
Os gestos faciais são uma arma para
responder aos estímulos que o ser hu
mano percebe do exterior, pois contri
buem para intensificar ou relaxar os
sentidos em função das emoções ge
radas, afirma estudo da Universidade
deToronto, no Canadá. Assim, quando
se sente medo, os movimentos faciais

. permitem ter um maior campo de vi
são, movimentar os olhos mais rápido
e detectar objetos afastados que não
seriam percebidos em uma situação
normaL Segundo os cientistas, as

expressões faciais das emoções não
evoluíram ao acaso, mas para regular
a ação dos sentidos.

.
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Saiba como fazer.
uma torta de carne

Faça exercícios
de olho na saúde
É possível sair do sedentarismo até
mesmo sem recorrer à. academia.

Página 9 .

Veja também na Página de Gastronomia uma

receita prática de selado de masse.

Página 13
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TI assume

a SDR de Jaraguá
Tucano dispensou cerimônia de posse
e ontem, como primeiro ato, assinou
convênios com bombeiros e Prefeitura
de Guaramirim.

Página 4
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EDUCAÇAO
DE QUALIDADE

Ponte deve custar
:
cerca de R$ 2,2 mi
A ordem de serviço para construção
da ponte ligando a Ilha da Figueira ao

Centenário será assinada nesta sema

na. A estrutura está orçada em R$ 2,2
milhões.

Dos 16 melhores colégios estaduais de
Santa Catarina, três são de Jaraguá do Sul
e um de Guaramirim. Os dados integram o

Ideb (Indice de Desenvolvimento da Educa

ção Brasileira) e fazem referência ao ano de
2005. As escolas listadas são José Du�rte Ma-

galhães, Roland Dornbusch e Alfredo Zim

mernann (do 10 ao 40 ano) e Holando Mar
celino Gonçalves (de 5a a sa série). Para os

diretores, dedicação dos professores, partici
pação dos pais e infra-estrutura contribuíram
para o bom desempenho.

Página 6
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lula vê inflação
como um desafio
Presidente acredita que o fortaleci
mento da cqrleulturn familiar pode
ajudar a frear a inflação nos super
mercados.

Página 19
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a baba 10. esse
. PRIMITIVISMO
Modernidade fora

- do Congresso
Página 17

MULHERES
ESPECIAIS

Zélia Breithaupt
Janssen no Divã
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GUIDO & HELMUT

CHARGE

sou A FAVOR QUE í'REM
OS í�I.HOS.. O so.FtULl-lO
DO T�E.I\'\ NÃo ME
DE.IXA '. bO�MIR..'

"PABLO VAREU BRANCO,
.

PROFESSOR

.Tem uma canção que diz "todo
mundo espera alguma coisa de um

sábado à -noite", E de um domingo
de manhã? Há quem nem lembre'
direito. E têm aqueles que acordam
cedo, aproveitam o domingo ao má
ximo. Tomam um belo café, saem

pra passear. Outros curam ressaca.

Como. diz a música' do IRA!: "Nas
manhãs de-domingo parece que to
dos 'olham pra você".

PONTO.DE VISTA

o domingo e a canção

DO LEITOR

RESULTADO DA PERGUNTA

"Você é a favor da
retirada dos trilhos?"
PUBLICADA NA EDiÇÃO DE SÁBADO DO O CORREIO DO POVO.

"Sou a favor da retirada imediata dos trens do cen

tro da cidade, esta obra não pode mais esperar já vem

tarde, trava o trânsito da cidade".

ÉDER C.OITO

"Sou a favor da retirada dos trilhos. Um atraso para
[araguá do Sul. Parabéns pela matéria".

EDUARDO STINGHEN

Não, não sou a favor da retirada dos trilhos. Faz par
te da nossa história. O transporte ferroviário trouxe o

progresso para a nossa linda cidade. Seria a retirada de
um pedaço da nossa história. Tenho duas filhas. Muitas
vezes ficamos engarrafados no trânsito pela'passagem
do trem, mas isso não estressa porque elas adoram
ver o trem passar e, aí aproveito e falo um pouco da
história de Jaraguá do Sul. Seria muito interessante
se pudéssemos ter um vagão de trem para o turismo,
onde nossas crianças pudessem andar de trem. Que ri
queza seria!

MÁRCIA INÊS MAAS

Sou completamente contra a retirada dos trilhos,
inclusive entendo que: o trem. está malutilízado pelo
poder público jaraguaense. Deveríamos utilizar o trem
para transportar as nossas riquezas para os diversos
portos e aeroportos, desafogando com isto a BR-280.
O trem em Jaraguá do Sulpassa próximo, quando não
dentro das maiores empresas da cidade, então porque
não utiliza-lo como transporte coletivo? Criando li
nhas para buscar funcionários em locais distantes, tais
como: Corupá, Nereu Ramos, Guaramirim, etc.

