foi derrubada
semana passada pelo TJSC
(Tribunal de Justiça de Santa

Catarina). A decisão foi come
morada pela Fecam que defen
deu a constitucionalidade da
cobrança no tribunal. Estima
se que existam três bilhões de
reais em favor dos municípios
catarinenses.

O prefeito de Massaranduba
e' presidente da Fecam, Davio
Léu, afirma que "algumas cida
des possuem milhões ajuizados
e esta vitória vai assegurar o re
cebimento" .

Para Leu o volto da cobrança asseguro o recebimento do imposto ajuizado

Osmunicípios que nõo recOlhiam o

ISS sobre o leasing diminuíam o arre

cadaÇão e isto implicava em renú,ncia
rereita. No Estado sõo adquiridos
il veículos por mês comprados
és de financiamentos, dos

. ." ,;�.,1f

75% por meio de leasing. Em cada
operaçõo realizado, 5% SÕO tributos
de Imposto Sobre Serviço. A Fecam
contratou uma banca de advocacia
"especializada poro auxiH�r;'na defeso
dl+processo no ju�tiça; ,!��
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Lojistas se animam com namo(ados
Data significa que o mês vai terminar lucrativo para os comerciantes
JARAGUÁ DO SUL

Todo ano é a mesma situa

ção. Quanto mais o calendário
mostra a proximidade do Dia
dos Namorados, mais compra
dores desesperados o comércio
encontra. Tudo porque o corre

corre começa quando a data já
está batendo à porta dos apai
xonados. Com a falta de tempo,
homens e mulheres saem quase
que juntos, na última semana,
em busca do presente ideal.

.

Para os comerciantes, a mo
vimentação extra nada de no

vidade tem. Segundo Michele
Krüger, dona de uma floricul
tura, a maioria dos clientes só
irá aparecer entre a manhã de

quarta-feira e a noite de quinta
feira. "É a melhor data do ano,
mas grande parte das vendas
ocorre em cima da hora", co

menta. Ela pretende comer

cializar cerca de três mil rosas
vermelhas. Ano após ano, a flor
continua sendo a principal es
colha dos namorados.

A empresária Maristela Za
nella segue o exemplo de Mi
chele e espera loja (especiali
zada em jóias) cheia até o final

desta semana. A expectativa
dela é ter 5% de aumento nos

negócios fechados ern 2008,
em comparação a 2007. Assim
como para as floriculturas, o

Dia dos Namorados também se

tornou sinônimo de lucro para
oramo.

A empolgação ainda abrange
quem comercializa chocolates.
Conforme a lojista Adriana Zan
do, os produtos costumam ser

utilizados para complementar
os presentes. Por isso, a média

pessoal de gastos fica em torno
dos R$ 30. "Muita gente veio

pesquisar os preços na semana

passada. A partir de agora, a

tendência é as vendas cresce

rem de 10 a 20% em referência
à data anterior", explica.

Na tentativa de tirar provei
to desse filão, Gildete da Silva,
dona de um sebo, resolveu in
vestir em uma vitrine diferen
te para chamar a atenção dos
apaixonados. Ela acredita que
a iniciativa vá ampliar o lucro
de junho graças à oferta de li
vros novos.

KELLY ERDMANN Namoradas costumam ir às compras dias antes do que os namorados

Centro Histórico fica pronto em outubro, garante presidente da Fundação

Biblioteca Pública só muda
de endereço depois de junho
JARAGUÁ DO SUL

OS usuários da Biblioteca
Pública Rui Barbosa, em Iara
guá do Sul, vão ter que espe
rar, pelo menos, mais um mês

para mudar o endereço das
consultas. A transferência do
acervo ao antigo depósito de

cargas da Estação Ferroviária,
hoje parte integrante do Cen
tro Histórico, está atrasada.
Enquanto isso, o local serve

a exposições e os leitores de
vem continuar procurando os

livros e periódicos no local de

sempre: junto à Fundação Cul
tural e ao Arquivo Histórico.

Segundo Marilene Giese,
presidente da entidade, o pro
blema está no chão do prédio.
Durante a reforma, finalizada
há cerca de dois meses, houve
uma mudança dEl planos, Se
antes o projeto contemplava a

colocação de piso cerâmico, a

. descoberta.da cobertura origi-

nal, feita de paralelepípedos, .

alterou o resultado
.
final da

obra. Mas, isso também gerou
transtornos para a instalação
dos móveis. Uma adaptação
teve de ser planejada e a lici
tação dela ocorre, provavel
mente, ao longo dos próximos
dias. O orçamento é de R$ 50
mil. Já o mobiliário deve cus

tar R$ 180 mil. Os valores es

tão inclusos no plano de tra
balho da revitalização.

Até outubro, conforme Ma
rilene, todo o Centro Histórico
estará pronto. Ameta é passar
os setores adminístratívos da

Fundação Cultural para o es

paço, que ainda vai abrigar o

Museu do Expedicionário. Os
investimentos somam pouco
mais de R$ 2,2 milhões. O di"
nheiro foi todo captado com a

iniciativa privada, Os empre
sários puderam debitar a doa
ção do Imposto de Renda .

Se.m nenhUm
,medo de errar

Fiscalização
intensiva
JARAGU� DO SUL

A Vigilância Sanitária de
Jaraguá ad Sul recebe cerca de
40 denúncias todos os meses.

Cerca de 90% desses casos

estão relacionados à criação
irregular de animais em perí
metro urbano e a descoberta
de locais com esgotos a céu
aberto. Além disso, o órgão
ainda costuma atender nú
mero elevado de reclamações
de pessoas que encontraram

produtos vencidos nas prate
leiras de supermercados.

Segundo Fernanda Santos,
coordenadora

.

da Vigilância,
a participação da comunida
de é imprescindível para uma

fiscalização eficaz. "Gostamos

quando recebemos denúncias
porque não podemos estar
nos quatro cantos da cidade o

tempo todo"; enfatiza. Quem
quiser ajudar; precisa telefonar
para o número 0800-6420-156.

( A ligação não tem custos.
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VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO

Bebida nes
rodovias
A Medida Provisória 415,

que autoriza a venda de bebidas
alcoólicas nos trechos urbanos
e rurais das rodovias federais do
país continua valendo. No final
demaio, aMP, transformada em
projeto de conversão, foi apro
vada pela Câmara dos Deputa:·
dos. O projeto volta a proibir a
venda de bebidas alcoólicas nos
perímetros rurais das rodovias
federais. O texto vai agora para
a sanção do presidente Lula.

Além de proibir a venda de
bebidas alcoólicas, o texto apro
vado pelaCâmara aumenta o ri
gor contra osmotoristas que con
somem álcool. O relator incluiu
naMP a teseda alcoolemia zero

para os condutores de veículos.
Pelo texto aprovado, serão mul
tadosmotoristas que tenham no

sangue qualquer índice de álco
ol. Atualmente, só estão sujeitos
a sanções os condutores que
tiverem concentração acima de
0,6 gramas de álcool por litro
de sarigue. Os motoristas que
dirigirem embriagados pagam
multa e· perdem a permissão
para dirigir por doze meses, De
acordo com aPolícia Rodoviária
Federal, o número de autuações
'por. embriaguez cresceu cerca

de 40% nas estradas federais
nos primeiros me�es do. ano
em relação a 2007. De janeiro
até dia 25 de maio, -a PRF fez
4.199 autuações de motoristas

embriagados nas rodovias fede
rais do país.A PRF acredita que
o maior número de registros es

teja relacionado ao aumento da

fiscalização.
Em Jaraguá do Sul, a em

briaguez ao volante correspon
de por cerca _de 3% do total de
acidentes. Em 20071 aPM regis
trou a.oia acidentes domunicí

pio, dos quais 155 foram causa

dos por motoristas que. bebiam
ao volante, além de 509 autua

ções e 427 CNHs apreendidas
por embriaguez.

o CORREIO no povoOTERÇA'FEIRA. 10 DE JUNHO DE 2008

Imprudência faz cinco vítimas
Bebida e.velocidade podem ter sido causadores dos acidentes
CORUPÁ/JARAGUÁ DO SUL

A imprudência no trânsito
foi o principal causador de cin-

.

co mortes no trânsito da região
no fim-de-semana. De acordo
com a PolíciaMilitar, o Gol que
despencou de um barranco às

margens da BR-280 na madru

gada de sábado, em Corupá, es�

taria em alta velocidade. O au-
.

tomóvel, com placa de Jaraguá
do Sul; tinha cinco ocupantes.
Três morreram na hora e dois

permaneciam na UTI do Hos

pital São José em estado grave
até o fechamento desta edição.

A PM informou que en
controu 27 pedras de crack
escondidas na cueca de um

dos sobreviventes. Também há

suspeita de que os ocupantes
do carro estavam .alcoolizados.
Morreram Fabio Júnior dos
Santos, 19 anos; Hans Egan
Klouck, 20; e Alex' Souza Pe-

.

reira, 20. Segundo a polícia, o

Gol teria sido furtado na sexta
feira em Piên (PR). Segundo os

Bombeiros Voluntários, os dois
sobreviventes estavam sem do

cumentação e não tiveram o

nome divulgado pela diretoria
.

do hospital.
O segundo acidente aconte

ceu na BR-280, no Bairro Ne
.

reu Ramos, na madrugada de

domingo. A colisão entre o Gol

placa LYO-0394, de Jaraguá do
. Sul, e o ônibus do Líder Club
resultou na morte do condutor
do automóvel, Erivaldo Vieira
de Moraes, 2.3. O carona do
banco da frente, Gilmar Ro
zwod, 21,. morreu a caminho
do pronto-socorro. O terceiro

ocupante, que estava sem do
cumentos, foi encaminhado ao

hospital com lesões graves, se-

Colisão entre Gol (foto) e ônibus do Líder Club em Nereu Ramos causou duas mortes e deixou vár�,'c; feridos

gundo a PM. Alguns passagei
ros do ônibus tiveram lesões
leves. Há suspeita de que os

ocupantes do automóvel esta
vam alcoolizados.

Por volta das 8h de domin

go, o condutor do automóvel
Vectra placa JOD-3980, de Iara
guá do Sul, A.B., 59, foi detido

pela PM na Rua Ângelo Rubini,
na Barra do Rio Cerro. Devido
ao alto grau de embriaguez, ele
ríâo conseguiu fazer o teste do ..
bafômetro. O condutor-foi au
tuado e teve a Carteira de Ha

bilítaçâo e o carro apreendido.

DAIANE ZANGHELIN(

Das Oh de sábado até à$ 21 h de
domingo, os ocidentes nas rodovias

. estaduais e federais de Santa Catarina
deixaram um saldo de 16 mortes. Nos
BRs, 12 p�ssoas perd�fl:lm o,vido. Nos
SCS, outras quatro morreram em .:bati-

dos.pelo Estado. Aléín das moJ;tes ocor
ridas no BR-280, em Corupá e Jaragu;á

.

do Sul, es demais mortes aconteceram
em Florianópolis, Saudades, Gaspar,
Xonxerê, Içara, Bahieórfo Camborfú,
Brpço do No�e.

Gol caiu de um barranco em Corupá

Bolso com dinheiro, perigo nos ruas
Ocorrências crescem 20% nos fins-de-semana seguidos ao pagamento, segundo aPM

O saldo negativo do último
final de semana está direta
mente relacionado ao perío
do do mês, segundo a Polícia
Militar: Nos fins-de-semana
seguidos ao pagamento, o nú
mero (Ie ocorrências cresce,

�erc;;cde '2Ó%. 'Apreensões- de
veículos, número de carteiras

apreendidas, multas de trânsi-

,

to e ocorrências relacionadas durante esse período, prin
ao consumo de bebidas alco- cipalrnente nos locais onde

.

ólicas, corno perturbação ao acontecem festas. "Reforçamos
sossego, tudo aumenta depois o policiamento nas saídas dos
'do pagamento. Isso é fato", clubes, montamos barreiras e

afirmao coordenador do setor os políciasficam mais ateIl�p� .

. de ffârtsito'tli:; 14° Batalhão de"" à§' atitudes dos motorÍstas';,
PM, Gilda Andrade. . explica. Segundo Andrade, "di-

Segundo ele, a Polícia cos- nheiro no bolso é sinônimo de
tuma reforçar a fiscalização festa, festa leva ao consumo de

bebida e bebida gera um núme
ro elevado de ocorrências".

Para evitar tragédias como

as registradas no último sába
do, o policial aconselha. "Saia
corn os amigos e pegue .é3aro
na com quem não beber ou

então, pegue um táxi. Nunca
é demais dizer: se beber, não
dirija".
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GUARAMIRIM

Campanha do
.

agasalho
Empresários de 6uara�mirim,' autori
dades e comunidade se reuniram para
promover a campanha do agasalho. O
tema da campanha para este ano é
"Quanto mais gente mais quente" e

o objetivo é arrecadar agasalhos para
famílias carentes do município. Guara
mirim possui, segundo informações da
secretaria de Assistência Social, oito
mil famílias carentes. As doações po
derão ser feitas até o dia 16 de junho
nos comércios credenciados e no Posto
28, Sindicatos dos Trabalhadores Ru
rais e Preleitura.

JARAGUÁ DO SUL

Curso.de criação
em produtos

A Unerj e a Orbitato estão oferecendo aos
interessados curso de pós-graduação em

criação e desenvolvimento de produtos
para áreas de moda e design. O progra
ma do curso foi concebido para estimu
lar o diálogo entre criação, produção e

gestão, propondo uma maior conexão do
universo criativo com as realidades da
empresa e do mercado brasileiro e mun

dial. Outras informações no 3426-8831.

VALE DO ITAPOCU

IEL oferece 400

vagas de estágio'
Os estudantes de nível superior e ensi
no médio têm mais uma oportunidade

. de trabalho e estágio em aberto. O IEl
{Instituto Euvaldo Lodi) oferece em

todo o Estado 400 vagas de estágio
para diversas cidades, dentre as quais
Jaraguá do Sul também. Para que o

estudante possa se candidatar a uma

vaga de estágio é necessário que ele
tenha no mínimo 16 anos de idade e

esteja regularmente matriculado em

uma instituição de ensino, além de
comprovar freqüência. As vagas podem
ser consultadas através do site www.

estagioresponsavel.org.br.

JARAGUÁ DO SUL

Mostra cine Sesc
traz anima mundi

VALE DO ITAPOCU---------,---

JARAGUÁ DO SUL

Distribuição de
'carnês de ISS

A Prefeitura de Jaraguá do Sul comuni
co que estará distribuindo os carnês do
ISS {Imposto Sobre Serviço) até o dia
13 de junho para profissionais autôno
mos cadastrados na prefeitura. O valor
total de R$ 193,96 é dividido em duas
vezes com vencimento nos dias 15 de
junho e 15 de julho. Mais informações
através do site http://portal.jaragua
d osu I.com.br/mod u Ies/news/c rti cl e.
php?storyid = 1779.

A Mostra Cinesesc traz a Jaraguá do
Sul uma seleção de 35 curtas de ani-

mação nacionais intitulada "O Melhor do Anima Mundi - Brasil" em exibição
nQ. Museu Histórico Emílio da Silva até o dia 13 de junho. A entrada é franca
e as apresentações dos filmes ocorrerão em seis sessões diárias: infantil,
às 9h30min e às 14h30min; público em geral, às 10h30min e às 15h30min;
adulta, às 19h30min e às 20h30min. O agendamento de grupos deve ser feito
pelo telefone 3371-8346.

CORUPÁ

TEATRO PARA ESTUDANTES
Os alunos de jardim a 4° série das escolas da rede municipal e

estadual de educação de Corupá assistiram, no último final de se

mana á peça de teatro "Frágil como bolhão de sabão", encenada
pelo Grupo de Pesquiso Teatral Panacéia de São Bento do Sul. A
peço, com duração de 40 minutos, viso sensibilizar o homem e o

criança para manutenção do planeta. O texto discute de maneiro
humorada e lúdico as questões ambientais. Aproximadamente 900
alunos assistiram 00 espetáculo gratuitamente.
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PROMOVIDA

MUDANÇA DE RUMO
Juliana Paes, 29, deve deixar a ''A Favorita" para viver sua primeiraprotagonista
Atriz Juliana Paes deve dei

xar a novela '� Favorita" para
fazer "Caminho da Índia". A sa

ída de Juliana se deve à sua es

calação para ser protagonista da

próxima novela de Glória Perez,
49, cujo nome provisório é "Ca
minho da. Índia", com previsão
de estréia em 2009, substituin
do '� Favorita".

Ricardo ,Waddington, dire
tor da trama, liberou a atriz por
considerar ímportante esta ex

periência para a carreira dela.
Sendo assim, Juliana Paes será
a heroína do novo folhetim de
Glória Perez, que falará sobre

imigração indiana. No final
deste ano, a atriz embarca para
a Índia, onde gravará as primei
ras cenas da novela. Em A Fa

vorita, Juliana Paes interpreta a'

jornalista Maíra .

.

Este não é à primeira trama

de Glória Perez que fala sobre
imigração. Na novela América,
a autora tratou da imigração ile
gal de brasileiros para os Esta
dos Unidos, cuja a personagem
principal era Sol, vivida por De
borah Secco.

A atriz ainda não deu de

claração sobre o assunto, mas

amigos afirmam que ela está ra
diante com o convite para viver

pela primeira vez uma protago
nista. Juliana também se casa

este ano. Se à correria para festa

já estava grande, imagine agora
com esta grande oportunidade
profissional. Ela namora o em

presário Carlos Eduardo Baptis
ta. "Eu e Dudu estamos juntos
há bastante tempo. Chega uma

hora em que vai ou racha",
brinca.

Juliana é uma das atrizes·
mais requisitadas pelo mercado
publicitário, sua imagem sexy,
profissional e de bem com a

vida rende milhões. Agora com

esta nova fase então, muito vai
se ouvir falar neste nome, Julia
na Paes.
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em um ambiente climatizado

-

Aguardamos o sabor de sua visita!
Alm.ç. de h.i> Alameda 25, sala 11-Fone 3055 2229

"Arroz à Grega" Marechal Deodoro da Fonseca, 191

CRÔNICA

ELIJANE JUNG, COLUNISTA

Samba espanhol
Havia muito, conversavam pela internet.