FERNANDOSCHROEDER

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

enviados poro o e-mail redacoo@ocorreiodopovo.com.br. ou por corta poro o

Ruo Procópio Gomes de Oliveira, 246, CEP 89251·200, Cx. Postal 18. É obr!gatório
informar nome completo, profissõo, 'CPF e

• telefone (' nõo serõo publicados).

O almoço de domingo é sempre
uma história à parte. Algumas pesso
as preparam a manhã inteira, outras
buscam .pronto. Tem quem não dis

pensa o churrascão. Cerveja é quase
uma bandeira, uma pátria enlatada
ou engarrafada. Como o futebol das
quatro horas, que pode dar lugar às

brigas de namorados das "loucas tar
des de domingo" do Jota Quest ..

O fim da tarde começa a trazer
uma certa angústia. Quando mole
que, lembro de um texto para uma

matéria de escola em que detonava
o domingo. Dizia ser um dia triste,
mas pode não ser. Como mim sam

ba dos Originais do Samba que diz
com todas as letras que "domin
go é dia de alegria". Mas também·

pode "Ser o contrário, corno na bela
mas triste "Domingo rio- parque",
do Gilberto Gil, em que uma his-.
tória de amor e amizade acaba em

morte. Os Titãs com seu "Domin
go" estão mais próximos de Gil. O

Roger do Ultraje a Rigor, mais pró
ximo do samba, vai pra praia. É um

dia aberto a muitas possibilidades.
Como na canção do Tim Maia: "Ver'

. a vida acontecer como um dia de
domingo".

Segunda de manhã a vida aconte

ce, mas não há espaço pra canções.
Só aquelas que você ouve pela meta
de indo trabalhar. A música brasileira
tem uma cisma com o domingo. Mas
também é nos dias comuns. que as coi
sas acontecem e viram canções.

O CORREIO DO POVO
Diretor: Nelson Luiz Pereira
Editora: Patrícia Moraes

• Fones:'(47) 3371.1919 • 3055.0019
• Fax: 3276.3258
.• Plantão Redação: 8835.1811
• Plantão Comercial:
8835.1872·9158-7991

• Entregas: 9902.1380 • 9191.3729
• www.ocorreiodopovo.com.br
• diretoria@ocorreiodopovo.com.br
• redacao@ocorreiodopovo.com.br
• comercial@ocorreiodopovo.com.br
• vendas4@ocorreiodopovo.com.br
Horário de atendimento: 8h às 20h

Rua Coronel Procópio Gomes de
Oliveira. 246 • CEP 89251-200 - CP 19

Centro • Jaraguá do Sul· SC
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FALA Aí!

" Nõo sei se vou

carregar isso
como remorso.

LULA DA SILVA (PTt
PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
que, disse, por trabalhar demais,

nunca esteve presente no

nascimento de seus cinco filhos,

"É um ,privilégio
ter a amizade
delula. "

ROBERTO TEIXEIRA, ADVOGADO;
acusado de trófico de influência no

processo' de venda da Varig.

",Ele(lula) é um
,

menino do Rio."
SÉRGIÓ CABRAL (PMDB).

,

'

GOVERNADOR DO RIO DE
JANEIRO, sobre a presença
constante do presidente do
República naquele Estado.

No cargo'
Ex-vereador por três mandatos, lia Ilroni (PSDB) assumiu efetivamente a

Secretaria de Desenvolvimento Regional de Jaraguá do Sul ontem. O ato de
posse do novo titular da SOR foi marcado com a assinatura de convênios. Com
os bombeiros voluntários de Jaraguá do Sul, Guaramirim e Massnmndubn e

com a prefeitura de Guaramirim e Badesc, este já autorizado pela Câmara
de Vereadores. Efetivada a posse de lia, empresário do ramo de móveis, os
tucanos mantêm o comando da SOR, sempre cobiçada pelo PMOB e alvo de
disputas acirradas quando da implantação do programa de descentralização
das ações de governo no primeiro mandato do governador Luiz Henrique da
Silveira (PMDB). A conciliação veio com a nomeação do ex-prefeito de Coru
pá, Luis Carlos Tamanini (PMDB) para o Seterb e, posteriormente, de Carlos
Chiodini (PMDB), hoje exercendo mandatode deputado estadual, para uma

diretoria do porto de São Francisco do Sul.

CONVENÇÕES 1
.

PMOB de Massoranduba faz convenção
para escolha de candidatos a prefeito, vice e
vereador dia 30, às 21h. Três horas antes de
expirar o prazo para definição das chapas
majoritária e proporcional às eleições, in
cluindo sorteio do número para os que vão

disputar uma das nove vagas na Câmara.

CONVENÇÕES 2
Antes, no dias 28 e com a mesmo rito,
o PMOB de Corupá escolhe a nomine
ta de candidatos à Câmara e a chapa
majoritária, que deve ser encabeçado
pelo ex-prefeito (por duas vezes) Luiz
Carlos Tamanini, que ocupava uma das
diretorias do Deter.

TV PAGA
A ComiSsão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informiítica poderá vo

tar amanhã os projetos que definem o

futuro do mercado de TV por assinotura
Pelo texto, os canais de programação
terão que exibir, em horário nobre, pelo
menos três horas e meia de conteúdo
nacional por semana - metade realizado
por produtora brasileira independente.
Só estariam livres da cota os canais in

terneclcncls em língua estrangeira e

..; sem legendas em português.

O (ORREIO DO POVO IITERÇA-FEIRA. 17 DE JUNHO DE 200B

DIREITOS
Um projeto do vereador � naldo Raulino (PDT) obriga -h
e todos os estabelecime �gêneres a afixar em, loco
e com letras leg.íveis pia

'

tando as pessoas �obre
ro obrigatório, o ORVAl das as,vítimas de ociden com
veículos automotores tê ireito, mas que poucos usam e quase
ninguém conhece.

ELEiÇÕES ,

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, desem
bargador João Eduardo Souza Varella, reúne hoje em Florianópolis
dirigentes dos 24 partidos políticos do Estado. Para orientações sobre
as eleições municipais deste ano.Vai esclarecer dúvidas que possam

.

haver a respeito das regras eleitorais vigentes.

PROPORCIONAIS
O partido ou coligação que apresentar até 70% de candidaturas per
mitidas à Câmara de Vereadores está desobrigado de manter a pro
porção mínima de 30% e máxima de 70% de candidatos do sexo mas

culino ou feminino. O entendimento é do Tribunal Superior Eleitoral e
já está sendo repassado paro a justiçó eleitoral.

MAISLIMPO
As eleições de outubro marcam a primeira disputa de âmbito munici
pal sem propaganda em postes ou outros locais públicos. Apermissão
se limita a placas que não ultrapassem as dimensões �Q quatro me

tros quadrados em terrenos particulares. Como já ocorre com eleições
em outros níveis.

FRAUDES
Tribunal Superior Heíteraltaneeleu 1.866.020 títulos eleitorais em 24
estados depois de revisãa)êita em 1.128 municípios que tinham mais
eleitores que habitantes em 2007. Santa Catarina está'na'lilo doTSE
com 54.441 títulos cancelados. . f" "

VOLUNTÁRIOS
Quem quiser ser mesário voluntário nestas eleições já pode se inscre
ver nos cartórios eleitorais ou pelo endereço www.tre-sc.gov.br. Como
benefício, cada eleição trabalhado servirá como critério de desempate
nos concursos públicos real dos para preenchimento deec os no

quadro de pessoal do Tribu eg!,onal Eleitoral.

HOJE
Projeto da nova Previdênci dos servidores públicos est vol a
votação hoje na Assembléia Legislativo. A proposta tem s�scit�dO re

ações continuadas no segmepto, temeroso com possí��js' perdas de
benefícios hoje concedidos à categoria, já que; pelo projefô, tomo for
mas de privatização: Pl, eu e PDI,votom contr

-

o

o bosttlOte para rejeitar.

politica@ocorreiodópovo.com.br ,
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Lio Tironi assume comando da SDR
/

.

Tucano dispensou cerimônia de posse e 'começou dia assinando convênios
JARAGUÁ DO SUL

Com dois anos e meio de
governo Luiz Henrique pela
frente, o ex-vereador Lia Ti
rani (PSDB) assumiu ontem a

Secretaria de Desenvolvimen
to Regional de Jaraguá do Sul.
Como primeiro ato, a assinatu
ra de convênios com os Bom
beiros Voluntários de Jaraguá
do Sul, Cuaramirim e Mas

saranduba, que somam cerca

de R$ 300 mil. E, também, de
convênio entre à governo do
Estado, Badesc e a Prefeitura
de Guaramirim.

Tironi, que dispensou ce

rimônia de posse, assumiu a

vaga no lugar da correligioná
ria, Niura Demarchi dos San
tos. A tucana se desincompati
bilizou do cargo, ocupado por
ela desde 2003, para possível
candidatura às eleições ma

joritárias de outubro. Como
cota do PSDB na distribuição
do comando das regionais, o

diretório local indicou o nome

do empresário e ex-vereador
em três legislaturas, e que por
duas vezes foi presidente da
Câmara, uma delas prefeito

em exercício.
Ao afirmar que "não tinha

pretensão para o cargo", Tironi
disse que a indicação foi pron-

.

tamente aceita pelo governador
e pelo vice-governador e presi
dente estadual do PSDB, Leo
nel Pavan. "Isto também mexeu

com a gente", admitiu o tucano

que, num primeiro momento,
havia demonstrado incerteza
em aceitar o çonvite do partido,
ao qual está filiado desde 1998.