Ele era um espanhol dos mais charmosos.
Tinha um comércio de sementes na cidade
de Córdoba e era muito bem "arranjado", Já
havia vindo ao Brasil algumas vezes, porém
ficara apenas lá pelas bandas do nordeste,
Desta vez era diferente, Ele queria conhecer
o Sul. Mais especificamente, Santa Catarina
e ainda mais especificamente, a cidade dela.
E pra ser bem específica mesmo: Ela, Como
ela não faz o tipo fujona (apesar da ansieda
de que, segundo ela, faz as pernas parecerem
bambús em dia de vendaval), aceitou que

.

viesse, No encontro, nenhuma novidade ou

susto. Servindo de guia turística ela o levou
aos lugares mais interessantes e em meio às
conversas e beijinhos ele sugeriu um lugar
mais "aconchegante, apropriado". E foram em

busca de intimidade. Ao chegarem ao quarto,
<'

ele estacou, de pronto. Ali naquele quarto de
motel, de boca aberta, ele estava deslumbra
do, paralisado. Feito criança, subiu no palquí
nho ímprovísado e arriscou umas coreografias
estranhas (que a fez lembrar Alzira, descendo
'pelo cano). Ela o olhava estupefata, enquanto
ele corria para as. correntes penduradas estra

tegicamente na parede e encenava um escra

vo moderninho com direito a caras, bocas e
.

gemidos dos mais esquisitos. Pensando que
tipo de motéis havia na Espanha, ela ligou o

rádio ... e foi quando um gritinho histérico de

alegria se fez ouvir: "Samba!!! Ensefia me a

bailar, si?" E ela passou duas horas num quar
to de motel, totalmente vestida, ensinando
samba a um espanhol que já cogitava com

prar uma passista carioca para acompanhá
lo de volta à Espanha. Seria cômico, se não
fosse trágico. Suado, respirando pela boca, e

tagarelando sem parar, ele encheu a banheira,
com direito a todos os oleozinhos e sais que o

lugar dispunha. E ao sair da banheira, ainda
com o samba no pé, arrebentou-se nos azule

jos alvos do banheiro, tendo que ser socorrido
pelo SAMU, enquanto gemia baixinho, com
um sorriso meio idiota no rosto: "Yo sé bailar
samba. Wow! Yo sé bailar samba!"

• elijanej@yahoo.com.br

VARIEDADES------�--

• Cine Shopping 1
_

• As crônicas de Nówia - Príncipe Caspian (Dub)
(16hl0, 18h50, 21 h30 - todos os dias)
(13h30 - sob/Min/quo)

.

ii•• Cine Shoppi ng 2
·Indiana Jones e o reino do coveiro de cristal (leg)
(16h40, 19h, 21h20 - todos' os dias)
(14h20 - seX/sob/dom/qua)

• Cine Shopping 3
• Ponto de visto (leg) (17h, 21 hlO-todos os dias)
• a melhor amigo do noiva (Dub) (19hl ° -todos os dias)
(15h - seX/sabfdomlqual

JOINVlllE
• Cine cidade 1
• Indiana Jones e o reino da covello de cristal (leg)
(14h20, 16h40, 19h, 21h20 -iodos os dias)

• Cine Cidade 2
• As crônicps de Nárnia - �rlncipe Caspian (Dub)
(15h30, l8hl0, 21 h - seX/seg/ter/qui)
(13h30,16h 1 O, 18h50, 21 h30 - sob/dom/quo)

'�n _�_ ,

• Cine Mueller 1
·Indianá Jones e oreino do cavelrp lie cristo I (leg)
(14MO, 17h, 19h30, 22h - todos os dias)

LIVRO

Sex and the city
. Nova York em livro
livro que Inspirou o série de TV e o filme
estrelado par Sarah Jessica Porker. Sex
And The City canto os histórias picantes
e divertidos de quatro amigos em Novo
York. Observando os lugares do modo,
as festas, o que usam, fazem e falam os

ricos e colunáveis novo-iorquinos - e se

inspirando em inúmeras experiências
para lá de pessoais.

QVD

Pai e filho em

grandes emoções
o filme acompanho o luto de Romulus e

suo mulher Christina poro criar o filho
Roimond diante de todos os adversida
des. O menino tento equilibrar o universo
descrito por seu pai, de rígido moral, em
oposiçõo à negligência e ausência de suo

mõe depressivo.

NOVELAS

CIRANDA DE PEDRA
Daniel se recusa a acreditar em Natéreio. Cen
rado convence Daniel a desistir de brigar com
Natéreio. Seu Memé quer saber quando Eduardo
irá pedir a mõo de Margarida. Cícero entrega
uma posta de dinheiro a Daniel e diz que é para
ajudar loura, mas o médico recusa. loura quer
voltar para a casa de Daniel. Frau Herta vibra.
Natércio vai à casa de Daniel com loura. Os três
discutem sóbre o que combinaram no passado.
loura expulsa Natércio. Cícero se surpreende
com a foto de Letícia e Arthur no jornal.

BElEZA PURA
Guilherme diz a Joana que tudo acabou no me

menta em que ela o largou no altar. Sônia con

sola Joana, que foge do carinho. Olavo diz que
seu nome é Copacabana. Os índios colocam
Sheila e José Henrique para descascar man
dioca. Eduardo se choca ao ver Alex beijando
Débora. Suzy vai embora da casa de Raul.
Olavo diz que nasceu na tribo e vai morrer
lá. Norma é indicada a presidente. Raul des
cobre um e-mull entre Celso e Norma pouco
antes da queda do Carcaró. Sheila e José
Henrique fogem da aldeia.

A FAVORITA
Floro diz o lara que conheceu Irene em uma ere

che. onde fazem trabalho voluntário. Gonçalo
diza Donatela que vai pedir a Irene que pore de

implicar com Dodi. lara convida Flora para uma

excursõo. Cassiano e lara ouvem Átila falando
sobre o proposta de Donatela. lara pergunto se

Donatela subornou lorena e' Átila. Donatela
vai a U]!1 show para v.er se encontra Flora. Zé
Bob briga com Donotela no estacionamento e

elo tenta recuperàr a chave. Flora vê de longe,
como se fosse uma brigo de namorados.

OS MUTANTES
- CAMINHOS DO CORAÇÃO
Marta pergunta o que significa a missõo em

que Fredo está envolvido e ele diz que nõo deve

satisfações, Valente se desespera por nõo se

lembrar de nada sobre sua vida. Ele se olha no

espelho e nõo lembra do seu rosto. Gabriela en

trego uma carteira para Valente e avisa que ele
tem vórias identidades. Draco e Telê avisa� que
querem ter lucas e Jenete como aliados. lucas
e Janete mandam os dois irem embora e avi·
som que nunce irõo compactuar com eles. Draco

lança fogo em lucas, que consegue desviar.

AMOR E INTRIGAS
Alexandra diz que quer Neide no olho na ruo.

Alexandra diz que nõo teme ser preso. Bruno diz
que mudou e pede para Rafaela ficar ao lado
dele. Dorotéia diz que duvida que Alexandra
conte a verdade para Alice. Valquíria diz n Ju
eira que Camilo levou o quadro e vai entregar
paro Rafaela. Joeiro diz que Valqulrio está mal
e ela joga um objeto em Joeiro, ela desvia. Ra
faela diz a Bruno que vai pensar se volta para
ele. Alexandra pede o endereço da pensõo paro
Joõo.-Alice se despede de Celeste e Janalno.

"
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Maria Fernanda
viverá Capitú
Maria Fernanda Cândido viverá uma

famosa personagem de livro, a eternn
dona dos "olhos de ressaca", também
conhecida como Capitu, da obra "Dom
Casmurro", de Machado de Assis.
Ela dividirá com Letícia Persiles, de
25 anos, o papel: Letícia será Capitu
jovem, e Mario Fernanda a adulta.
"Capitu", microssérie inspirada em

"Dom Casmurro", será exibida no

segundo semestre deste ano.

Famosos contra
câncer de mama
Uma turma famoso adepta da vida
saudável se reuniu no Aterro do
Flamengo (RJ), na manhã de domingo .

(8), para a "Corrida e Caminhada contra
.

o Câncer de Mama". Natália Guimarães
vestiu uma regata azul com o logo da
campanha "O Câncer de Mama no Alvo
da Moda" e fotografou dando êníase
para a peça. Adriana Bombom, Gustavo
Leão e Myriam Martin também vestiram
as camisetas da causa.

Cibele Dorso
sofre acidente
A atriz e escritora Cibele Dorso sofreu
um acidente de carro, na madrugada
de sexto (6) para sábado (7), em São
Paulo, quando voltava de uma casa

noturna. Cibele estava acompanhada
de um amigo, Thiago, de 24 anos, que
morreu. De acordo com a assessoria
da atriz, seu quadro de saúde é está
vel. Cibele quebrou um braço e uma

perna e será operada para colocação
de pinos.

DIVIRTA-SESUDOKU
Aleijadinho
Num circo de segunda categoria,
o domador deixa. a porta da jaula
aberta e a certa altura do espe
táculo, um dos leões escapa e vai
lentamente em direção ao p.úblico.
Desesperada, a multidão começa
a correr e só um aleijado fico ali
parado, suando em bicas, a poucos
metros da fero.
Ao perceber a tragédia, a turma

começa a gritar:
- Olha o aleijadinho! Olha o

aleijadinho!
Enfurecido, o aleijadinho
responde:
- Pára pelamordéDeus! Deixa
o leão escolher!

SOBRE O JOGO·
É um jogo de lógico muilo simples e vicionle. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

repetir números em cada linho e cada coluna. Também
nõo se pode repelir números em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DOTEMPO' Fonte: Ciram/Epogri

. ,

SOLUÇÃO
Sol entre poucas nuvens e frio em todo o

Estado com previsão de geada no Planalto
Sul. Temperatura baixa. Ventos de sudoeste a

sudeste, fracos a moderados com rajadas.

.. Fases ea lua

CHEiA MiNGUANTE

HOJE �
Mí�: 12° C (' )
MAX: 1 r C <:»>
Sol com nuvens

QUARTA

MíN: 10° C
MÁX: 14° C
Chuvoso

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Você continua
agitado e com

necessidade de
novos estímulos. Seria bom sair
e viajar para um lugar bem dis
tante. Você está precisando de
novidades. Mas não se preocupe.
Os astros estão se encarregando
de trazer pessoas diferentes.

1..",,- LEÃO

�..:> (22/7 a 22/8)
.:. '} Hoje você sentirá

� � vontade de sair e
se divertir com os

amigos. Faça isso, pois é nesse

ambiente que você encontrará
toda excitação e alegria que
você precisa para sair da nega
tividade que andou rondando
você nos últimos dias.

ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Hoje você estará
mais voltado para o

trabalho e a saúde.
Não permita que a irritação
atrapalhe seus planos. Crie, dan
ce, pinte, saia para se divertir
com pessoas bem humoradas e

excitantes. Só não fique e�condi
do em seu canto.

� "" CÂNCER
._........_� (21/6 a 21/7)
.;��f� Hoje sua mente
: 'está agitada

e aquela certa
necessidade de se isolar já foi
embora. Você sente necessidade
de estímulos mentais. Comece a

ler um bom livro de aventuras ou
assista um filme que faça você
viajar a lugares desconhecidos.

TOURO .

(21/4 a 20/5)
De nada adianta
sentir ciúme e que
rer que a pessoa

amada sejà S9 sua. Esse senti
mento de posse já está fora de
moda. Você precisa reavaliar
seus valores e olhar de frente

para os motivos que te levam a

sentir tamanha insegurança.

n;r
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Aproveite as ener

gias e coloque sua

cara para fora da

janela. Saia e se diverta. O dia

promete alegria e contato com

pessoas e situações bastante
interessantes. Você consegue
até sentir uma excitação estra
nha que há muito não sentia.

NOVA CRESCENTE

3i6 � 10i6

QUINTA
MíN:13°C r">.
MÁX:17"C�
Chuvoso

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Hoje você parece
ter um grito preso
em sua garganta.

Se puder, feche as janelas do
carro e grite o mais alto que
puder. É um tipo de terapia pri
mai que certamente você está

precisando. Não deixe nada de
ruim preso dentro de você.

ESCORPIÃO
(23/100 21/11)
Hoje é um daqueles
dias que você
entende porque

. precisa tanto dos
amigos. Pode confiar que eles
adoram ajudar você. Está mais
do que na hora de se permitir a
entrega e a confiança em pesso
as que estão ao seu lado.

26/6

SEXTA

MíN: 12° C
MÁX: 15°
Chuvoso

. SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Não ponha tudo a

( perder em razão
.

de sua impaciên-
cia. Afinal, quanto tempo você
levou para conseguir o que tem

hoje? Seja prudente no que diz
respeitei à sua vida profissio
nal. Pare de se fazer de vítima
e continue sua luta.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

� Você precisa entrar
em contato com
suas emoções. Sua

vida mental está muito intensa e

se continuar assim, não entenderá
o que a vida está lhe pedindo.
Comece um sério programa de

meditação. Isso poderá te ajudar a
ter colma mental.
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ANIVERSÁRIOS

9/6
Ademir de Medeiros
Adrailton Leves luse
Alessandro Berwaldt
Aurélio Luiz Junkes
Dandara Sbors
Darci Andre &
Darci R. Meiêr
Diego Alan Padilha
Eduardo Pereira
Elfi M .. Elias
Elidio RomãoiJunior
EUete BrucH

.

Fabiane 6rutzmacher
.

6eorge De",archi
6Umar Antonio Furlani
Gisela Rathunde
Hone [ore Ruckert
Inara Rstou
lfilii lérezinlià Bachal
Janaina M. Joaquim
Jul!a Carolina,Vieira Kreis
Juhana EmmendQerfer
Luciane Scherer
Luciano Lebich
Nádia Catarina Melchioretto
Roselene F. Vicini
Rosilene F. P. Nunes da Silva
Sofia Demathe
Sonia Madrock

10/6
Adilson Raduenz
Crista Venera
Dirce Brotzki.Roters
Edileusa Demarchi
Elfrida Becker
Elton César Bassani

, Hildegard Venzeski
lIurdes Marquardt Vieira
lolando Baumgartel

, Itamar Chiodini
IVQnifTerezin�o Lopes
Jean Carlos Piont·t"'Nicz
Jenifer A: da Silveir
J�sica Lambrecht
José da Silvu
Junior Pechebilski
Laura F.. Hornburg
Leticia V. do Silva

,

tú��,� 'm

Müikô e

Mp:uricio L.
..
0 .tlgu

Nielson Kieckhoefel
Rolimar MiIRl1;UJ'i.
Rosenilde Bosse'0
Solange Alves Cordeiro
�uen SOll,tes

hilôRia DematH.ê ...
.

VaneS$à Ap. do� Sant
Wllson Schcick",unll

AQUÁRIO
(21/1 018/2)
É hora de afiar
as garras e sair à

caça. Afinal, onde
anda seu lado sedutor e conquis
tador? Chega de refletir. Pensar
é bom, mas se entregar e deixar
a vida levar um pouco, também
faz parte. Você se surpreenderá
com o resultado.

PEIXES

til.. (19/2 019/3)
•• Se o amor ainda
.,..,..., não bateu em sua

porta ê porque
você está fechado para algo mais
maduro. Pense no que deseja.
Compromisso, diversão ou um

.

pouco dos dois? A terceira opção
pode ser melhor agora. Tudo o que
for rígido vai te sufocar.
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o amor é lindo!
A semana começou mais colorida e com muita expectativa para os apaixo
nados. E esses apaixonados torcem e têm certeza que vai ser pra sempre.
Sem querer jogar água no chopp dos outros, não é bem assim. Talvez sim,
talvez não. Quer fisgar esse "peixão" de uma vez por todas? Algumas dicas
para o sucesso: Não fale mal da mamãezinha dele. Se for falar da sogra,
elogie muito (e, por favor, pareça sincera). Deixa de ser tagarela e

escute o que ele tem a dizer. Não seja grudenta, deixe o menino res

pirar um pouco. Tenha segurança em você. Timidez em excesso é ruim.
Simpatia em excesso também. Pare de implicar com os amigos dele.
Ceda de vez 'em quando. Tome uma cervejinha e vá ao futebol com ele
(ou compre o ingresso, de surpresa). Não insista se ele não quiser
falar sobre algo. Deixe que ele faça algo por você (os homens adoram
sentir-se úteis). Por fim, não faça nada que ele já tenha afirmado
detestar em outras mulheres. É isso. Essas dicas vêm de especialistas
no assunto (você acha que eu seria boba de passar um montão de
idéia furada pra voçês?). Mas eu tenho uma dica, sim: Ame-se, antes
de amar qualquer pessoa. E quando amar alguém, não tenha vergonha de
demonstrar isso. A melhor coisa do mundo é trocar amor. Alguém discor
da? Feliz Dia dos Namorados e muito love prá todo mundo!

ifRllHA SONOR�
.

E o sertan�jouniversitário vem.se chegando d�v!Ígarzinhoetoman
���."do espaço ... lss'Í> me faz le�hrar:de outm gênero níYs,jcal. �9stante'\
�}�" discriminado por. essas bandns até pouco temp'o atrás.' O pagode ,
�,'- ... , co,:, :�', ..

-
, ,

,'-
'

•
,'.' '_

,_o

,,'i'�'�·,;r·.': -'(Sl.'i'. ,:.:' <, .,'_�,.!-�"., ••. _,,_ ... ;�.: o'.

i:'i;demorou a cenquístor adeptos por uqur, en�uanto que 10goÓh, em 'I

({·;'joinville,· há muitos anos é o carro chefe de conceituadas casasnoê':
?t:"turrias e baladas. Naturalmente, tem quem goste, quem não goslee. �
::" quem não gostava e passou a gostar.