No primeiro dia frente à
SDR, o novo secretário disse

que o momento é de conhecer
a estrutura e seu funcionamen
to. "Vou dar continuidade aos

projetos levados pela secretá
ria e, lá na frente, posso fazer
mudanças que, através da des

centralização, possa encurtar

os caminhos entre a região e o

governo do Estado", afirmou.
Ele também informou que, in

dependente do resultado da

eleição, deve permanecer no

comando da regional até o fi
nal do governo. ''A tendência é

que eu fique".

CAROLINA TOMASELLI Como primeiro ato, Tironi assinou convênios com Bombeiros Voluntários

Diretório do PT troca de presidente
Confirmado pré-candidato a prefeito, [unckes deixa comando da sigla
GUARAMIRIM

Pré-candidato a prefeito, o

presidente da Câmara de Ve

readores, Evaldo João [unckes,
passou apresidência doPartido
dos Trabalhadores para o vice

presidente da sigla, Antônio
dos Santos. A troca de coman
do em ano eleitoral aconteceu
no último sábado, durante
reunião que confirmou o nome

de Junckes para a disputa ma

joritária. Com a presença de

dirigentes do PR, PTB e PRB,
o encontro também definiu
os 13 concorrentes a vereador.
O novo presidente destacou que
a candidatura de Junckes tem

apoio não somente do diretório

petista, mas da comunidade, por
ser um vereador atuante. Verea
dor na segunda legislatura, o pe
tista disputará a Prefeitura pela
primeira vez. Em 2006, concor
reu t. deputado estadual e rece

beu 9.243 votos.

Maristela diz que cabe à UFSC
decidir a cidade sede ·do pólo

_ Vice-presidente, Antônio dos Santos assumiu, no sábado, o lugar Junckes

JARAGUÁ DO SUL

A presidente da Câmara de
Vereadores, Maristela Menel
(PT do B), apresentou ontem,
na tribuna, balanço de viagem a

Brasilia, onde esteve na semana

passada acompanhada do vere

ador Afonso Piazera (PR). A ins

talação de um pólo avançado da
UFSC no município e foi um dos
assuntos da audiência no MEC

(Ministério da Educação).
A implantação do projeto

.

Universidade Aberta do Brasil
também foi discutido e, segundo
Maristela, poderá vir a se tornar
realidade no município. Infor
mou que a proposta será apre
sentada por ela à Secretaria de
Educação e que, à Prefeitura, ca
berá a disponibilização de área fí
sica e de computadores. Também

� é preciso um convênio com uma

g instituição de ensino. Os alunos
� têm acesso aos cursos,

- ligados
à área de pedagogia, através de

.,

. vestibular, com aulas na modali
dade ensino à distância.

Já com relação ao pólo avan

çado da UFSC, disse que as

aulas são presenciais. ''A uni
versidade tem autonomia para
instalar o pólo em Jaraguá do
Sul sem consultar o MEC. En
tão a nossa luta vai continuar",
afirmou Maristela, em referên
cia ao anúncio de que o pólo
será instalado em Joinville.
Ainda segundo ela, o MEC in
formou que a não vinda para
a cidade nada tem a ver com o

alto IDH (Índice de Desenvolvi
mento Humano) de Jaraguá do
Sul, como foi ventilado.
A presidente também refutou

. críticas sobre a não participação
de interessados diretos na audi
ência, e justificou ausência do

professor Cláudio Piotto, um dos
artículadores para instalação do

pólo da universidade, com com

promisso já marcado.
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Rosângela: pais são funddmentais

Família deve

participar
JARAGUÁ DO SUL/GUARAMIRIM

Além do empenho dos
docentes em sala de aula,
há outro detalhe importante
quando o assunto é educação
de qualidade. A diretora Jo
semara Fidelis, da Escola Al
fredo Zimmermann, de Gua
ramirim, cita a motivação
dos estudantes como grande
diferencial. Mas, para isso
ser alcançado, há mais um

pormenor: o envolvimento
da família é imprescindível
na busca desse equilíbrio ..

A professora Ivana Fendt
e a diretora Rosângela Kreut
zfeldt, inclusive, criticam os

pais que deixam de acompa
nhar os filhos conforme os

anos de estudo passam. Tan-
.

to na primeira série, quanto
na oitava, os estudantes ne

cessitam do auxílio para ter

boas notas no colégio.
Porém, há mais um pilar

significativo . na obtenção
dos resultados do Ideb. "A
comunidade escolar deve
saber . exatamente como a

escola funciona e aprovar
todas as decisões tomadas

pela direção", aponta Eunice
Strebe.

Nesse critério também
está inclusa a infra-estrutura
oferecida aos alunos nas en

tidades de ensino. A suges
tão vem da diretora Miraci
Hahn. Na Holanda Marceli
no Gonçalves, por exemplo,
há material pedagógico em

constante atualização, la
boratórios de informática,
televisores e aparelhos de.
ar-condicionado em todas as

salas de aula.

EDUCAÇÃO

O CORREIO DO POVO OTERÇA-FEIRA, 17 DE JUNHO DE 2008

o Vale na lista d,Q Ideb
Escolas estaduais damicrorregião figuram entre as melhores
JARAGUÁ DO SUL/GUARAMIRIM

A rede estadual de ensino
da microrregião tem muito a

comemorar. É que dos 16 me

lhores colégios de Santa Cata
rina, três são de Jaraguá do Sul
e um de Guaramirim. Os dados
integram o Ideb (Índice de De
senvolvimento da Educação
Brasileira) e fazem referência
ao ano de 2005. Mesmo assim,
animaram quem ternrelação di
reta com o ambiente escolar.

Conforme Rosângela Kreut

zfeldt, diretora da Escola José
Duarte' Magalhães, no Bairro
Barra do Rio Cerro, seria difícil
chegar à média obtida se não
fosse uma fusão de boas práti
cas. Na lista, a entidade ficou
na segunda colocação. A nota

.

alcançada foi 5,7, ou seja, ape
nas um décimo atrás do primei
ro lugar, conseguido pela Alta
miro Guimarães, do município
de Antônio Carlos, próximo a

Florianópolis.
.
Mas, não é só isso. A relação

ainda conta com outras duas
instituições do Vale do Itapocu:
Roland Dornbusch e Alfredo
Zimmernann. Ambas estão em

patadas na quarta colocação.
Com isso, a região domina a

avaliação, tendo o maior núme
ro de participantes entre os oito
melhores nas séries iniciais (de
1° ao 4° ano).

Já na prova que analisou os

alunos matriculados na segun
da parte do Ensino Fundamen
tal (de 5a a 8a série), quem figura

Para os alunos, o incentivo dos professores ajudou na obtenção dos resultados positivos no Ideb

é a Escola Holanda Marcelino
Gonçalves, também de [aragua
do Sul. O segundo lugar foi
dividido com Chapecó e São

Bento do Sul, porém, isso não
diminuiu o orgulho sentido por
estudantes e corpo docente.

De acordo com Bianca Gal-

vin, 15, o resultado é, acima de
tudo, o reconhecime -:to do es

forço da comunidade escolar. O
professor Leopoldo Diehl Filho
concorda. Na opinião dele, o

mérito da conquista está na

participação intensa dos pais,
alunos e funcionários nas de
cisões que abrangem as ativi
dades curriculares. "Tudo fun
ciona em conjunto e cobramos
disciplina e respeito", comen
ta Pedro Ranghetti, há 13 anos

no colégio.

KELLY ERDMANN

-

Professor empenhado= aluno educado
Comprometimento dos mestres é apontado como fator fundamental para o sucesso

Miraci aposta no trabalho conjunto

JARAGUÁ DO SUL

As quatro escolas estadu
ais do Vale do Itapocu listadas
pelo Ideb como as melhores de
Santa Catarina têm ao menos

uma característica em comum.

Em todas elas, os diretores ci
taram que o comprometimen
to dos professores é sinônimo
de educação de qualidade.

Segundo Miraci Hahn, da
Escola Holanda Marcelino Gon

çalves, no Bairro Ilha da Figueira,
em Jaraguá do Sul, os docentes
devem' trabalhar em conjunto

para alcançar resultados satisfa
tórios. 'Aequipe precisa ter amor
pelo que faz e não só esperar o
salário no final do mês", comple
menta a supervisora pedagógica
Maristela Follmann.

A diretora do colégio Ro
land Dornbusch, Eunice Stre
be, tem opinião semelhante.
Para ela, é quase impossível
uma turma não responder po
sitivamente quando os profes
sores são empenhados: Nisso,
ela inclui a preocupação em

planejar as aulas conforme

o desenvolvimento dos estu
dantes e, ainda, auxiliar quem
não consegue acompanhar o
ritmo da classe.