.
.

.

'.

� '. ��
, ';: -�.- ..

-,

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

Calçadão, 301
Getúlio Vargas, 45

3275. 2910 • 3370. 8023

CHORO TREINADO
Como' nenhum homem vai ler isso
(sei, sei), posso falar Muitas de
nós já treinamos o choro na frente
do espelho pra ver qual o melhor
ângulo e pra não exagerar naque
la boquinha murcha que a gente faz
quando chora. Bom mesmo na hora
do treino é colocar uma musiquinha
de fundo que represente todas as si

tuações. Um momento de choro light
(droga! Borrei minha unha!), ou algo
mais sério (ele nem me olhou!) e

também aquela situação de cortar
os pulsos (Engordei 200 gramas!!!).
E muito rímel, por favor.

I DIVÃ: OLGA PIAlERA
MAJCHER

.

QUEM É VOCÊ: Jaraguaense. Filha de
Affonso e Elisabetha Wolf Piazera. Dos oito
filhos sou a número seis. Morei um tempo
em Maringá; a maior parte da minha vida
em Jaraguá do Sul. Casada, dois filhos
vivos, oito netos, três bisnetos. Professora
(aposentada) e historiadora, dedico-me
também a escrever. Parte de meu trabalho,
mais recente: Colônia Húngara no Jaraguá,
livro recém lançado.
TRA�ALHO: crescimento, realização.
FAMILIA: porto seguro.
BELEZA: a vida, a história de nosso município.
QUALIDADE: trabalhar com pessoas.
DEFEITO: tendência ao perfeccionismo.
PRAZER: encentmr com familiares, reencontrar ex-alunos e colegas professores.
ESPECIAL (ALGUEM OU ALGO): o grande grupo social da minha terra, com todas
as variantes culturais e étnicas.
LIVRO: O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Expéry.
FILME: Sissi.
HOMEM: meu marido, para mim, um vencedor.
MULHER: minha mãe (in memorian), educadora.
SONHO: conhecer Dinamarca, Itália, Hungria, terras de meus antepassados.
LUGAR (EM JARAGUÁ DO SUL): o meu lar.
POçÃO MÁGICA: 'O essencial é invisível aos olhos' (Antoine de Saint- Expéry).

Modelitos super atuais você encontro na

recém inaugurada loja Carmela. Acessórios
lindos e roupas da moda vão fazer o cabeça
das mulheres antenadas_ Na Marechal
Deodoro, em frente ao Colégio Bom Jesus.

Bolsos, colores, cintos, relógios e uma infinidade de outros
acessórios cheios de charme você encontro na Obieto. Paro deixar
u suo namorada ainda mais lindo. No Mal. Deodoro, 406.

BISCOITO DA 'SORTE

• Me deixem compartilhar algo
que me fez muito bem. Uma es

critora profissional (vejam bem,
profissional) encontrou meus

textos na net e encheu a minha
bola. Como se não bastasse, pe
diu permissão para postá-los no

�ite dela. Não é gabolice, gente.
E apenas a surpreso de um acon

tecimento que, por mais otimista
que eu seja, não esperava acon

tecer tão cedo.

Sem querer fazer pro.pagan
da por aqui, tenho que comen

tar: Minha massoterapeuta,
realiza entre outros procedi
mentos estéticos, todo tipo de
depilação. Estava elo providen
ciando propaganda para a mí
dia, rabiscando textos, criando
desenhos quando me olhou
com cora de gênio e disse: Já
sei! A chamada do minha pro-

. pagando vai ser: "Seu marido
onda acordando com a maca-.

co? Que tal uma depilação?". E
eu soltei sem querer uni "ereê
eeedo em cruz!".

BREGA E CHIQUE
Pegue uma foto sua de dez anos

atrás. Talvez, nem precise ir tão
modas longe. Analise o model ito e o corte

de cab(�Jo. Pode soltar sua indig
nação: Que raios eu fazia com esse

vestido de mangas bufantes e saia
balonê? E que cabelo. era esse, tipo
uma banana split pra dez pessoas
bem no cocuruto? Relaxa amiga.
Todo mundo se sente assim. E
daqui dez anos, ou cinco, será do
mesmo jeito. Nem esse seu jeans
baconésimo vai escapar da sua

cara de horror.

• Sobe o que é gostoso? Tirar
um dia todinho só pra gente
fazer as mais variadas coisas.
Revirar caixas' escondidas onde
estão várias lembranças, como
agendas, cortas e fotos anti
gas. Colocar abaixo o seu guar
da roupas e ver que há peças
que você nunca usou ou então.
aquela calça que você adorava
e que agora fecha direitinho. Se
jogar na cama com dez revistas
do lado direito e uma caixinha
de Ferrero Rocher do lado es

querdO (do peito). E um banho
bem demorado, com lixas, óle
os, buchas... Bom demais!

• Outro dia uma amiga minha
comentou que o chefe dela "pa
recia muito com o Zezé di Co
margo. Bem entusiasmada, ela
disse firmemente: "Cora de um,
focinho de outro. Só faltou a five
la e o calça bem justinha". E eu

posso jurar que nos seus sonhos
ela nutre a esperança de que ele
entre pelo porta cantando: "É o

gmoooooor.. que mexe com Jub
nha cabeça e me deixa assilll�}'
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Churrasco sempre agrada. Inove no

tempero e surpreenda seus convidados
,

INGREDIENTES

1 - Pique os alcaparras com 20 azeitonas sem o

caroço e 3 ramos de temllhe.
2- Coloque os filés do carne numa travesso lar-

. go, distribuo sobre eles o misturo preparado,
regue com um fio de azeite e tempere com

pimenta-do-reino. Tampe e deixe marinar por
30 minutos em local fresco, virando o carne

de vez em quando.
3� Limpe os tolos do salsão, lave e corte-as em

bastões de 6 o 7 centímetros. Descasque os

cebolas e corte-os em gomos.

• 4 tolos de salsõo;
• 3 cebolas pequenos;
• 1 cólice de vinho bronco seco;
• 1 concha de caldo de carne;
• sol e pimenta-do-reino o gosto.

As imagens sõo de caráter ilustrativo. Promoção velidc somente para veiculos em estoque, podendo ser revogada sem aviso prévio.

• 4 pedaços de filé mignon, com cerco de 200
gramas cada um;

• 1 colher (sopa) de alcaparras;
• 30 gramas de azeitonas pretos;
• 1 moço pequeno de tomilho fresco;
• azeite de oliva;

4- Numa frigideira, refogue o cebola em 4 colhe
res (sopa) de azeite. Junte o salsão, 3 ramos de
tomilho e os azeitonas restantes e cozinhe por
5 o 6 minutos. Regue com o vinho e o caldo,

'

adicione sol e pimenta-do-reino e cozinhe por
20 minutos, mexendo de vez em quando.

5- Escorra o come marinada e cozinhe-a no chur
rasqueira por 3 o 5 minutos de cada lodo, ou de
acordo com o suo preferência. Adicione o sol no
final do cozimento. Sirvo acompanhado com o

refogado de salsão.

SEMI'
coN56lK1o NOVO 1�"L if;i, .

EU, VOCÊ E O NOSSO FIAT NOVO

•

Talharim com Molho de Cogumelos
INGREDIENTES I

• 450 gramas de macarrtio tipo Talharim;
• 4 colheres (sopa) de azeite;
• 60 gralJ1as de manteiga; ,

• 2 cebelas cortados em pedaços grandes;
• 1/2 quilo d� cogumelos, lavados e corta-
dos em fatias fininhos;

e 2 dentes de olho socados;
o 1/2 quilo de tomates sem peles;
.. 1/2 colher (chó) de manjericão e orégão;
• sol e pimenta-do-reino o gosto;
• parmesão rolado o gosto; manteiga.

1- Doure o cebola no azeite
misturado com o manteiga;
junte os cogumelos, os dentes
de olho, sol e pimenta-do-rei
no o gosto, e, mexendo de vez

em quando, deixe no fogo por
10 minutos.

2- Acrescente os tomates

pelados, o misturo de '

manjericão e orégão
e cozinhe por mais 20
minutos, mexendo de vez

em quando.

3- Pouco entes de retirar o molho
do fogo, cozinhe o talharim
01 dente; escorro o mosso,

coloque em uma tigela aque
cido, tempere com o molho,
pedacinhos de manteiga e

parmesõo rolado o gosto.
Sirvo imediatamente.

Dico: Se possível, use cogumelos
frescos. No hora de escolher
o macarrão, prefira talharim
tipo grano duro, sõo bem
mais saborosos.
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Dicas da

Língua Portuguesa
com o Professor M_arinelli

a :

T�A!AM�SE DE OU TRATA-SE D�
o verbo !seg 'dUI o, de preposiÇão n

-

,

quando o se·'" ,

ao Varra

su'
.

e Indlce de indeterminação doJeito. Trata-se de. orob!' emas, Precisa-se deempregados. Vive·se para
, amar. Amar é sercOl'l)lescendetHe' "

.

.'
, ISto e VIver únicaekcluslvamente para o b

. e

. em-estar da peSSOaamilda. Lembra-te de qu ,._g

quedem '

e es tao bom como o
elhortlveres feito na v'dI a.

Um oferecimento:

DuasRodas
Industrial

MARISTA ENCERRA OLICHAMP'
EM CLIMA DE ALEGRIA

No último sábado, 07/06 aconteceram as finais dos
jogos da XXVOlichamp (Olimpíada Charnpaqnat).
O evento aconteceu de 03 a 07 de junho e contou

com a participação dos 620 alunos do Colégio.
A Olimpíada é realizada anualmente e busca a

interação entre os participantes através dos jogos e
das gincanas recreativas.
Além das finais da OLiCHAMP, no Sábado
aconteceram os Jogos dos ex-alunos, tendo a

participação de mais de 70 jogadores- na

modalidade deFutsal.

Acompanhe mais novidades e fotos no Portal
Maristawww.marista.org.br .

Alguns dos ex-alunos que participararn
dos jogos no Sábado.

VITRINE----------

OLiCHAMP

COMPETIÇAO MARISTA
Alunos, professore�ie funcionários do Colégio Marista São Luís de 4aragoá do Sul
participÍ:lram durante o semana passoda (3 a} de junho) dos atividades esportivos,
culturais e pastorals do XXV OUCHAMP - OUMrrADAS CHAMPAGNAt realizado anual
mente com o foco principal voltado pam a .reflexão sobre a vida e a obro de São Marcélino
Champagnat fund9dor dos Irmãos Maristas. A OUMPíADA CHAMPAGNAT tem o i�!enção
de buscar a intemção entre os partidpantes otrovés dos jogos e dos ginconas recreativos.
Prim finalizar o evento, aconteceu no sábado (7), a Feijoada de IntegmçãoMarista.

Riolando Petry· Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

o Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias da Construção e do Mobiliário
de Iaraguá do Sul. Guaramirim, Corupá, Schroeder e Massaranduba, convoca to

dos os seus associados em pleno gozo de seus direitos sindicais, para reunirem-se
em Assembléia Geral Ordinária, que realizar-se-á no dia 21 de junho de 2008-, às
9h15min, em primeira convocação, e às 9h45min, em segunda convocação, com
qualquer número de associados presentes, em sua sede social, na Rua Presidente
Epitácio Pessoa, 345, Centro, na cidade de Jaraguá do Sul SC, para deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia:
- Leitura, discussão e votação por escrutínio secreto, do relatório da diretoria e

balanço financeiro, referente ao exercício de 2007, juntamente com o parecer do
Conselho Fiscal.

Jaraguá do Sul SC, 9 de junho de 2008

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDANÁRIA

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobil
iário de Jaraguá do Sul. Guaramirim, Corupá, Schroeder e Massaranduba,
convoca todos os integrantes da categoria profissional. para a Assembléia
Geral Extraordinária a ser realizada no dia 21 de junho de 2008, às 8 horas, em
primeira convocação e às shaomírr, em segunda convocação, com qualquer
número de integrantes presentes, em sua sede social na Rua Presidente Epi
tácio Pessoa, 345 na cidade de Jaraguá do Sul-SC, na forma estatutária, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1) Discussão e aprovação da pauta de reivindicações a ser apresentada para
negociação com o Sindicato Patronal.

2) Autorização à Diretoria do Sindicato Profissional, para negociar com o Sin
dicato Patronal a pauta de reivindicações, reajuste salarial, além de outras

vantagens á categoria profissional.
3) Instauração do dissídio coletivo, caso o Sindicato Patronal, se recusar: ou

malograr as negociações.

[araguá do Sul, 9 de-junho de 2008.

Riolando Petry- Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobil

iário de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá, Schroeder e Massaranduba,
convoca todos os integrantes da categoria profissional, para a Assembléia Ger

al Extraordinária que será realizada no dia 21 de junho de 2008 às 9h45min

em primeira convocação, ou às 10h15min, em segunda convocação, com

qualquer número de integrantes presentes, em sua sede social na rua Presi
dente Epitácio Pessoa, 345, cidade de Jaraguá do Sul-SC, na forma estatutária

para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

-Fíxação do valor a ser descontado da cada trabalhador da categoria abran

gida, de acordo com a letra "e" do art. 513 da CLT, e art. 8° inciso IV da Con

stituição Federal.

-Será garantido ao Trabalhador não associado o direito de oposição ao descon
to da contribuição, mediante manifestação individual na assembléia.

Jaraguá do Sul, 9 de junho de 2008.

Riolando Petry - Presidente

FALECIMENTOS

Faleceu às 16h45 do dia 8/6, o Sr. Val
ter Ludmlo de O!iveiro, com idade de 53

anos, o sepultamento foi realizado dia

9/6, com saído do féretro do Comunida
de Santo Ano, seguindo poro o cemitério

Municipal do Vila Lenzi.

Faleceu às 5h do dia 8/6, o SI: Ccmrado
Bento da Rocha, com idade de 84 anos, o

sepultamento foi realizado dia 9/6, com
saído do féretro do Capela Nosso Senho
ra Aparecido, Bairro ·lIha do Figueira,
seguindo para o cemitério Municipal de
Guaramirim.

Faleceu às 9h50 do dia 8/6, o SI: Akides
Modro, com idade de 58 enes, o sepul
tamento foi realizado dia 9/6, com saído
do féretro do Capela Mortuária do Vila

. Lenzi, seguindo poro o cemitério Munici

pal do Vila Rau.

Faleceu às 13h30 do dia 8/6, o Sra. Ma
ria ConceiçÚi:l [)ernaíte, com idade de 83
anos, o sepultamento foi realizado dia
9/6, com saído do féretro do Capela Mor
tuária de Nereu Ramos, seguindo para o

cemitério do mesmo localidade.

Faleceu às 22h40 do dia 8/6, o SI: Monoei
leumjro, com idade de 60 anos, o sepul
tamento foi realizado dia 9/6, com saído
do féretro do Comunidade Santo Ano,
Tifo Martins, seguindo poro o cemitério

Municipal do Vila Lenzi.

Faleceu às 22h do dia 8/6, o Sr. José
Izidaro filho, com' idade de 50 anos, o

sepultamento foi realizado dia 9/6, com
saído do féretro do Capela Mortuária do
Vila Lenzi, seguindo para o cemitério Mu- .

nicipal do mesmo Localidade.

Faleceu às 8h30 do dia 9/6, o SI': EmH
do ROlleluto, com idade de 71 anos, o

sepultamento será realizado dia 10/6
us 9h, �om saído do féretro do Capela
Mortuária Mario Leier. seguindo para o

cemitério Municipal do centro.

Faleceu às 11 h do dia 9/6, o Sra. Tereza
I{rauze GUllcllorowski, com idade de 72
anos, o sepultamento será realizado dia
10/6 os 8h30, com saído do féretro do

Capela São Francisco de Assis, seguindo
para o cemitério Municipal do centro.

LOTERIA

CONCURSO N° 976

CONCURSO N° 834

CONCURSO N° 04249
�rêmíl)
1°
2tl
;So
4()
5°
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A nova forma de fazer negócios é através do internet, segundo especialista é um bom investimento

VOCÊ CONFIA NAS VENDAS E
COMPRAS PELA INTERNET? '

EDISON ROBERTO SANTANA,
22 anos, projetista de móveis

"Sim. Eu já fui vendedor em
um site e sei que se pode
confiar nos compras e nas

vendas pelo internet".

JONLY DERMARCHI,
31 anos, ecenemlârle
"Confio. Eu já fiz compras, mos
tem que escolher um site que
está tempo no mercado poro
que você posso confiar".

KElliN FERNANDES,
17 anos, assistente de

operações bancárias
"Eu já fiz muitos compras, mos
em sites confiáveis. Eu não vejo
problema desde que se saiba
com quem está trabalhando".

LEON ICE CORREA,
36 anos, costureiro

"Eu não cenüo porque não tem

garanti0 do que está compran- .

do. Eu confio no que posso
pegar".
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ELMA DOS SANTOS,
28 anos, costur-eira

"Nunca fiz compro internet.
E eu não confio porque não
existe uma loja poro fazer
uma troco se o produto estiver
com problema".

DIEGO CÉSAR NOVAGA,
20 anos, auxiliar de produção
"Eu já comprei pela internet
e deu certo. Eu confio, mos
depende. do site".

NA REDE

O CORREIO DO POVO rnTERÇA-FEiRA, 10DE JUNHO DE 2008

Aumentam
as compras e

vendas online
Loja virtual é um hom
investimento, diz analista
JARAGUÁ DO SUL

Para muitas pessoas fazer

compras é um ótimo progra
ma. E para não perder tem
po está se tornando cada vez
mais fácil e rápido comprar
através da internet. A oferta
de sites e empresas virtuais
é grande, mas nem todos os

comerciantes e consumido
res confiam na nova forma
de fechar negócios.

De acordo corn as infor

mações do especialista em
\

montar empresas virtuais,
o analista de sistemas Már
cio Morais, é preciso definir
bem os produtos oferecidos
e a forma de pagamento, e

que a página tem que ser

de fácil navegação. "Fazer
uma loja virtual é um inves
timento, porque você está
montando uma equipe de
vendas para trabalhar para
a empresa", explica.

Com relação as vendas, o

varejo pela internet no Bra
sil cresceu 43% em 2007,
atingindo um volume de R$
6,3 bilhões - representando
3% do total movimentado

pelo setor no país, segundo
o relatório Webshoppers,
divulgado pela consultoria

E-bit, em parceria com a Câ
mara Brasileira de Comércio
Eletrônica (Câmara-e.net).

Em 2007, foram realiza
dos 20,4 milhões de pedidos
de compras pela internet,
ante 14,8 milhões em 2006.
As compras tiveram valor
médio de R$ 300. No primei
ro semestre de 2006, o gasto
médio era de R$ 287. A ex
pectativa era de que o valor
médio das compr=s aumen

tasse mais em 200/, porém
houve um crescimento da
base de consumidores no

ano passado, motivada pelo
acesso à internet de classes
de menor poder aquisitivo,
o que acabou estabilizan
do o valor médio gasto em

compras na rede mundial
de computadores.

Para este ano, a Câmara
e.net e a' E-bit projetam um

faturamento 45% maior que
em 2007 e uma base de con
sumidores próxima de' 12
milhões de pessoas. O valor
médio deverá ficar acima
dos R$ 300. A perspectiva é'
do aumento nas vendas de
MP3 players, TVs de LCD
e plasma, notebooks e im

pressoras.
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Melhor que sexo?? Hui!!!
Olho só leitores (os). Uma novo pesquiso, realizado em vários países do Eu

ropa, chegou o uma conclusão inédito: os mulheres consideram o chocolate
mais irresistível do que o sexo e do que ir às compras. Foram ouvidos mais
de 3,5 mil mulheres, entre 18 e 35 anos, e poro 83,6% dos participantes o

chocolate é uma tentação difícil de resistir. No listo de prazeres irresistíveis
dos mulheres do velho mundo estão também os compras (83,1%), um buquê
de flores (76,4%) e um bom jantar (75,1%). O sexo aparece em quinto lugar,
com 73,3% dos votos. No minha humilde opinião, das duas uma, ou os coros

lá são muito fraquinhos no como, ou elos têm um chocolate muuuuuuuuuito
delicioso, que, com certeza nunca apareceu por aqui.

FALTA
Sou obrigado a concordar com a figura que, por telefone,
afirmava: "a falta de ética, dignidade e honestidade é uma

característica de alguns políticos". É, realmente, lamentóvel.
Afirmo: a falta de ética ocorre em todas as camadas sociais.

UULA RIPILICA
No sábado, durante concorrido desfile
no Morino do Glória no Rio de Janeiro,
o -Morisol, através de suo grife lilico Ri
pilico, fez abertura do 13° Fashion Rio.
Participação noto mil, com o presença
no passarela dos celebridades mirins,
Sofia Terra e Julio, o filho do atriz Flávio
Alessondra. No platéia muito gente im

portante também, como o mamãe coruja
Flavio Alessandro, o namorado Otoviono
Costa e o renomado Constância Poscolo
to, entre outros nomes do modo nacional
e internacional. Um show.

" A música é a

verdadeira revelação,
mais do que qualquer

filosofia "BEETHOVEN .

GENTE FINA
• A minha querido amigo Corio Moyet de
pois de um excelente trabalho frente à AMA

. (Associação de Amigos do Autista) está
deixando o presidência do entidade. Valeu
todo o trabalho Corio. Você é especial!

• Quem conhece vai concordar comigo.
Denize Silvo é outro mulher que mere

ce todo o respeito de nosso sociedade.
Mulher moderno, sempre o frente dos
ações sócio-culturais de Joroguá.

PALESTRA
Poro agendar No próximo dia 30 de

junho, às 19 horas, o jornalista e pu
blicitário Ângelo Voliera, ministra no

auditório do CPl o palestro "o cons

trução do imagem profissional no

ambiente de trabalho". A promoção
é do Comissão do Jovem Advogado
do 23° subseção do OAB/SC.

CAUTO
Ontem quem esteve com o seu tele
fone congestionado o cada minuto,
fpi o meu camarada, o empresário
Eolito Mannes. Pois segundo-feira
(9) foi o dia de comemorar o idade
novo. Parabéns, amigo!

ARROGANTE
É uma péssimo estratégia o que
vem sendo adotado por alguns
novos advogados aqui do nosso

região, que no �fã de aparece
rem, de fazer nome como dizem,
obrem processos contra o impren
sa. Sinal de que não terão longo
desempenho no bonito profissão
que escolheram. Ao contrário dos
muitos advogados decanos que fa
zem do imprensa uma aliado. Peno
que OAB convivo com esse tipo de
profissionais que, aliás, dorovonte
possam o ser persona non grato
poro o imprensa.

.

A sempre moderno Diva Peixer,
depois de curtir os delícias
do Festa do Champanhe, foi
prestigiar os 80 anos do Hoco

Etiquetas, em Fortolezo-CEs

ENTRE A CRUZ
EAESPADA
Com saído de Niuro Demorch� dos
Santos, o cadeira no SDR ficou vogo. A
cúpula que fez o cabeça do secretário
poro abandonar o cargo, agora quer,
porque quer o nome do ex-vereador
e empresário lio Tironi comandando
o secretario. lio diz que não, devido
o suo empresa que está passando por
um momento de reestruturação e mo
dernização. Do outro lodo ele, como

não é bobo nem nado, acho que seria
uma grande vitrine para enaltecer o

seu currículo. Pelo sim, pelo não, Ti
roni está indo de porto em porto con

sultando SUO$ bases. Cá entre nós, eu
acredito que é muito difícil lio decli-
nar do convite. Quem viver verá!

.

A IMPORTÂNCIA
DA RECEITA
Numa peqúeno cidade do interior do
Ceará, uma mulher entra em uma

farmácia e falo 00 farmacêutico:
-Por favor, quero comprar
arsênico.
Mos... Não posso vender isso
assim! Qual é o finalidade?
Motor meu marido!!
- Poro este fim ... Piorou ...
Não posso vender!!!
A mulher obre o bolso e tiro uma

fotografia do marido, tronsondo com

o mulher do farmacêutico.
- Ah bom!...Com receito é outro coisa!

• Hoje à noite o figura gentedo
bem Fernando Engelmonnj pbm ,

comemorar o seu niver que,aeoD;
teceu ontem, vai prepJlrofird9pi9
especial poro ropeizedp,;mlebQb;

.

society. Essa eu não perco."

,
• No quinto-feira, dia 12, ecente
ce no Fotej, os 21 h40min, á escolho
do garoto Fotej. Este colunista fará
porte do corpo de jurados.

• Apaixonados nãQ deixem de
conferir os Delícias qu� o Kantan
preparou poro o Dig,,�6s

t rodos. Reserve espaç
adorar Fernando, do
garante. Estará show de bafo.

• No próximo dia 14 de junho,
sábado, no Mansão no Morro do La
goa, visuat deslumbrante' ogoa
do Conceição, Chico pro-
mete festa daquelas

.

o

Ilha de Santo Cotorin s

do Rio, São PuuJo e

rn Bela.£otorina estará
I babado. Paro agitaf:a 1e
confirmado o OJ Deep M o e'

Buenos Aires, o top dos tops.

• E meu abraço cheio de energias
positivos vai poro o pessootbocana
da Evidence, que além de atende-
rem bem, tem as melhores oP�es '

"

de vestidps ppm quallJ
• c-

ntasiõo. Valeu! ;piWi

• • O meu amigo Rafael
!
Soin't Sebastian, está prep
também aquele cordápio p
dos Namorados.

• Quem não tem medo do ridículo,
com certeza é o única peSSOa livre.«ill

••• Com essa, fui!
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Mailson
da Nóbrega

. Fundo soberano:
continua ruim

Como o governo
continua a se endividar,
seria o mesmo que temer

.

empréstimo para
aplicar em caderneta

de poupança

"Deus dá a farinha, mas o diabo fura o saco".
O adágio popular se aplica ao anúncio da ele
vação do superávit primário ern 0,5% do PIB.
A boa notícia seria neutralizada por um infor
túnio se o aumento servir para criar o "fundo
soberano", como quer o ministro da Fazenda.

Depois dos vaivéns da proposta, fala-se ago
ra na criação de um "fundo fiscal" para com

plementar os esforços de combate às recentes

pressões inflacionárias. Admite-se que a pre
servação do nome "fundo soberano" seria uma
forma de salvar a face. '0 ministro teria sido
voto vencido na infeliz idéia.

Não se precisa estudar muito para saber que
.

o Brasil não reúne as condições para criar o

"fundo soberano", que é característico de países
com superávit estrutural em conta-corrente do
balanço de pagamentos, superávit nominal no
setor público e/ou a preva
lência de uma commodity
em suas exportações (caso
típico do petróleo).

"Fundos soberanos"
são criados por governos
para adquirir ações e tí
tulos de renda fixa nos

mercados de capitais de
outros países, com foco na

rentabilidade. Alguns, por
razões estratégicas, com

pram posições relevantes
em certas empresas.

Criar um "fundo fiscal" com o superávit prí-.

mário não faz sentido. Menos ainda chamá-lo
de "fundo soberano". Tampouco se pode falar
em "poupança" quando há déficit nominal no
setor público (o superávit do primeiro quadri
mestre não é permanente). Como o governo
continua a se endividar, seria o mesmo que to
mar empréstimo para aplicar em caderneta de
poupança.

Exemplos de fundos são o Fundeb (edu
cação), o Fat (amparo ao trabalhador), o ENE
(Nordeste) e outros. Esses fundos desembol
sam recursos para gastos' com ensino funda
mental e médio, aplicações de interesse dos
·trabalhadores e desenvolvimento do Nordeste,
respectivamente.

Se o "fundo 'soberano" for criado, seus re

cursos serão aplicados em alguma finalidade,
anulando a elevação do superávit, índepen
dentemente do tipo de aplicação. Em termos
técnicos, considera-se despesa pública qual
quer' desembolso orçamentário. Só haverá
maior superávit primário se ocorrer redução
de despesas ou a não-utilização de excessos de
arrecadação.

Admitamos que o "fundo" seja anticíclico,
como anunciou o ministro (economizar hoje

para os tempos de vacas magras). Mesmo as

sim, não seria preciso criar o "fundo sobera
no". Se o objetivo for recomprar títulos de
Tesouro, o certo é não gastar o equivalente a

.0,5% do PIB. A elevação do superávit evitará
automaticamente o aumento da dívida pública
ou permitirá sua redução. Além de contribuir
para o combate à inflação, a medida melhorará
a percepção de risco do País. Simples, direto,
eficaz.

Acontece que o governo quer complicar. Daí
a idéia do "fundo soberano". Comenta-se que o

"fundo"
.

comprará papéis do BNDES no exte
rior e ajudará empresas brasileiras que atuam
em outros países, ou seja, aplicará os recursos

[neutralizando o superávit) em ativos brasilei
ros, muitos dos quais não serão negociáveis
nos mercados. Serão desprezadas comezinhas

regras de diversificação de
ativos e de atenção míni
ma à liquidez.

É obscura a idéia de
"ajudar" empresas nacio
nais no exterior. O Brasil
já se deu mal em tentati
va semelhante. Nos anos
1970 e 1980, decidiu-se
impulsionar atividades
supostamente de interes
se nacional na África e na

América Latina. Concede-
mos crédito para que DS

países adquirissem bens e serviços de nossas

trading companies e empresas de construção
civil. A maioria resultou em renegociações ou

em puro e simples perdão. Se for para repetir
a experiência, os recursos terão usos melhores
por aqui.

Se o "fundo" servir para a Fazenda comprar
dólares e assumir as funções do Banco Central

. na área cambial, como falou alguém ligado ao

governo, também não se justifica. De fato, em
2006 e 2007 o BC comprou US$ 115 bilhões
(US$ 37,1 bilhões em 2006 e US$ 77,9 bilhões
em 2007). Apesar disso, a taxa de câmbio se

valorizou em 24% (de R$ 2,34 para R$ 1;18 por
dólar). O adicional do superávit primário será
de cerca de US$ 8 bilhões, à taxa de câmbio
atual. Fará diferença relevante?

- O "fundo' soberano" valeria se começasse a

funcionar depois de confirmado o petróleo do
campo de Tupi e adjacências. Estaríamos em

situação semelhante à da Noruega quando das
descobertas no Mar do Norte. Como está posto,
o "fundo" continua sendo uma má idéia.

* Mailson da Nóbrega é ex-ministro da Fa
zenda e sócio daTendências Consultoria Inte
grada (e-mail: mnobrega@tendenciascom.br)
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MERCADO REGIONAL

Financiamento
A partir do mês de julho, entro no mercado mais uma opçã'o poro
quem pretende huscer financiamento imobiliário. O BB (Banco
do Brasil) passará a financiar a compro da casa própria com

juros de 8,9% mais TR (Taxa Referencial) para financiamentos
pós-fixados e de até 12,36% no caso de pré-fixados. O banco
começará com uma carteira de R$ 2 bilhões, dos quais metade é
de recursos provenientes da caderneta de poupança e os outros
50% do FGTS (Fundo de Garanti0 do Tempo de Serviço).

DIFERENCIAL
Como diferencial, em um primeiro momento, o BB oferecerá carência
de seis meses para começar o pagar os parcelas após o contratação.
Além disso, o cliente também contará com o possibilidade de escolher
um mês do ano que não haverá cobrança de parcelo, quando somente
juros e valores referentes o seguros serão cobrados.

VALORES ,
.

O valor mínimo financiado pelo Banco do Brasil será de R$ 20 mil, sen
do que o cliente poderá financiar os despesas decorrentes do compro
do imóvel,.desde que essas despesas não ultrapassem o limite de 80%
(somadas 00 valor do financiamento). O prazo de pagar.:�!lto será entre
um ano e meio e 20 anos. O valor médio de financiamento Yicaró em R$
80 mil. Já o valor médio do imóvel será de R$ 100 mil.

SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ
O município de São João do Itaperiú realizo nos dias 21, 22 e 23 de
junho o tradicional Festa de São João. As atrações deste ano são: fo
gueira de 30 metros, show pirotécnico, gastronomia típico e belles com
o Bando Corpo e Alma, Grupo Minuano e Bando Musicamp. O evento
acontece no pátio do Igreja Motriz de São João Batista. Organizado pelo
Paróquia em conjunto com o Prefeitura do município.

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

INDICADORES CÂMBIO
íNDICE VARIAÇÃO
IBOVESPA -0,72%

MOEDA. COMPRA VENDA VARIAÇÃO
Dólar comercial (R$) 1,625 1,627 -0,49%
Euro (em US$) 1,564 1,565 -0,94%/
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Projeção de inflação oficial sobe
Esta é a 11a vez consecutiva que analistas mudam cálculo, agora para 5,55%
BRASíLIA

A projeção- de analistas de
mercado para a inflaçãomedida
pelo Índice de Preços ao Consu
midor (IPCA) subiu de 5,48%
para 5,55% neste ano. Essa é
a 11a elevação consecutiva da
projeção, segundo o boletim'
Focus, publicação semanal do
Banco Central, elaborada com

base em consulta a analistas de
mercado sobre os principais in
dicadores da economia.

A meta de inflação para este
ano é de 4,5% com margem de
dois pontos percentuais para

- mais ou para menos. O'IPCA é
o índice usado pelo Conselho
Monetário Nacional para fixar
a meta de inflação.

A projeção de inflação no

mercado paulista, em alta há 2008, expectativa dos analistas
dez semanas, ficou em 5,50% também é de alta. A estimati

para este ano. A estimativa an- - va para a inflação medida pelo
terior para o Índice de Preços Índice Geral de Preços - Dis
ao

_
Consumidor, medido pela ponibilidade Interna (IGP-DI)

Fundação Instituto de Pesquisa passou de 8,92% para 9,01%.
Econômica (IPC-Fipe) da Uni- Para o Índice Geral de Preços de
versidade de São Paulo (USP), Mercado (IGP-M) a projeção su-
era de 4,99%. biu de 8,70% para 8,73%. -

A projeção para os preços Em 12 meses, a projeção
admínistrados foi mantida em 'para o IPCA subiu 0,2 ponto
3�70%:. Esse indicador diz res- percentual e ficou em 4,81%.
peito aos valores cobrados por Para o IGP-DI, a expectativa
serviços monitorados (combus- caiu de 6,53% para 6,26%. No
tíveis, energia elétrica, telefonia, 'caso do IGP-M, a redução foi
rnedicamentos, água, educação, de 5,81% para 5,73%, A pró
saneamento, transporte urbane jeção para o IPC-Fipe ficou em

coletivo e outros), Em 2009, a 4,54%, contra 4,38% previstos
expectativa dos analistas ficou na semana anterior.

estável, em 4,50%,
No mercado atacadista em AGÊNCIA BRASIL

Hoje é n dia em que o depmad! I!!:�!d�p�n���� Ii�d�roj�e�r�re o Ipre. durante reunião con-

junta das Comissões de Justiça, Finanças e Serviço Público. Há uma gmeaça no ar. Comenta-se que a oposição poderá pedir vista
atrasando o trâmite. Mesmo porque a meta é ingressar no plenário para votação na próxima terça-teírc dia 18 de junho. A brecha
acabou sendo aberta quando na semana passada foi permitida a apresentação de novas emendas. Resta esperar.

-

AINDA NÃO
Pelomenos a deputada Odete Jesus afirmou que só

-

dará hoje uma resposta definitiva se assinará ou não
o requerimento paro a instalação da CPI visando in

vestigar as denúncias expostas na revista Metrópole.
Afirma que ainda não teve tempo suficiente para ler
todo o livro "Descentralização no banco dos réus," o .

que deve ter feito na nolte de ontem como-informou.