No Duarte Magalhães acon
tece o mesmo. Conforme Ro

sângela Kreutzfeldt, os proble
mas dos alunos também são
dos professores. "Eles sempre
buscam alternativas para so

lucioná-los", explica. E, para
tal, se sentem na obrigação de
exercer a função em total sin
tonia com os demais docentes
da escola.
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Novo ponte poro melhorar o trânsito
Obra ligará a Ilha da Figueira ao Centenário pormeio da abertura de ruas
JARAGUÁ DO SUL

As obras da ponte ligando a

Ilha da Figueira ao Centenário
devem começar nesta semana.
com a assinatura da ordem de
serviço na quinta-feira, às 10h.
A ponte está orçada em R$ 2,2
milhões, sendo R$ 1 milhão por
meio da Secretaria Estadual de
Infra-Estrutura e R$ 1,2 milhões
em recursos próprios. Outros
R$ 2,5 milhões, garantidos
através de emenda do senador
Neuto de Couto, servirão para a

abertura de vias de acesso.

A obra deve ser finalizada
no prazo de dez meses e deve

desafogar o trânsito na ponte
que une a Vila Lalau à Ilha da

Figueira. A ligação entre a mia
da Figueira e o Centenário se

dará entre o trevo do Bairro
Vieiras e a Rua José Theodoro
Ribeiro. A obra inclui a abertu
ra de uma rua de aproximada
mente 1.200 metros nos fundos
da Weg II. Esta via formará um
binário com a Rinaldo Bago,
que será aumentada em cerca

de 1.800 metros.
Nesta semana, a Prefeitura

deverá definir sobre a cons-

trução de um viaduto no trevo

do Bairro Vieiras (no entronca

mento com a Waldemàr Grub
bal. Em maio, o secretário de
Urbanismo, Alberto Marcatto,
informou que o orçamento total
da construção do viaduto, da

ponte e a: abertura de vias seria
de R$ 7,5 milhões, dos quais R$
4,-5 milhões em recursos pró
prios e R$ 3 milhões do Gover
no do Estado.

Esta é a terceira ponte que
começará a ser construída nes

te .ano. Em abril, iniciaram as

obras da ponte ligando o Rio
Cerro ao Rio da Luz pela Rua
Linda Kreutfeld, com custo es

timado em R$ 530 mil e previ
são de término em seis meses.

Em maio, iniciaram as obras da

ponte ligando o Rau ao Amiza

de, com recursos de R$ 1,5 mi
lhão financiados pelo Badesc
e previsão de término em seis
meses. A estrutura vai ligar os

bairros pelo entroncamento das
ruasWaldemarGrubba, Prefeito
José Bauer e Erwina Menegotti
com a Roberto Ziemann.

DAIANE ZANGHELINI Ponte vai desafogar tráfego na ponte que ligd a Vila lalau à Figueira

Droga foi encontrada na casa de dois traficantes, na tarde de d.omingo

- PM detêm três truílcantes e

apreende 98 pedras de crack
JARAGUÁ DO SUL

A Polícia Militar deteve,
na tarde de domingo, três
traficantes e apreenderam 98

pedras de crack prontas para
o consumo, 390 gramas de
crack em pedras grandes e 35

gramas de maconha, além de

objetos provenierítes da co

mercialização da droga.
Por volta das 13h30, os po

liciais abordaram o Fiat/Brava
placas KIT-1646, de São José
(SC), conduzido por V.S.A. (o
nome não foi divulgado pela
polícia), 28 anos. Com ele fo
ram encontradas três pedras
de crack. Com a carona, J.S.P.,
22 anos, foi encontrado um

torrão de maconha.
Em seguida, a PM foi até a

N casa de J.C.R, 38 anos, conhe
� cido como "Peu", na Rua Ben-
<

.� to Serafim Anacleto. No local
� foram encontradas cerca de 35

gramas de maconha e duas pe-

dras de crack. Ele e a compa
nheira, RA.A., 32, conhecida
como "Rose" ,confessaram o

envolvimento com o tráfico de

drogas. A PM monitorou o te
lefone de Peu e descobriu que
o fornecedor, da droga era E.P.,
28, conhecido como "Nei", Ao

entregar uma encomenda no

local, a PM encontrou com ele
45 pedras de crack:

Na casa de Nei, na Rua
Venâncio da Silva Porto, Vila
Lenzi, os policiais encontra
ram mais 48 pedras, 390 gra
mas da droga divididos em pe
dras de dez e 20 gramas, o que
renderia cerca de 1.600 pedras
para o consumo, além de uma
balança deprecisão.

Os três traficantes foram
encaminhados ao Presídio

Regional de Jaraguá do SuL A

pena para o crime de tráfico
de drogas é a prisão de cinco
a 15 anos.