MANTENDO VIVO
Esteve ontem na Polícia Federal o deputado Jonres Pon
ticelli encaminhando uma representação do PP onde so

licita investigação das denúncias expressadas no livro do
sócio da revista Metrópole. O parlamentar conslderu que
houve lavagem de dinheiro e crime eleitoral competência
dos federais. Ainda esta semana faz o mesmo junto ao

Ministério Público e Procuradoria da República.

OTIMISTA
"Vamos ganhar a eleição em São José. E não tem essa

de vice, isso é conversa fiada, malandragem do Djalma
Berger. A vereadora Adeliana Dal Pont é II novidade
e vai vencer," declarou com o peemedebista Edison
Andrino éngajado na campanha da companheiro de
partido.

FECHADíSSIMO
O OEM vai com o PSDB em' São José. Espera a definição do can

didato que.tude indica seja o prefeito Fernando Elias, para daí
apresentar o vice.

- ANÚNCIO
Deve ser amanho que o PTB de Florianópolis definirá cem quem
vai alinhar-se para as eleições de outubro. Dentro do partido a

informação é de que 90% estão fechados com o DEM/ PSDB e

10% com o PP.
.

FIRME
,"Não acredito em todo nesse favoritismo dos adver
sários. Andando nas ruas o retorno é outro. Sei que

.

vamos disputar contra duas máquinas poderosas, mas
não vou desistir. Vou me apresentar como uma alterna
tiva�" expôs a vereadora Adeliana DaHon't desenrtun- ",

do a possibilidade de compor como vice em qualquer'
chapa na disputa de São José:Aposta numa aliança
com o PPS. \

.

DIFíCil,; » � t
,-" :, i

.

!,'!" i.' .. 'I" -,I d ",. r-. J rnl r�(

"Mesmo que conquistemos as 14 assinaturas vai ser muito difí-
cil instalar uma CPI contra o governo," reconheceu o deputado

.

Joares Ponticelli que retorno á Assembléia no dia l°de julho.

Projeção paro preços administrados (como telefonia) foi mantida em 3,70%

RESOLVIDO. . .

. Tambémdurante.a re. iõo.do Conse[ho Político o gO'vernàdor ligou ��r.a
o deputado Elizeu lvIatos que garantiu que ns desencontros do PMOB em

bages fôra!l1 resUlvidos.'i,Matos afirmou ·que iria finalizar as'êonversas
com. o deputado Coruja e' fechgr·;g aliança:<> ,-- .... , .... -

';:'F
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Receita libera
consulta do IR
A Receito Federolliberou ontem o

consulto ao 10 lote de restituições do

Imposta de Rendo do Pessoa Físico 2008
(ano-base 2007). Nesse lote foram libe
rados 1.379.175 restituições, totolizando
R$l,7 bilhão. O lote inclui todos os con
tribuintes idosos que não apresentaram
pendências nos respectivos declarações,
que representam 77,1% do total, e ain
da os contribuintes que entregaram
os declarações nos primeiros dias. O
dinheiro do restituição estará disponí
vel poro o contribuinte no dia 16 de
junho de 2008. O valor virá corrigido
eni 1,88%, correspondente à variação
do taxo do Selic do mês de moio/2008
e de mais 1% referente o junho/2008.

O CORREIO DO POVO WTERÇA-FEIRA, 10DE JUNHO DE 2008

Safra de grãos cresce e bate recorde
ünenc levantamento sobre o sofra de grãos 2007/08 mostro que o produção deve

alcançar recorde histórico de 143,3 milhões de toneladas. O resultado é 8,7% maior

que o do ciclo 2006/07, de 131,8 milhões de toneladas, informou ontem o Companhia
Nacional de Abastecimento (Conob). Também estimativo do IBGE (lnstitutoBrosileiro
de Geografia e Estatístico), referente o maio de 2008, indico uma produção de 144,3
milhões de toneladas, 1,2% acima do previsto em abril (142,6 milhões de tone

ladas), e 8,4% superior à obtido em 2007 (133,1 milhões de toneladas).

Lu.la aponta empresas de petróleo como responsáveis pelos ataques

Promoção: Apoio: Dica modas
Atelier do Perfume

Raqueli
Evidenc
OBIETTO

Brasil vai ganhar 'guerra', diz Lula
Presidente fala em negociação de lei que melhore trabalho dos cortadores
SÃO PAULO

O presidente Luiz Inácio
Lula da Silva declarou ontem
acreditar que o Brasil vai ganhar
a "guerra comercial" que envol
ve o uso dos biocombustíveis.
Para Lula, a defesa da tecnolo
gia durante a cúpula da FAO

(Organização das Nações Uni
das para a Agricultura e a Ali
mentação) foi importante para
mostrar que o Brasil não teme
as críticas ao programa e pode
expandi-lo por meio de parce
rias com os países africanos, ca
ribenhos e sul-americanos. "Era
importante dizer isso porque há
uma verdadeira guerra comer

cial", enfatizou.
O presidente afirmou que os

principais ataques aos biocom
bustíveis vêm das empresas
petrolíferas. Ele disse conhecer
também os "interesses" dos pa
íses que não produzem etanol
ou produzem etanol a partir do
milho. "Ele é mais caro, não é

competitivo, ao contrário, da
cana", afirmou, destacando que
o álcool produz menos gás car

bônico do que os outros com

bustíveis.
Em seu programa de rádio

semanal Café com o presidente,
Lula reconheceu que as con

dições de trabalho no corte da

cana-de-açúcar no Brasil são
"muito pesadas" e afirmou que
o governo federal, por meio da
Secretaria-Geral da Presidência
da República, já negocia com

empresários um contrato de
trabalho que possibilite melhor

" situação para os cortadores.

O ESTADO DE SANTA CATARINA! PODER JUDICIÁRIO

Comarca de Jaraguá do Sul /1 a Vara Cível
Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, vila nova Cep: 89259-300,

[aragua do Sul- SC - E-mail: jgsvarl@tj.sc.gov.br
Juíza de direito: Márcio René Rocha

Es�rivã Judicial: Cláudia Jenichen lanssen
EDITAL DE CITAÇÃO - CAUTELAR - COM PRAZO DE 30 DIAS

Seqüestro n" 036.93.000458-8

Requerente: Lincoln Silveira
Requerido: Carlos Renato dos Santos Souza e outro

Citanda: Neiva de Andrade de Souza
Síntese da Inicial: Ação aforada em razão da transferência dos contratos de leasíng n"
531606 e 531605. Por intermédio do presente, a pessoa acima identificada, atualmente em
local incerto ou não sabido, fica ciente de que, neste juízo de Direito, tramitam os autos

do processo epigrafado, bem como CITADA para responder à ação, querendo, em 5 dias,
contados do transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a

ação no prazo marcado, presumír-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo
requerente na petição inicial (art. 803, c/c os arts. 285 e 319 do CPC). E, para que chegue
ao conheeimento.de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será
afixado no local de costume e publicado 1 vez, na forma da lei.

[araguá do Sul (SC), 17 de março de 2008.

Blumenau recebe Olimpíada do Conhecimento 2008
Blumencu está se preparando poro receber o maior competição de
educação profissional das Américas, a Olimpíada do Conhecimen
to 2008. Pela primeira vez o evento será realizado nos três estados
do sul: na Vila Germânico em Blurnénou, de 10 a 15 de [unho,
em Porto Alegre, de 23 a 28 de julho, e Curitiba, de 11 a 16 de
cqosto. A Olimpíada do Conhecimento surgiu como instrumento
de avaliação e aperfeiçoamento das ações educativas do SENAI.
.Reclizodo no Brasil há 25 anos, reúne alunos de lodos os estodos.
Os 41 competidores cotorinenses se preparam para competir em 31
das 44 ocupações previstas para a Olimpíada nas- três etopos. Cada
ocupação, ou categoria, corresponds a uma atividade industrial.

SESI tem site sobre Saúde
e Segurança do Trabalho
o Serviço Social da Indústria (SESI)
lançou o site Pro-SST (www.sesi.
orq.br/pro-sst], um sistema de
informação epidemiolóqico no

SC mobiliza autoridades qual estão inseridos dados sobre
gestão em Segurança e Soúde no

por terminal de gás natuml Trabalho (SST). O site foi criado
A Federação das Indústrias (FIESC) para concentrar informações que
realizou no dia 2 de junho a auxilíemnacríaçãodeumambien
reunião de mobilização para te de trabalho seguro e saudável.
trazer para Santa Catarina o novo .Sõo informações técnicas, artígos,
terminal de gás natural liquefeito cursos a distância e dicas de pre
(GNL) da Petrobros, previsto poro _ venção. No link fole conosco do
ser instalado no região Sul. O portal, podem ser enviados dúvi
objetivo do terminal é aumentar das sobre SST diretamente para
a segurança do fornecimento de a equipe de consoltores do SESI.
gás no Sul, pormelo da chegada
do combustível de navio, na forma
líquida, e posterior reqoseificoçôo.

Catarinenses brilham nos

JO"OS Nacionais do SESI
Trabalhadores-atletas de indústrias
cotorinenses destacaram-se na

quinta edição dos Jogos Nacionais,
do SESI, realizada entre os dias
21 'e 25 de maio, em Manaus..

Em função dos bons resultados,
27 dos 59 participantes de SC
foram selecionados para repre
sentar o país nos Jogos Mundiais
do Trabalhador, que ocorrerão
a partir do' dh·o29 deejunho;'
na cidade de Rirnini, na Itália.

Ação Global registra 27
mil atendimentos
A Ação Global 2008 realizada
dia 17 de maio em São Miguel
do Oeste, superou as expecta
tivas. Foram registrados cerca

de 27 mil otendin, ·ltOS. A inj

ciofivo, promovida pelo SESI em
pcrcerio com a Rede Globo, é
um mutirão de serviços de" cida
dania, gratuitos à população,
como exames de saúde, emis
são de documentos, atividades
culturais, educativas e de lazer.

Encontro da Indústria vai
discutir temas estraté"icos
o Encontro Cotormense dolndús
trio 2008, que será realizado nos

dias 1 9 e 20 de lunho na sede do
FIESC, reunirá industriais de Santa
Catarina para discutir a modemi
zoçõo das organizações sindicais
e das relações de trabalho, os

desafios da indúsírio cotorinense
e o cenário político brasileiro, O
encontro contará com palestras
de Décio da Silva, Dagoberto Lima
Godoye lúcio Hippólito. Também
serõo realizadas as eleições da
diretoria da FIESC e a entrega das
comendas da Ordem doMérito In
dustrial de SC, da eNl e doMérito
Sindical da FIESC.,t:..s inscriçõesdo
encontro devem ser feitas no site
www.fiescnet.com.br/encontro.

Projeto do IEt/se
recebe prêmio do'MCT
A Plataforma de Tecnologia da
Informação e Comunicação de
Santa Catarina (PlATIC) conquis
tou o primeiro lugar do Prêmio
Dorgival Brandão Júnior da Quali
dade e Produtividade em Software.
Coordenado pelo Instítuto Euvaldo
Lodi (IEL/Sc), o PLATIC é um pro
jeto que fornece ferramentas pôro
a padronização de processos e

produtos de software e qualifico o

gestão de negócios, O prêmio é
concedido pelo Secretaria de [,)0- v,

líticõ de Informática do Ministério
do Ciência e Tecnologia (MCT).

Assessorio de Imprensa Sistema FIESC (48) 3231 4670
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ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO
EDITAL DE AVISO AOS CREDORES DE ILlHBELA EMBALAGENS J ,TDA - COM PRi\ZO DE 15 DIAS

Recuperação judicial n" 03608 00:W15-:l

o Adruinistrarlur judicial nomeado a [SU1Vd e o MM JUIZO da la VtU'8 Cível de Iaraguã do SuJ Informam aos interessados que as habilítações e/eu dlvergêucias quanto aos créditos relacionadus na Ret uperação [udícial de Ilhabela Embalagens Lilla, processo n

O:l6 on 00,'1815-3, previstos no §1u do artígc 7H da lei 11 l01/2005{lel de falências e recuperação de empresas], deverão se dingidas aoAdmíuístradnr [udicial e apresentadas diretamente no Certôrio da 1" Vara Cível de Iaraguü do Sul, scm a uecesstdade de pretec 010
Junto aoDistribuidor do Fórum E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes c terceiros, fOI expedido o presente edital. o qual será aflxado no local de costume c pubhcado na forma da lCI. (Se)

O Dr Márcio Renê Rocha MM j[UZ de Direito da I' Varo Cível da Comarca de
[araguá do Sul no uso de suas atribuições legals, FAZ SABER a todos que o presente edital
\ uern on dele tiverem couhccimento, e intercssur possa, que neste JIl1ZU de Direito
tramita a Ação de Recuperação [udicial supra referida, aforada por Ilhabela Embalagens
Ltdu, crua petição Inicial tem o seguinte teor ILHABJ'LA I:MBALA(,ENS L[I)1\ pessoa
jurídica de direito privado inscrita CNPJ sob n

() 95792123,0001·19 com sede no

munn IplO de jamguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na Rua Iosé Theodoro Ribeiro, n (J

1967, Ilha da Figueira ( bP 89 25B·000, representada poi seus procuradores e poi seus
::>OClOS Diprnar Schünke e Charles Cristiano Schünke, trata-se sociedade empresana
Jlmítcda, que tem por objete <.,oclal principal o desenvclv nncnto Iahrícação e

comercíalização de embalagens em papelação ondulado ( ) A Requerente tem seu

Contrato Social erquívadc na Iunta Comercial do Estado do Santa Catarina sob o NIHF n''

422016364;16, o qual passou por 06 [seis] alterações. também devidamente arquivadas
no mesmo Orgão sendo a última datada de 14 de fevereiro de 2 007 [ ) Desta forma
mcl1.l1ndo as alh�laçÕt�S havldas, o atual (apllal SoclUl da He-querente, que e:-.ta

devHlamenlemlegrahzado, e de R$ 56 344,00 (cUlquenta e seis Hul, trezentos e qUdlelltae
qualro reais), ehvlflldos em 56344 fcmqllonla e selS mil, trezentos c quarenta n quatro)
quotas no valo]' do RS 1,00 (um real) cada, possull1do o SÓCIO DlpmllI Schünke 40 156
cotas (aplOXlllladdIllente 71 36% do capllal SOCMO e o S6C1O Charles CnslidIlo Schunke
16188 cota'l (aproxtmadamente 28,64% do capttal socIal) A Hequerente sempre pautou
peld consciêncIa da sua função socm}. gozando de excelente concello e prestIgiO no

mercado, pOlS sempre vmha cumprmdo coneta e pontualmente com suas obflgações,
selam elas, para com o flSCO sellS fUnClOnallOS e fornecedores em geral í } A Empresa
adqture sua pnncipal rnaléua·p11.ma (papel) de dlVersos fornecedores, sendo que seu

prmcIpdl produto (embalagen"l de papf'lão) é ploduZldo (om eqUlpéll1Wntos proprlOs
(alguns ahenados para lIJstitlllção fl1lSnCBl1'a), atIaves de processos de compOSIção di
(hapa de papC'Jão, corte, conversão, cartonagel1l, ullpIessão, colagem, acabamento,
contag(�m, cardamenlo e expedIção com funClouanos devldamente tremados num

processo qIle cima em médul 07 (sete) dMs, entre o pedIdo produção e expelhção
Atualmente o processo de produção ocorre em lmovel proprlO, (om 6 400m2 (sets mll e
quatloceutos metros quad.rados). contendo edifIcações constrmdas com reCUlSOS

propIlOS 110 ano de 1 996 onde são lllstalados de eqUipamentos de últlma geração, o que
demonstra o grandemvestuuento, nao so fmancmro,mas também de trabalho dos SÓ( lOS,
.ltl1mmstladows c funclOnanos A hnha de produção da Rt·qlWrl'ntf.' atualruf'lltf' vem
produzmdo pm l1wdm 500 (qmnhpntas) tonc�ladas/mês com pH os de 900 (novecentas)
tonelddas TllPS, podendo cllC:'gar atf' l 200 (rrul e duzenlas) lonel.ldas/mi!-s ou 2 100 QOOm'
(dOIS tlulhoes e ( em 111il m(�1 ros'qllddradosl de }J.1pplão c om a {'onlralaçrlo de pes:-.oaL sem

a neceSSidade de novos mvestmwotos A umdtide de benehcmllwnto abrange a maIOr

parh� da atea ifldustnaJ cOHtporldmlo cltllahnente 126 {{ pnto (.3 \ mte e sms) proflSSlOIIaIS
( ) A Empresa gera hOle cerca de 160 (cento e sessentd) empregos diretos e· Uldnetos
ÇUJos fUllClOlH11l0S duetos e:l<:tao l)sp<llhadust,Ul lodds as amaS dt' ptOduçãu admlUlstIaç<10
e {OmPfclahzação e, mduetallwntp no (Omt'relO e pr(�stação de servlços IDe illS de forma
que. dependem (�XclUS1Vam(�nte da Empresa cer( a d(� 500 (qUinhentas) pes<.:oas,
l onslfl"id.ndo S(�US fannhares A foHhl dt� pagamento nwn�1l1 da I:mpu'sd rH�Sll' lUes Ih,
março alcançou (} montante hqmdo de R$1aO 000,00 (cento c trmta mIl rCals} a qual vem
sendo honrada, embora com. dlfu uldades, df..·m.ollstrando a ll11porlãm ia soc Ia.l c

responsainhdade dos soc lOS e adnuIl1strador(�s ( )0 faturalllClllo da Empresa Já dlmgm
os sC'gumtes patamares No aIlO dp 2005 R$ 18 051592 h7, no ano de 2006, RS
15 0')0 42,i,70 no anudt" 2007, R$15 617 gaO,53 f' no ann tit' 2008, nos l1H'St\S de JaneIrO it

março RS 2 938 718.06 ( ) Das Causas Dt'termmantes do Estado da ReqU(�rente Embora
a Requerente ::>O}a UflM Empresa vHhel (jllf' .lté [f"umtemenÍf' I'sta�d ('m boa sItuaçJ.o
hnanccIra, no decorrer do ano de 2004, enfrentou um somatono de problemas que
mdependentemente de sua vontade a deixaram na atual sltuaçao de prê·msolvêncla,
I"mhora Ja e�te)a HllClando plOces:-.o dl� t1éI..THuçãll, com (1 realização de cOltes de cu�tos t�

mevItável demissão de pebsoal Conforme ( alocado aClma, e \i ultuoso o empreendlmento
da Requcfente sempH' envolvendo mUltos funoonanos, altos custos e cIfras ele\adas
Neste sentido 1Ilvesllmentos realIzados sem o cumprImento dos cronogramas
estabelecldos, geram preJUízos ele\iados emstablhdade tmancelra No caso a Requerenle
optou pm dl�senvohteI projeto para aqulfHção de fmancwmento Juuto ao Bane o ReglOn.al
de Desellvoh unenlo do Extremo Sul - BRDE, com a proposta de adqUlnr eqUlpamento
denoIl1mado tlonduladena!" e com Isto dmxal de descnvo1't;c[ tão somente o pwcesso de
carlonagern e passar também a prodUZIr suas pr6prIas chapas de papelão, verhcahzando
seu cIclo de produção e melhorando sua margem de lucro com o neguclO Firmado o

negociO com o fabMcante Induslna Mecâl1lca Irmão Barban Uda , sitnado na clflade da
São P-dul0, assim como, Junto ao BRDE, a entrega do e{[1.llparnento fIcou acordada para
outubro de 2005 No entanto, o eqmp81nento fm enl1egue apenas em Filho de 2 006
Ocorre que, antes da data de entrega 11l1Clahnente acôrdada, a Requerente la começou a

contratar pessoal e proct">der seu trc:unamcnt.o pala operação do eqUIpamento No entanto,
com o atraso na entrega, a Requm:ente f1COU com 40 (quawnta) funclOnárws recem·

contratados parados, mas deiXOU de dIspensa-los pOlS a fabncallte protelava a entrega por
pequE'.no período e depOIS deixa de cumpnro aCOIdado la) sltuação acabou por aumentar
desnecessanamente os custos da Requerel1tes sem retorno em produçao Para dlflcultar
ma.ls amda a sltuação, dura.nte o penodo de atraso ellCerIOU�se a carr...nC13 para pagamento