Assalto no

Guamiranga
GUA�AMIIJIM

Um grupo de seis assaltan
tes passou quase cinco horas
roubando objetos de uma casa

na Estrada Bananal do Sul, no
Bairro Cuamiranga. Eles amar

raram três pessoas - um casal e
a filha deles - que estavam na

casa e carregaram quase todos
os objetos no carro da familia,
um GM/Fox. Os ladrões trans-

.

portaram os produtos roubados
no automóvel por várias vezes,
saindo e voltando para buscar
mais objetos.

Depois, estacionaram o

carro na garagem e esperaram
pelo filho do casal, que havia
saído. Ao chegar com o Celta

placa MGS-9852, de Guara

mirim, o rapaz também foi
rendido. Os ladrões levaram
vários objetos que estavam no

carro e foram embora por vol
ta da 11150. Até o fechamento
desta edição, os bandidos não
haviam sido localizados.
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Empresários cobram obras
. Resultado de audiência esteve empauta na plenária da Acijs

DUPLICAÇÃO DA 280

JARAGUÁ DO ,SUL

Representantes
,c

"

da, Acijs
(Associação Empresarial de Ja
raguá do 'Sul) reafirmam a ne

cessidade de obras na BR-Z80 e

garantem que vão acompanhar
o projeto para o qual acabam
de ser liberados R$10 milhões.
O repasse é resultado de uma

audiência com o Ministro dos
Transportes, Alfredo Nasci

mento, realizada na semana
. passada em Brasília e, foi um
dos assuntos da plenária da

Acijs, na noite de ontem.
O vice-presidente para As

suntos de Comércio da Acijs,
.Centil Luiz Marció, viajou com

a comitiva. "Nosso grande obje-
.

tivo com a audiência era conse

guir recursos para a duplicação
da BR-Z80, no trecho que vai
até a Rodovia do Arroz", expli
ca. A obra inclui a construção

de uma nova ponte na divisa
entre os municípios de Jaraguá
do Sul e Guaramirim. Também
prevê dois novos viadutos: um
no trevo de acesso à SC-413 e

o outro sobre a via férrea, além
da duplicação da pista em um

trecho de cerca de sete milme
tros. Os investimentos devem
ser de mais de R$30 mílhôes,
"Os primeiros 10 milhões já
foram liberados. A verba estará

disponível assim que o projeto
for elaborado pelo Dnit", revela
Mareio lembrando que a previ
são para entrega do documento
é até novembro deste ano. "Esta
obra é de fundamental impor
tância. Praticamente tudo que
é produzido em Jaraguá passa
por este trecho", acrescenta o

empresário.

DEBORA VOLPI

o CORRHO no povo

Empresários associados reivindicam duplicação urgente no trecho que liga Jaraguá à Guaramirim

Revitalizaçõo em.estaçõo de tratamento
Fundema doa 150 mudas de plantas frutíferas e ornamentais para Casan
BARRA VELHA

A Casan (Companhia Ca
tarinense de Águas e Sanea-.

mento) deverá nos próximos
dias iniciar ,o processo de re

vitalização da concessionária
no litoral norte catarinense.
A iniciativa é para promover
melhorias nas estações de
tratamento e na própria ern
presa. A concessionária havia
sido notificada pela Fundema

(Fundação Municipal de Meio
Ambiente) devido à existên
cia de animais, como bois e

vacas, próximos à estação de
tratamento. Outro fator que
gerou a notificação foi o mato
que tomou contada área uti-
lizada pela empresa.

.

Para auxiliar o processo de

revitalização, a Fundema doou
à.concessionária i50 mudas de

plantas ornamentais e'árvores
frutíferas. As mudas foram re

cebidas pela gerente da agên-'
cia de Barra Velha, Neusa de
Souza Freitas. "Faremos a re

vitalização e �ercaremos toda
a área ocupada pela concessío
nária em um prazo de, no má

ximo, 90 dias graças ao auxílio
da Fundema", disse a gerente
da Casan.

Gerente da Cason do litoral recebe orientações de representante da Fundemo

" >

ora:,q�egurgr que .�.� no. s

de soúde?serõo 'êumpridós, o fun
demo reolLzoró monitoromento, na
lccel, para que nõo haja mais proble
mas com desmatamentos e retorná
de gado no óreo do estação de trota-

mento. "Nós notificamos a'Cpsan que
retirpu 9s animais e apresentou um

projeto de arborizoçõ.o. Poro ajudar
fizemos a doação dos mudas e plantas
à tencesslonârín", explicou Orestes
Rebello, presldente �o Fundemo.