• das parcelas do hllanClamento Junto ao BRDE Com lslo a Requerente teve que admlphr a
dhlda, passando a perder suas reservas e lendo problernas com fluxo de t,;alxa, e, corno

consequêncla, ficando dependente dos Bancos e prmclpalmente das empresas de
laclorUlg A ondu)adelra fOI de fato entregue e teve seu starl�llp em Julho de 2 005, mas o
eqll1pamel1to apresentou uma sene de problemas que causauram prcJUlzos amda
malOTeS, pOlS, a cada nO\ia quebra (com parada medIa de 72 horas na produção) a

Requerente deIxava de apl0\!e1tar sua plodução propr18 de papelao e tmIla que '\ ollar a
comprar junto aos fornec edores Não bastasse ISto, a Requerente ronda sofreu com o

exceSSIVO refugo de prodllçao e c\ perda de estoques de papel. em razc\o da queda de

qualIdade da materm-JlrIffia. peja estocagem prolongada motlvada pelas refendas

queblas Sendo aSSIm, a Requerente tevc� que arcar com as perdas e custos dec orrentes da
çOlüratdção de eqUIpe espeuahzada pala manutenção do eqUIpamento, haja VIsta, que a

manutenção ofmcclda pela garantla do fabrIcante não vlllh.a sendo sahsfat6na Após Isto,
solUCionado os problemas com a ondultl.delra em meados de 2 007, a Requerente )á
debihtadd em seu ( a:plla] clf' guo, Í(lve que (�oJrentar wna CrIse no setor de foro{�( ffilenlo
de papeL onde os fornecedor(�s, em slstpma slmdar ao de ohgopóhos, repassou .lOS

(ompradmes urll .lUl1leuto de pIeços entre 2U% (VUltu por cento) e 50c,.vo (<:anquenta por
(pnto), hav(�ndo uma torte evolucão no custo de produção da Requeren1<� ( ) Denota�se

que a slluaçJ.u de pré-lllsol\iêntla t>e tornou nolórIa para os sótaos e admmlslradures que,
Justamente por acredItarem na vIalnhdade do negóc,m, e, mats aind.i, nas \inflaçÕes
men d.dológic as c onstantes, buscarammudanças e maiores prazos para pagam{�nto de sua
divlCla a fUll de ga[anl\r a contulludade d.o nego{ 10 e sobretudo, lTU\fltel en.} lha suas

obngações para com os funclonános, em pspeclal os spus salanos razões IH'las quais
prnpõl'm o presente ped1Clo nabuscd d�� v1llblhdade do negOCiO DIante do exposto, segue
lUll resumo das dh id.:!s da Requerente que ensejam o pedido de Recuperação JudiCial, o
qual abrangf:'rá exclUSIVam(Jnte as clal:is(�s de Credores QUll'ografárlOs e Credores com

Garanti,! Real, nos termos do Artlgo 41, Im ISOS II e lU da Un nO 11 101/2005 Debltos
qlllrografârlOs R$ 7 702 857,25. cfP(htos com garantIa real R$ 4 053 656,99; totalizando
R$ 11 756514,24 ( J Desta lonna, depOIS d{� mVP.filldos l1ulhõPt> no empret�ndl1nento,
contando com mere ado (erlo paIa S(�US produtos, a Requerent(� se en< ontra com

problemas fmanceuos que {onsldera translt6nos dentro da visão de Empresa (om mais

d(� 15 fquH1ze) anos dt: 111f'[(.;aI10 I,om SHcessnas mnd.\.Tlça.s, e que não )ustlfHam o

encerramento de suas atIVIdades, mas Sim, o termmo de uma reestruturação adequada
que posS1hllltf' contei custos, pagm c1cdores df' rOlma malS adequada a reahdade e passar
peja sltuaçao atual de ausênCIa de capItal de giro, antes que seja CrIado um círculo VlClOSO

de díVidas e msolvêncla o qual nao e favoravel aos credores, funcLOuárlOs, clIentes e a

soclCdadecomo um todo Da Vlab\IHlnde d(IEmpresa paIa aContmuação dos NpgóGlos O
balanço elaborado espeCIalmente para este pedido, ( om em erramento em 31 demarço de
2 008, bt-'m como, os dl"l11mS elementos contábms, comprovam que o pstado atual da

Requerente não pàssa de adverSidades do momento de tranSição e adequação VIsando a

reCOlllpOSiçao do seu capltal de giro Sua vlabllidade econôlIllCO�flI1ancena será

alcançada com a dnmmnção dos custos de plOdução, o que Já fOl lmclado, e amda, a

ESTADO DE SAl'l'fA CATARINA 'PODER JUDICIÁRIO
EDITAL DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - COM PRAZO DE 15 DIAS

Recuperação Judicial n'' 036 08 003815�3

otinuzação das 1111has de prcduçôc buscando diminuir as perdas e elevar o lUCIO, aSSlJl1 (FINAME), R$ 481 418,00, Banco do Brasil S/A (FINAl.\tfEJ R$ 555 50!) 95, Banco
como suspensão do pagamento de Juros elev ados para as Instituições Finane eiras Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE (pINA.ME), RS 2 868 000,00
renegociação des débitos e obtenção de carenraas, sendo grande as pcrspecuvas de em Créditos Buncos Leasíng Banco do Brasil S/A (Leasing}, R$ 97819,57, Bane o Itaú S A
médío prazo a Requerente cumprir com todas as suas obrigações assumidas () [Leasing], R$ 3!2 876,50, Banco Safra S/A (Leasing] R$ 106 995 50, BV Leasing Arrond
Mantendo-se as atividades. serão manttdos os empregos dos tuncíouáríos da Empresa, Mercantil S/A (Leasing], H$ 5701,2CJ Impostos Impostus Pan alados Parcelamento
evitando-se o caos SOCIal da dispensa ímedlata de tantos trabalhadores. os qUaIS sao INSS, RS 78946,98, Parcelamento IPI, R$ 39330844, Parcelamento COFINS, R$
especíalístas no que fazem e poderão encontrar dífu uldades para Se1I"m encaixados em 24<) 223,24 Parcelamento PIS, H$ 31 435,8.1 Obrigações Fiscais ({)FINS a ter olhe r R$
01lt10s segmentos do mercado de trabalho Ainda, 11 dispensa de tais func ionenos 764037,73, ('SLJ..a recolhe! HS 4 983,75, [PI a recolher, R$ 4 375 ] 10,03 lRRF a recolher
aumentana em mutto o passivo da Empresa, com a. apuração Imediata das verbas REC 0561 R$ 20 613,11, IRPJ a recolher, R$ 8 306.25, ISS a recolher, R$ 822 27, IRRF a

rescrsones de 126 (cento e vinte e Set..s] demissões Ainda, a continuaçâo dos negocros da recolher (retido de PJ) R$ 3 172,47, [SSQN Lei 10833, R$ 1 079,18, PlS a recolher, R$
Requerente e viável para a manutenção do fundo de comércio, aviamento maqumas, 128 607,55,PIS/COFlNS,CSLLret Pj u recolher R$8 417 88obngaçoesPreVldenclanas
equípamanros integrantes do auvo da Empresa, os quais não podem, demaneira alguma, Contríbuição Síndícal a Recolher, R$ 2(1 70Q,OB, F(1 I'S a recolher, R$ 99 298 32, [NSS a

permanecer paralisados por longo tempo, sob pena de danos H repnravers sendo enoime a recolher, RS J 039 482,33, INSS a recolher retido, RS 13 700 14 I )EC[SÃ<) VIstos, etc
depreciação de mercado epre)uízo de todos os credores dlérn do ônus para amanutenção ILHABELA EMBAL'\GENS LTDA, empresa qualifIcada nos aulos, deduzIu o presente
e gnarela dos bens A Empiesa terá amda conchçõer: dp atpndel todos os pedldos Ja pedldo de RhCt;PI:RAÇÂO Jl'l)lC'[A1., com base no art 52 da LCln () 11101, de 09 de
eXlstenles em sua carterra de chenles, cmnplmdo o planejamento Já elaborado pma o ano fe\erellO de 2005 alegando em smtese, que, por couta de problemas na Slla álea de
de 2 006, alll1g11ldo�se as prOjeções reahzada� para () l.duramento sendo que em medlO produção e pela deblhtação de seu capllal de giro, esla momenfaneamente
, Jazo retornara ao seu desem olv1mento normal com a llqmdação do total do seu passIvo HllPOSslblhtada de homar SUM obIlgações, Iazão pela quallequer lhe Sf'Ja ddendo o

10das eslas razões vêm comprm ar a Vossa Excelência, que a Requerente lern excepCiOnaJS beneficIO legal. propondo-se a apresentar (I ''plano de recuperação" llO prazo de 60

condições para a contmmdade dos sellS negocIOs, sendo certo que esta e a solução maIS (sessenta) dws ValolOU a causa em R$ 11 756 51424 e trouxe os documentos eXIgidos
'\ laveI para a satIsfação. ern medlO prazo, de lodos os Credores. mantendo em allvldade a pela nOlla Let de Falênclas (ils 21 usque 203 dos autos) Brevemente relatados, DECIDO
Illlha de produção·mdustnal e de d1stnbmçao da Requerente, bem como, o emprego dos Salvo melhor JUIZO, entendo satIsfeItos pela empresa requerente H ..HABELA
fUnClOTlariOS e o sustento de seus fanllhares, amemzando a.qup.stão soclal concotmndo E"MBAI..J\(.JhNS l.TDA � os reqmsTtos legalS eXIgldos para o proceS�al1lellto da moratóIla
todos, credores e Empresa com seus SaCrIfíCiOS para a Sdtlsfdção de lodos 08 mteresses Judlc1al � delineados nos arts 51 e segulI1tes, da LeI n ( 11101/2005 (nova LeI de
envolVidos nesta dehcada SItuação Face aos }ll:-.toS mollvos a( Ima colocados a Falênclas),�, nao se verIficando, d(� outlO lado, nenhum dos lmpedullentos refendos no

Requerf'nte confia no normal prossegmmento de :sew_ HI'>goClOS, com o apOlO que seus art 48 da mesma LeI Sabe�se que "A re( aperação jmhClal tem pOl obJetr\:o vwblhzar a
forne( edores clwntes e funciOl1árlos sempre lhe prpst.clram SUJeIta�se a Requelenlp as supmação da slhlaçã.o de C',Tlse ec OnÔmI( o�hnalH elfa do devedOl, a hm dp pennlllr a

consequên( las e sacnflclos do benefíClo Jud1clal da Recl1peraçâo, n�'l forma do ArtIgo 47 matlUtenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos lllieresses dos
da LeI n (I 11 101'2005, exatamente para garantIr o pagamento de todos os seus CredOles cledores, promo\ enJo asSllIl a preselvação da empmsa sna funçao soual e o estímulo à
Sendo a SItuação ec onômJco·fma.llCClra desfavora\ el da Hequerente algo transltOrIO, urge atl\ Idade e( onômlc a n_,R}, aI t 47) Para usar as pala\Tas de FABIO (TLHOA COELHO, 0:-.
não seI a mesma proCfdstm.ada o que acarretana, mn questão de curto prazo, o ob}etl" os da Iecupelação sJo o "saneamento da (lISe econôllllCO-fl11t1nceua epatrunomal,
Clldl\ildamcnto recente e assustador, ensejando uma sltuação falImentar, com efeItos pr(�sC1vação da allvldade cc ouÓmH.a e dos seus postos de trabalho, bem como o

funeslo� aos (redores e pessoas que dependem da perf!lanênc1a da Empresa no meH ado atendimento aos Interesses dos credores Dlz·se que, recuperada a empresa podera
Deu à «Hlsa o valor de R$ 11 756,51424 RELAÇAO NOM£NAL DOS CREDORES cmnpru �ua funçdosoual" (111 CUmCnl1lJlOS ;lNova LeI de FalênCIas t' de Re(upl�ração dt:
CredOies qUlrogr.i.fános Aftacao de Ferram(�ntas GG Lldd (Manutenção), R$ 12 50B 00, Empn'sas", Sttralva, 2005, pág 115) NUn! d. P demaIS lembrar que "Não h.l nenhum
Albglaf Ihrmulallos Contmuos Ltda (Outros), R$ 2 223,00, Alfa Transportes EspecHus lIllpleSSl' SOt lal em multJpht't\l as falênCIas, pwvocaudo deplessões 6t,;onômH as.

Lida (Frptf'), RS 320,74, �\lta PapéIS e Tubos de Hipf\l.io Ltda (1-iaterlrl - Pllma), R$ me c�ssões e desemprego, numa f'poca f'm que todas as naçôes do mundo lutam
314421,50, Amazonas Produtos p, Calcados Ltda (Maténa - Pnma), R$ 15 B6,� 13, prc'( Isamenle pd.ra afastar eSSf:'S males Uma iaJénc..w pode provocar UPI refl(,xo
Asso(l(içaoEmpresarlalde Jaraguá do Sul (OutroS] R$ 212.00, Banco ABN AmroReal S/A pSIco16glÇO sobrf' a praça, e lodas dS nações do mundo prot,;Ulam eVitar o (olapso ddS
(Sudamf'rls) (Capltal GIro) R$ 26621966, Banco Brades! o S/A (Capital GIro) R$ empresas, que têm como conspquên( 1.t. prátl< a o desemprego em maSSd nas populdçoes

"

566766,29, Banco do BrasIl S A (CapItal Gm»), ns 57062,07 Bdmo Itaú SIA (Capital (STF, RE 100 499 Mm AllOlTlm IIaleono lI! nTj 40,70'j) POI outro lado, é ,erlo que "O
Giro), R$ 432106,80, Banco Real (CapItal Guo), RS 75139 70, Banco Safra SrA (Capital despa( bo d(� processamento Dão SP confunde r 1 com a df:'CL�ão conceSSIva da
GIro). RS 91 071,54. Barcelon.iFomentoMercantIl Uda (TltuloCanc elado), R$ 43 145,99, recuperaçdo JudI( tdl O pt'dldo dp tranlltação é a!,olhldo 110 despacho de procc'<samento
B('rgo EqtHparrH�ntos de Segmanea Ltd-a (Manutf'ução), R$ 1 258,48 Bldspelc· Emp1{'Sa em \ lstaapf'nas dtl dms fatoH�s - a.legilumdade allvada'parle reql1(�II"Tlte f' fl Hlstruçao nos
BrasIl(�lra de P'd.pel (1.1atcrIa - Pnma), R$ 577 870 55, Buy Cash Forn(�nto M(�rcantll S/A termos da leI Amda não está deflllldo, porem quc� a empresa do devedor é viavel e,
(11t\110 Canlt'lado), R$ 40274,70 Cartão Masterfarma dp COllVP11l0 (Outws), H$ portanto, ele tem dm.uto ao belll�fll,lO Só a tralTl1taçãoJlo proc(-'sso, ao longo da fase
1 786,2(1, Celesc DIstrlblllçao S/A (Energia) R$ 40 147,31, Celulose Iram SIA (Matena - dplIberall\ a, fornecerá ,'lementos para a cOIlcessão da recupc'raçao )UdH Ial " (FABIO
Pnrna), R$ 824 002,40, Cidade DlstnbUIdora de Gas Ltda (Outros), R$ 9 982,50 Ctluma ULJ-IOA COELHO, ob Clt pâg 155) Logo, o benetlC lO da RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
Cozmha Indllstnal Uda {Outros}, R$ 143395,20, CIHuca Henn Ey Uda, (Outros). H$ t�nh�ndo, so pm casos exlremos m(�leCe sei denegado A proposIto, Calvfllho de
1 885,2h; Computer Help IntormatI( a Lula (Qutros), R$ 421 40. Copy Lllle COm(�rClO e Mendonça, escr(�Yend(), e \icrdade ao tempo em que a (om ordata dependIa de fornM]
SerVil O� Ltda (()ulws) RS 1 636,80, COIengt� Com ]� Rf'prest"ut.t( oes Ltda, (Mah'na - assl�nllmf.'ut() dos l h�dores, mas CQm ahrmaçoes que reslslt�m ao tempo, a par dc:' assmalar
Pnma), R$ 1 023 DO, Com Products BrasIl-Ing Ind Llda (Maténa - Pnma), R$ 25076,12, ser a concordata pre,'entwa mew táCII e econômICO de lIqmdação que tavorece "o devedor
Costa TelxelIa Transportes Uda (Frete}, R$ 3 339,25, Costa TeIXeIra Transportes Uda desventurado e honesto resguardando�o das consequênclas desastrosas quP no geral
{filete), H$ 2 289,45, DarllTlo Senncos Ltda (Outros), R$ 12 640,Otl, EBV • acarretam as ial('.oncIâs", obsenava qne "o propno mlcn:!Sse pubhco Jushflca a GoncOlc1ata.
LImpeza COllservacao e ServiCos Ltda {Outros}. R$ 68650,82, Eletro Comercial Conh preVenlI\ia pOlS se a falêncla desarnma o fahdo e lhe rouba o estlmulo, aquela e um

Ltda (Manutf'nção), R$ 56,00, Elo romento Mercant.ll Ltda (11tulo Cancelado), H$ l11Centivo ao trabdlho" (ltatado vol VIU, n. 1265)" (1 JSC, Aglavo de [nstrumento TI

46565,69 Emplover Orgamzacao de Recursos Humanos (Outros), R$ 45 901 31, 6 097, de Blumenau, relator Des João jose Schaefer Julgado em 31 de malO de 1991 -

EqmInov EqUip Ind e Rep Ucla (Outros), R$ 4 314,00. Etava Transportes Valmhos Ltda (.orpo do acórdão � grIfeD Em resumo, mutatis mutandIS, "Indefenmento de concordata
(11:cte), R$ 1 350,00, Expresso ArIllIJO Ltda (Frete), R$ 245000. Expresso Central1.lda pn�\f.mtlVa, para dar lugar a df'cretação da falénclêI, so havendo mohvos seuos é que se

(Frete), R$ I 988,95, Extunbras Com de Extintores Ltda (Outros), R$ 3 119 50, Fallsel e IUstIllca Simples nugas ou pequenas lffegulal)ldades não podem llllpedu-" o

Assonados [tda {Outros}, R$ 1 379,06, Feelal AgrOlndustrw Uda [.Materta - Fama), R$ processamento da concOidata, para St�l apwclIlda a fma1, como {OI de dllelto, com

29820,00, Ferramenlas Gerals Com e Imp S A (Manutenção), R$ 39252, Flguella melhores elementos de convlcçâo A concordala alende mUlto melho! ao mteresse dos
MatenalS de COllstrucao Uda (Manutenção) RS 275,11, FrauClsco Jose Doubrawa & CIa credor.es e do devedor. ao conlrano da falênCia, que, entre nós, costuma em regra levar à
!.tela (Manutenção), Rt 360,00, Gdson Bayer (Frete) R$ 4 980,00, Hsbc Bank BraSIl S/A rUUM o comerCIante, sem plOvelto para os cu"dores Esta reahelade deve estar sempre
(CapItal GIro), RS 7890025, 1mbau Transportes e ServlGos Ltda (Frete), RS 1 829,19, presente ao IUlz, ao examUlar luninarmenle os pedIdos de concordala preventiva' (RT
Imperial Embalagens Ltda (Malét1a - Pnma), R$ 22 189,05- Impox ComerCIO de 187822) (.pud AI n 10 375 de Jaragua do Sul)' (TjSC, Agra\ o de Inslrul11pnto n

EquipaInentosEletroele (Outros) R$ 250,00, Ind de Pap Papelao SaoRobel to S i\. (Maténa 98 006770-7, de jaraguá do Sui relator Des ClaudIO Barrelo DuUa Julgado 25 de abTlI de
- Prlllla) R$ 311212,32_ [lldusp.l Embalagens e Artef.tos d,> Papel I,tda (Matena- 2000) Porfim anotoqlleaplOvldênclarequendallo Item IV, letla 'd',dapeftçiiollllcial
Prima] RS 148 17] ,83, IndustIla de Polpa Ltda (Matena - Pnma), R$ 113 176,42, (suspensão/haiXa dos plOfestos e apontamentos perlll1teos orgãos de proteção ao credito),
Iuduslna �1ecamca lnnaos Barball Ltda (Manulençao) R$ 52500, Induslnas NovaGkl daia ven1a, nao pode ser defenda A Leln ó 11 101 2005 no art 6(! e seus parágrafos uao

SA (Matcua - Pl'lma), RS 116 177,40, [npa Ind del:!.lllbalagens Santana S/A (Matena � trata e nem determll1a tal proVIdênCia A "suspensão' das ações e execuções, delernunada
PrIma), RS 354 659,73, Inslaladora E1elnca Conti Ltd. (Manutenção), R$ 3 284,51, j pelo §4ó do art 6" da LRj nao pode nem deve ser lllterpretada ou confundIda como alo
Invest Maxx ràctorlllg Fomento Ud'a (Contrato rvL1.téfla�PIlma). R$ 11 400,00, J J Sul que declara a "mcxlgI1HhdadeH das c11vldas lp.spechvas, prot.estadas ou não DIAN1]<. Dl:<..

'[lansportes de Carg.s Ltda (:rrete), RS 8450,00, jam,. 'Irallsportes Ltd. (Frete). R$ TA.ISn;NDAMENTOS I DEFmOoprocessamento<laREClIPhR,\çAOJUlICIAI,da
55263,21, JGM MangueIras Ltda (Manutenção), R$ 593,62, jOllnest Fomeulo MeicantIl empresa IU!ABELA EMBALAGENS LTDA devendo esta apresentar o 'plano de
Ltda(ContrMPeTIt Canc),R$234 092,50, jolins Inde Com de MalerIaIsRecICla,."Uda IeclIperaçâo' no prazo de 60 (sessenta) diUs (LRj arts' 53 e 54) II Df rfRMINO a

(Maléfla - Prl1ua) R$18 748,00, Jordan Sucatas Ltdal\..ffi {Maténa- PrlIna), R$ 6487070 suspensão "de todas as ações ou execuções eXistentes contra a empresa devedora, "na
Klabm S/A (Maténa - (Tlma), R$ 711 096,87, Lotus Qumuca t-' LubnIwau!es Industnals fmma do arl 60 desta. Lel, permanecendo os respechvos antos no JUlZ() onde se

Ltda (Manutenção), R$ 1 930,00' i\.f9 Tecnologia e Informahca Ltda (Ouhos}, U$ 601 00, .. processanl, ressalvadas as ações plCvIstas nos §§ 10, 20 e 70 do art 60 desta Let e as

Mannes MangueIra e Vedacoes Ltda (Manutenção) R$ 1329,57, lv1arcos de AZI3\f'do wlatIvas a crethtos excetuados na forma dos §§ 3u e 40 do alt 49 destaLel {LRJ, arl 52,
(MalérIa - PrIma). R$1648000 Marcos Kashurg [Frete), R$11593,OO' Mercado das InC ISO 1II) li! DE'lERMINO"a,hspensadaapresentaçãodecertldoesnegativaspa'"queo
Emb.llagells Uda (OutrosJ, RS 454,03, �íer(;urv Ind Com Ltcla (M.Ulutençâo) R$ dtnedol exelça SU.ls allvldades, exceto para contratação ÇOlTl o Poder PúblIco ou proa
4499,42, Mestra Qmrnlca Ltda (Outros). R$ 3622,50, Millatromc Industrial Ucla Iecelmllento de benehc JOS oumcentivos hscalS ou cmdihclOs, observando o disposto no

(Manutençiio), R$ 1173,23, Nl( opel ComercIO de Papel Ltda (Matén� - Pum.) R$ art 69 desta LeI" (LRJ, art 52, InCISO lI) IV COMUNIQJlE-Sb as Fazendas PublIcas
179 650,00, Orsa C.lulose Papel. Emb SoA (MatérIa - Puma), R$ 10 185 16, Ouro Verde rederdl, Estadu•• l e MUlllcipal. por carla, e INTIME-SE o representante do MllUSteTlO
Com de Papel Ltda (Matena - Prima), RS 2464,75, P.ll 1ec Industna de Peças Uda PublIco (LRj drt 52, UH ISO V) V, 'Os credores terão o prazo de 15 (quIllze) dIas para
(Onhos), R$ 2 800 00. ?drana Industna de Pdpels Uda (Matéua - Ptlllla), R$ 13421 91, apresenhu ao admullstradol )llthClal suas habilItações ou suas dI\iergênclas quanto aos

Posto 1>iIme Ltda (Outros) R$ 4042,00 Prediliva Sudeste Ltda (Outros), R$ 480 DO, erechtos r"laelOIlados (LRJ, arl 7°, §1°) VI NOMEIO, orno ADMINISTRADOR
PrefeItura MUlllcipal de jaraguá do Sul (Outros), R$ 17535,74; Prust e Rozza Ltda JUDICIAL o PROP RAINOLDO UESSLER Contador pos-graduado {'m achmmstraçdo
(OlltwS), R$ 975,00, Qual}:. AmbH?nlal Uda lOultos) RS 7 326,17, RBS Adnumstraçao e Pllhhca espe( Iahsta E'm adnulllstraçr10 fmam,mra e "proflsslO11alld6neo (LRJ, <.ut 21

Cobrança Ltda (Outro, I R$ 564 00, Remaldo Dombrowsld (Frete), R$ 1 110,15, Reullldas caput) INTL'YIE-SE o Admllllstrador Judu !alpara <-omparc'c or em Cartóno e prp.tar o
Trallsportadola Rodovuma de C.ugas Uda (Frete), R$ 2 33744, ROUf'O hHlll:-;trwl Ltda - deVido Lomprorrnsso no plazo de 24 (\lmte f! qualro) horas O "aim tl .\ fmma d<\
EPP (Manutenção), RS 228000, Roage Engrenagens Ltda (ManutenÇlO), RS 1 '190,00, remuneração do adnllnlstradOI )tlthc lal serão llxados oportunamente (LRj, art 24) VII
Rodecclr tvlotores Ltda (1.1anutençao), R$l 056,94, SA]\.iAE· Serv Autonomo Munu Ipal Objetnando facllItar o manllselO dos .wtos, dt,tenmno 'Im' as procur.içôes que Vierem d

de AgUd {Outros}. R$ 1 682,21. Sao Gabnd PdpClS Ltda (Matélla - Pllma), R$ 347 819,17 ser ap1esenladas pelos credores seJcun 811111adas em apenso, fOtmando UTIl UUlI'O volume,
Sensorvül£� El{�tro Eletromca e Automaca (Outros), R$ 224,25 Serasa S/A (OutIos). R$ (om índIce VIl] }l'Ma fac Ihtar a hscahzação das atr\ildad(�s da emples.i. pelos (redOlflS,
1 533,40, Ser�.I1ço Soclal da Indus(I1.a se {Outros), R$ 4 969,68 SI�tJ Seguram a e pelo Sr Adl111Illsllador Judic1al, pdo Dl ]>romotot de Justiça e pejo Juízo, dpt(�rUllnO qw'
TecnolOgIa na Internet (Outros), R$ 975,80 Sigmafone Dlst de Prod Telemlorm Uda as CONTAS DEMONSTRATIVAS ME.t'lSAIS - que deverão ser aprpsentadas pela empresa
(Outros), R$ 211.90, Slgmatolle TelecomuIllcacoes e Inf Ucla (Outros), R$ 9200. Sunula u('nquanto perdurar a recuperação )uchclí:ll" "sob p(�na de d(�shtUlçâo de S(�llS

Slstl�mas de Plano}amellto e Com L (Outros), R$ 44357,95, Smcrotd ElI,tr e UdUllnlshadores" (LRJ, tut 52, lUf ISO IV) - Sf')am autuadtls em .lpurtcldo. fOlluando
Telecomun" acoes Ltda (Outros), RS 148 ao, Smd Incls Papel Celulosc' Art !'-dp,'l Uda volume(s) IX EXPEÇA-SE o edItal a que st' ..'fere o arl 52 lil", da LeI n" 11 lIJ1/Z005
(Oulros), R$l 501,00 gJpai Comer{J(J de ParafusosLtcla (Manlltellçao), RS 779,62, Sums para a dev){!a publlcação X hnme-sp o fOMO II dos autos Pubhque�se C\lmprcl�sf',
Fomento Mereauhl Ltda (Contrato Matén.-Prima), R$ 10 278,00; Special Calor Tmta IN wm urgênc la (sq, J"or mtermédlO do presente, lleam os erc'dores " tere {'Iras

Ltda (l\1atérta - PnmaJ, R$ 5,i07,54, Sul BraSil Rolamentos Ltda (ivfanutenção), R$ mtf'ressados (lenü�s de qm\ neste Juízo de DlTelto, tramItam os autos do prO! t'sso
629,50 SV Consultores Uda (Outros), R$ 47 923,19. làlpa Sec urllizadora S/i\ (COlll1 MP (:'plgrafado, bem como para, quer.endo, tlpu·:senl81 suas hahlhtaçôf>s ou Hl)pugndçÓt�S, \10
e Tit Cane), RS 376 905,52, Tavares Fomento ComerCial Ltda (Contr l\.!P e TH Cane) R$ prazo de 15 (qulllze) dIas contado do transcurso doprazo <lest.edltal E, para que chegue
370667,64, TI f1allspo.rte e LOgIStlca Ucla (Fmte), R$ 143,65, TOlno MN amca Uda âo conheClmento de todos parh�s e terCt�HOS fOI t�xpú{hdo o presente t�dllal, o qual Sf'ra
(Manutenção), R$ 860,00 Transmagna Transportes Ltda lFrete), R$ 47,20: Transporles ahxadonoloealdecostumeepubhcadonaformadalel (sq,
Ouro Negro Ltda (Frele), R$ 756,48, Transportes Ouro Negro Ltda (Frete) R$ 199,43,
I'ranspOltcs Panazzolo Lida (H'ete), H$ 17500, Transpower Tlansporte Rod Ltda (hele),
R$ 4 094,05, Trend Bank SIA (Titulo Cancelado), R$ 20 594 35 Vulpasa Industna de l'dpel
Ltda (Mal{)l!a - PrIma) H$ 135 671,34, Vldmcana WIll" Ltd" - ME (Outros), R$ 250,00
WUlth do BraSIl Pecas de FL�acao Ltda (Manutenção), R$ 1370.40, Zug MatenaIS e

Servlcos Uda (Outros). R$ 2 000,00 Credltos com Garantia Real AgenCIa de Fomento do
Estado de Santa Calanna S,A- BADESC (FINAME), R$ 148 733 04, Banco Blad.sco SIi\.

Márcio Renê Rocha
Juiz de Direito

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



----------�ESPORTE

Filipe se mostra feliz e diz estar vivendo o melhor momento da carreira em sua quinta temporada na Europa

PEQUIM 2008

Um jamguaense mais
perto das olimpíadas
Filipe é convócado para amistoso no dia 22
JARAGUÁ DO SUL

"Eu estava em casa e 15 mi
nutos antes de começar o jogo
do Brasil (na sexta-feira contra
a Venezuela) vi meu pai pu
lando na sala. Não sabia o que
era, aí ele mostrou que viu meu

nome na relação de convocados
para a Seleção Brasileira". Foi
assim que- o jaraguaense Filipe
Luís Kasmirskí recebeu a notí
cia que Dunga lembrava dele

para um amistoso no dia 22 de

junho, com adversário e local a
ser definido ainda.

O lateral-esquerdo que co

meçou a jogar profissionalmen
te no Figueirense, passou pelo
Ajax, Real Madri B· e agora está
no La Corufia, vê mais perto a .

chance de disputar o tão sonha
do ouro olímpico, único título

que o futebol brasileiro não
. tem. "Sabia que isso um dia po-
deria acontecer. Sempre sonhei
com a seleção. Agora tenho de

jogar bem porque no Brasil a

concorrência é muito grande",
comentou.

Filipe jáhavia defendido a Se

leção Sub-20, vice-campeã sul
americana e terceira colocada.no
Mundial. Em suamelhor fase na
carreira, o jogador de 22 anos se

dizmuito feliz e acredita que esta

Bom momento no futebol espanhol

convocação pode valorizar o seu

passe. O lateral reconhece que o

Brasil não vem encontrando um
nome forte como foi o de Rober
to Carlos e disse que isso pode
ajudar: "Esta carência ajuda, mas
na Seleção a cobrança é muito

grande. Quem sabe dê até para
pensar em futuras convocações
para eliminatórias ou Copa das

Confederações" .

Totalmente adaptado aó fu
tebol europeu, Filipe acabou de
encerrar sua quinta temporada

no velho continente, a quar
ta na Espanha. Hoje ele diz se

sentir em casa em La Corufía .

"É como se eu estivesse no Fi

gueirense. Conheço todo mun

do no clube e tenho o carinho
da torcida. . Me identifiquei
muito com o clube", afirmou.
Ele passa férias em Jaraguá do
Sul, na casa dos pais, e espera a

data pará apresentação do time
de Dunga.

JULIMAR PIVATTO

O CORREIO DO POVO fIITERÇA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2008

Só em julho
Com cinco jogadores que devem disputar a Copa América com o

Seleção Brasileira, a Malwee só volta a jogar pela liga Futsal em
julho. O Grupo A, que tem ainda a Cortiana/UCS e o Joinville com

jogadores na Seleção, não terá jogos neste mês. Tiago, William
e Falcão fazem academia durante a semana em Jaraguó, e Ari e
Lenísio tratam as respectivas lesões e devem estar liberados na

próxima semana. A princípio, se nado mudar, os cinco se apresen
tam novamente sexta-feira em Fortaleza (CE).

SELETIVA
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CATARINENSE 2008

ESPORTE-----------

Olympya traz vitória de Pomerode
Time cumpriu o que prometeu, mudou de postura e bateu o Müller por lxO
JARAGUÁ DO SUL

As jogadoras do Olympya/lu- .

ventus cumpriram o que prome
teram: mudaram a postura em

campo e venceram pela primeira
vez no Campeonato Catarinense
de Futebol Feminino 2008. O re

sultado de lxO diante dó Müller
.

de Pomerode não refletiu o que
foi o jogo. O time de Jaraguá do
Sul atacoumais e só não fezmais
gol porque esbarrou na defesa do
adversário.

A partida começou com os

ânimos alterados. Com 20 mi
nutos de jogo, May do Olympya

- fez uma falta dura e foi expulsa.
O técnico Luiz Vieira, o Polenta,
também teve que sair de cam

po no final do primeiro tempo,
depois de muita reclamação da
arbitragem. Mesmo com uma jo
gadora a menos, as jaraguaenses
dominaram todo o jogo. Mas o

gol saiu apenas aos 40 minutos
do segundo tempo, com Marise

aproveitando cobrança de escan

teio.
Na visão de Polenta, o fato

do time ter jogado com dez e ter

dominado a partida retoma as es

peranças da briga pela conquista
do turno. "Com certeza a equipe
voltou a ser a mesma de antes,
agora estamos em condições de
brigar pelo título". A' autora do
gol, Marise Schumann, tam
bém avalia o jogo. "O resultado
vai dar um novo ânimo para o

time. Era a partida chave da pri
meira fase da competição", ana
lisou. O próximo compromisso
do Olympya é a final da Copa
Garcia no sábado, 14 de junho,
às 16 horas em Blumenau, con
tra o Tiozinho. E no dia seguinte
joga peloo Estadual em Palhoça,

. às 15 horas, contra o Guarani.

Categorias de base têm
bons resultados no Estadual

OIympya tem pelo frente dois desafios no próximo fim-de-semana, um em Blumenau e outro em Palhoça

Varzeano tem os prime,iros semifinalistas
Kiferro e Operário já garantiram a vaga e Grupo K segue indefinido

JARAGUÁ DO'SUL na Gráfica Régis/CEJ/FME vol- JARAGUÁ DO SUL

As categorias de base do fut- tau de Florianópolis com a vaga O 26° Campeonato Var-
sal de Jaraguá do Sul partici- da terceira fase da competição. zeano de Futebol - "Troféu
param no final de semana do Mesmo terminando em quarto Raul Valdir Rodrigues" já

. Campeonato Catarinense da lugar na Chave O, os jaragua- conhece os seus dois pri
modalidade. As meninas da enses se classificaram pelo ín- meiros semifinalistas.' O

equipe Malwee/Kelme/FME dice técnico na competição. Os Kiferro e' o Operário estão

Sub-I? estiveram em Caçador meninos venceram o Criciúma na fase final da disputa. O
e venceram os três confrontos por 3xl, perderam para o Ela- Kiferro fez lxO no Barraba
na primeira rodada. Agora as se/Florianópolis (4xl) e para o .xo, com um gol de Everson,
jaraguaenses lideram a Chave Pome�ode (4x2). e o Operário, que descansou
B da competição. Elas golearam No Sub-20 também mascu- na rodada, também conse

o Videira por 7xO, ganharam de lino a Malwee/FME jogou em guiu se classificar. O próxi
Blumenau, por 2xl, e. derrota- casa e goleou nos três confron- mo confronto servirá para
ram o Caçador em 3x2. As garo- tos: 6xl em Nova Trento, 15x3 definir o primeiro lugar dá
tas voltam à quadra nos dias 18 a no Siderópolis e 5xl 11,0 JEc. O Chave J. Kiferro e Operário
19de julhoem Jaraguádo Sul. time tem a melhor campanha se enfrentam no dia 2'rde,'

Já a equipe Sub-13 masculí- com nove jogos e nove vitórias. junho, às .13lÍ45; no campo
do João Pessoa.

Nó Grupo K, a Calvani
.zação Batistí e Roma empa
taram em Lx l , com gols de Kiferro (camisa escura) e Operóri� se classificaram_para a semifinal
Rafael e André. No entanto,
a Chave K nada está defini
do e os classificados devem
ser conhecidos na rodada do
dia 21 de junho. A Galvani

zação Batisti pega o Caxias,
às 15h45, no Campo do João
Pessoa. O Varzeano que ti-

-c nha os jogos marcados para
o próximo sábado, 14 de ju

a nho, foi adiado para 21, por
Meninas da equipe Malwee!Kelme/FME venceram os três jogos foro de caso

.

causa dos Jogos do Sesi.
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Holanda sai na frente
no 'grupo da morte'
Campões mundiais perderam por 3xO
DA REDAÇÃO

Com um futebol rápido e

envolvente, a Hqlanda lem
brou os velhos tempos do
carrossel holandês de 1974,
também conhecido como La

ranja Mecânica, e atropelou a

Itália na estréia do "GruPQ da
Morte" da Eurocopa 2008. A
vitória por 3xO fez o time ho
landês sair na frente na briga
por uma vaga na próxima fase,
já que o outro jogo do grupo,
entre Romênia e França, ter
minou OxO.

Os gols da Holanda foram
marcados por Van Nisterlooy,
em posição duvidosa, Sneijder,
após um rápido contra-ataque
ainda no primeiro tempo, e

Bronckhorst no final do duelo.
O jogo mareou o duelo' espe
cial entre os técnicos das duas
equipes, Marco van Basten,' da
Holanda, e Roberto Donadoni,
da Itália, que jogaram juntos no
Milan. As duas seleções tam
bém se assemelham no núme
ro de conquistas da Eurocopa:
uma para cada. Os italianos
venceram em 1968, e os holan
deses em 1988.

Apartida que abriu o chama
do grupo da morte da Eurocopa
foi de dar sono. França e Romê
nia não mostraram criatividade
nem coragem para ir além do

empate sem gols. EnquaÍlto o

ataque da seleção francesa, com
Anelka e Benzema, sofria para
tentar abrir o placar em campo,
o atacante Henry olhava tudo
do banco de reservas, Apesar
-da surpresa pela escalação, o

FUTEBOL INTERNACIONAL

Deco deve,
deixar G_ Barça
'o meia brasileiro naturalizado por

tuguês Deco voltou a dizer que deve dei
xar o Barcelona, mas lembrou que ainda
tem contrato com o clube. Deco disse
-que não tem nada a provar. "Meu futuro
não depende da Eurocopa. Embora seja
possível sair do Barcelona, tratarei do
assunto depois", disse o meia.

.,

Seleção holandesa marcou bem os atuais campeões do mundo '

Dois jogos fecham primeira rodada
Mais quatro equipes estréiam competição e querem mestrnr'que

hoje na Eurocopa. As 13h, a Es- não são apenas -nznrões diunte
pnnlni enfrenta a-Rússia, e na se- do bom time sueco. Já a Espanha
qüência, tem Grécia e Suécia. Os quer parar com a fama de ser o

gregos são os atuais campeões da time do "quase".
'

técnico Raymond Domenech
explicou que Henry ainda se

recupera de contusão - não re

velou qual - e foi poupado.
Assim, sem a força de Hen

ry no ataque, a França pouco
ameaçou o adversário, tendo

sua melhor chance com Ane
lka, aos 33 minutos do primeiro
tempó, A Romênia tampouco
chegou com perigo ao gol fran
cês, numa demonstração de
que as defesas prevaleceram no

jogo desta segunda-feira.

Edmundo pode
ser punido

Manchester vai
à Fifo contra Real

As ofensas a Wilson Souza de Men
donça, nil partido contra o Cruzeiro pela
quinta rodado do Brasileirão, devem
.custer caro para o atacante Edmundo. A
punição que prevê' gancho de dois a seis
jogos. O ôrbiUo assinalou umu infração
polêmica que originou o único gol da
vitória do Cruzeiro sobre o Vasco.

O Manchester United fez uma de
núncia oficial à Fifa sobre o assédio do
Real Madrid, que tentan contratação
do atacante Cristiano Ronaldo para o

temporada 2Q08-2009. O clube inglês
avisou que não houve alternativa de
pois de o Real continuar a assediar o

jogador português.
-

BRASILEIRÃO SÉRIE A - CLASSIFICAÇÃO Resultados - S' Rodada

°TE�Ç?���E ?u�o�E��? m
�������-I·[,*,}1;i!,I:@Mi.I---������-
'Col. Time P J
10 Flamengo 13 5
2° Cruzeiro -13 5
3° Náutico 10 5

'4° Grêmio 10 5
5° Atlético-PR 8 5
6° Sport 8 5
7° Vasco 7 5
8° Vitória 7 5
9° Botafogo
10° Palmeiras
11" São Paulo,

Atlético-MG

7
7 5
6 5
s: 9_

V, E
4

il
3
3 1

2

2, 2
2

2
2
2 1,

3

o GP GC SG
O 11 2 9
O 9 1 8

7 4

633
835
541

2 6 5
2 5 4

_ 2 5 6 -1
2 4 6 -2
1 7 4 3

5% _

7 -2
660
10 12 -2
3 6 -3,

2 7 15 -8
3 5 8 -3
3 5 8 -3
2 3 9 -6

4 2 7 ,-5

São Paulo 5x1 Atlético-MG
Flamengo 5xO Figueirense
Ipatinga OxO Náutico
Atlético-PR 5xO Goiás
Grêmio 2x1 Fluminense
Sport 2xO Palmeiras
Portuguesa 3x1 Internacional
Vitória 1 xO Santos
Cruzeiro 1 xO Vasco
80tafogo 2x1 Coritiba
6a Rodada
Quinta-feira (12/6)
20h30 - Fluminense x Santos
20h30 - Palmeiras x Cruzeiro
20h30 - Atlético-MG x Ipatinga
Sábado
16h10 - Flamengo x São Paulo
16h10 -Internacional x 80talogo
16h10 - Figueirense x Sport
18h20 - Portuguesa x Atlético-PR
18h20 - Náutico x Vasco
18h20 - Goiás x Grêmio
18hl0 - Coritiba x Vitória

BRASILEIRÃO SÉRIE B - CLASSIFICAÇÃO Resultados- 5' Rodada

13° Coritiba 5 5
14° Pórtugtiesa 5 5
15° Ipatinga ' 5 5

16° Figueirense 5 5
17° Internacional 4 5
18° Santos 4 5
190 Goiás 3 5
20° Fluminense 1 5

\,Ç;gl", Time '

J
1 o Corinthians 15 5

�o Juventúde 10 5
3° Vila Nova 9
4° Fortaleza 8 5
5° São Caetano 8 5
6°A8C 85
7" Barueri 8 5

-ao Brasiliense 8 5
go Ceará 7 5

lqo Bragantino 7 5
110 Bahia 7 5

8yaí 7 5
13° Criciúma 6 5
14°' Ponte Preta 6 5
i5" Santo André 5 5
16° CRB 4 5
17° Marília 4
18° Arnérica-RN 3
19° Gama 3
20° ' Paraná 3 5

WiWCOPA , lIARZEANO
Resultados
Suíça Oxl Rep. Checa
Portugal2xO Turquia
Áustria Oxl Croácia
Alemanha 2xO Polônia
Romênia OXO França
Holanda 3xO Itália

TAÇA PllMEROOE

1 2
1

2
1 2
1

1
O 3
O 1

se SG
5 O O 13 4 9

353 3
3 O 2 8 .7 1
2

, 5
2 2 8 3
2 2 §, 4 2

2 2 ,8 8 O
2 2 1 '8 8 O
2 1 2 9 7 2
2 '2 6 6 P
2 2 4 5 -1

Q,]i 5 1
O 3 4 5 -1

2 O �3 6 9 -3
2 6 7 -1

3 7 9 -2
O 4 1 6 8 -2

O 4 4 7 -3
1 O 4 4 13 -9

03259 -4

Santo André 2x2 Marilia
Brasiliense 2x2 São Caetano
Bragantino 3x2 CRB

.

Ponte Preta 1 x2 Gama
ABC 1 x1 Juventude
Fortaleza 2x2 Avaí
Criciúma 1 x2 Bahia
Barueri 1 x4 Corinthians
Paraná 2x2 Ceará
Vila Nova 3x2 América-RN
Próximos�ogos
6" Rodada
Hoje'
20h30 - Marília x Ponte Preta
20h30 - Juventude x Fortaleza
20h30 - Gama x CRB
Sexta-feira (13/6)
2Gh30 - Ceará x América-RN
20h30 - Avaí x Vila Nova
20h30 - ',rueri x Santo André
Sábado (14/6)
16h10 - Bahia x Paraná
16h10 - São Caetano x Bragantino

'

16h10 - Corinthians x Brasiliense
20h30 - ABC x CriciúÍ11a

Resultados
Kiferro 1 xO Barrubaxo Vidraçaria
Galvanização Batisti I xl Roma

ESTA!lIJAL DE BASE
Resultados
5" Rodada
Juvenil e Júnior (entre parênteses)
Metropolitano (O) 3x2 (O) MarcHio Dias

• Figueirense (1) lxO (4) Avaí
Criciúma (5) 2xO (1) Chapecoense
Guaroni (1) 4x4 (5) Brusque
Atlético Ibirama (1) lx2 (I) Joinville
Juventus (O) lxO (2) Cidade_Azul

CORUPÁ

Resultados
5" RodaÍla do Returno
Vitória 3x4 Atlético ENEC
Água Verde Pam. 2xO Água Verde Tbó.
Noite a Fora Ox3 Botafogo
Floresta lxl Tupi
Atlético Porn. 5xl Caramuru

_

Classificação
_ Grupo A: Atlético Porn. 19, Caramuru 16,
Flamengo 16, Floresta 16, Tupi 15 e Cruz de
Malta -L

Grupo B: Água Verde Porn. 21, Vero Cruz 18,
Botafogà 17, Noite A Foro 13, Água Verde Tbó_
9, Atlético ENEC 9 e Vitória 5.

Aspirontes
Vitória lxl Atlético ENEC
Noite a Foro 1 xU Botafogo
Atlético Ponl. Oxl Caramuru
Classificação
Grupo A: Caromuru 14, Atlético Pom, 7,
Flamengo 6 e Cruz de Malta 4.

Grupo B: Atlético fNEC 10, Vitória 9, Noite A
Foro 7 e Botaiogo 2 •

'

ESTADUAL fEMININO

Municipal de Bocha em Dupla
Resultados
Prainha da Oma C 24xl4 Ass. Itapocu B
Rio Novo A 10x24 15 de Novembro A

Aberto de Futebol Suíço
Troféu Beiro Rio Presentes/JM Pias
Decisão 3" Lugar
Bella Vista 1 x2 Independente
Final
Bar do Ivo lx2 Ribeirão Gronde
Artilheiro: Rodrigo (Independente) -17 gols
Defesa menoswmda: Independente-IO gols
Disciplina: �ar �o Ivo

GUARAMIRIM
Futsal Sênior
Resultados Semifinal
Avuí 4xl Bem BoladO/Rio Bronco
Beko's 6xl RebasResultados

2" Rodada
, Joinville Ox7 Kinderman�
Müller Oxl Olympyu/Juventus
Avaí 6xO Guarani

Futebol Suíço
Real Player 211 Cruzeiro/Audicont
Os Jagunços 4x3 Serenata ,
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ARTE NO CORREIO

CONTRA-CAPA--

czarista, a obra sofreu modificações,
sendo o terna original substituido, por
exemplo, por Glória de Glinka, uma
ópera de Ivan Susanin.

Em sua forma completa, a peça é
executada por coro, orquestra sinfô
nica e banda militar com o auxílio de
peças de artilharia e carrilhão. Em exe

cuções em salas 'fechadas, costuma-se
substituir os canhões -por tímpanos
(tambores), a fim de se obter um efeito
semelhante ao do disparo das peças.

A Abertura 1812 está na programa- ,

ção da Orquestra Filarmônica de Iara
guá do Sulpara o final deste ano.

DICA DE FILME:
1 - V de Vingança (V for Vendetta. ficçÕil. 2006)
mostro pequenos trechos do obro como pano de
fundo poro o explosõo do parlamento inglês.

2 - Através dos links http://www.youtube.com/
wotch?v=:: IzMGzBKRttU (porte 1) e http://www.
youtube.com/wotch?v=nkS9THHjp38 (porte 2)
pode-se acompanhar o Aberturo 1812, execu
tado pelo Orquestro Filarmônico de Berlim e .

regido pelo maestro Seiji Ozawa.

, ,

MUSICA E HISTORIA
-
-

ORQUE�TRA
FILARMONICA
JARAGUÁ DO SUL

Abertura 1812: entre canhões e fogos de artificio; o fracasso da invasão francesa
. -

A Abertura 1812 é uma mocionan
te eentusiasmante obra orquestral de
Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893)
comemorando o fracasso da inyasão
francesa à Rússia em 1812 e a sub

sequentemente devastação da Gran
de Armada de Napoleão. A obra é.
mais conhecida pela sua sequência
de tiros de canhão que é, em alguns
concertos ao ar livre, executada com

canhões reais.
A composição se baseia num anta

gonismo entre a inicial vitória francesa
e a posterior revanche russa. A França é

mnsícalmente.representada pele tema
de La Marseillaise, hino daRevolução
Francesa. A posterior vitória russa no

mês seguinte, é representada por um
dimínueto.do hino czarista Deus Salve
o Czar e é seguido pelo sonoro e clássi
co troar de canhões. Assim, encerra-se
a contraposição entre as duas vitórias -

de início, a francesa, representada pela
La Marseillaise, e no final, pelo triunfo
russo, retratado pelo hino czarista.

Porém, após a Revolução do sovie
tes � a conseqüente extinção do hino

.. .

FJDS durante concerto ao ar livre, Parque Ramiro Ruediger,; Blumenau, setembro de 2007
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