EDITAL

DEVEDOR
ESPECIE NUMERO

MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN, Tabella Designada
da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina,

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

acham neste Tabelionato para protesto de Titulos contra:

DOCUMENTO CREDOR
VENCIMENTO ' VALOR SACADOR

ANDRE ARNALDO MODRO 005,551,769·24 REFRIGERACAO TEX FRIO LTOA
I 12857 10/05/2008 225,00 O MESMO .

ANDREIA DE VARGAS GONCALVES 000.241.480,59 D ITALIA GRANITOS LTDA
I 001265003 17/05/2008 140.50 O MESMO

ANDREIA DE VARGAS GONCALVES 000.241480-59 D ITALIA GRANITOS LTDA

CONFECCÓESO��ê8Á���R UDA
17/05/2008 041ggn51?o��lS,�8 CONFECC�ES GARCIA LTDA ME

I 1216/1 27/05/2008 1.510,00 O MESMO.
CONSTRUBENNER RCIO MAT CON 05.761,947/0002-10 BANCO SOFISA SA

I 0954 03/06/2008 445,44 CECaL CERAMICA CORDEIRO O
CONSTRUB RCIO MAT CON 05.761.947/0002·10 SOFISA SA

I 03/06/2008 1.113,60 CECOLCERAMIC O
CONS la MAT CON 05.761,947/0002-10

JOAO ADIR GUIMARAES CIA LTD,F/05/2008 086��11�417ggo��Pl��Ji:IS DA

JONIMAR hE��l&2!3 02/06/200�515115�Ó98_�3 O MtrZ��KIINCPRP ADM EIVlPR'IMOBIL L
I 002112 21/05/2008 1,000,00 O MESMO

JORGE LUIZCARDOSO E CIA LTDA 05.164.49210001·74 ALDANO PRoe DE DADOS LTDA
I 174 11/05/2008 550,00 O MESMO

JURANDIR RABOCH 531.025,849·34 JAVEl JARAGUA VEICULOS PECAS E S LTDA
I 110673/A 25/05/2008 100,00 O MESMO

.

, KD VOCE CONFECCOES LTDA 81.849.838/0001·56 HSBC BANK BRASIL SIA BANCO MULTIPLO
I 1451/2 30/05/2008 1.751.50 CONFECCOES GARCIA LTOA ME

LAINE FRISKE PEREIRA DA SILVA 890.957.409-78 COM.DE AUlLUIZ ANDRE LTDA

LANCHE�jA M��gELLUS UDf��2J2008 4����6,��175�fR.89 OESA COMERCiO E REPRES.lTDA
I 4010241 U 13/05/2008 185,80 O MESMO .

LANCHERIA MARCELLUS LTDA ME 07,566.773/0001·89 .OESA COMERCIO E REPRES.LTDA
I 4004414U 20/05/2008 693,53 O MESMO

LIS IAN NASCIMENTO ROSE 311.371,991,72 ABS EMPREENDIMENTO MERCANTIL LTDA
L 498807(20/36) A VISTA 188,20 O MESMO .

MAGIC WORLD TURISMO E TRANSPORTE 05.760.965/0001-04 GALVINOX COM DE FERRAGENS LTDA
I 7302 15/02/2008 1254,32 O MESMO

MAGIC WORLD TURISMO E TRANSPORTE 05.760.965/0001·04 GALVINOX COM DE FERRAGENS LTDA
I 2088., 06/03/200B 371,67 O MESMO

MARIA SANTINA LEMES GARLET 576,087,259-15 CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CON
I 106803/6 10;05/2008 275,00 O MESMO

MARIA SANTINA LEMES CARLET 576.087.259·15 CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CON
I 107739/6 17/05i200B 195,00 O MESMO

MARIA SANTINA LEMES CARLET r-c- 576.0B7,259·15 RUBENS KRAMPITZ

MARIA âHTlN21���i?CARLET A VISTA 5nodg� 2�9�lE�MO VALDECIR GONCALVES
CH 000194·f; A VISTA 24B,00 O MESMO

MARIA SANTINA LEMES CARLETE 576.087,259,15 EMMENDORFER COMERCIO DE VEICULaS
I 98916/04 15/05/2008 521,25 O'MESMO

MILTON M G JUNIOR 137,283.448·69 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
I 804109520 09i05/2008 55,15 O MESMO

PANGEA INDUSTRIA TEXTIL LTDA
.

07,020,095/0001·54 AUTO MECANICA NICOLUZZI LTDA
I 1970/4 . 25/05/2008 840,00 O MESMO

Pag.02
DOCUMENTO CREDOR

VENCIMENTO VALOR SACAOOR
DEVEDOR

,ESPECIE NUMERO

TERRA TRANSPORTES LTDA

TERRA TR�N§�3��s LTDA
15/05/2008

I 58645 15/04/2008
TERRA THANSPORTES LTDA

.

I 48975'8 17/04/2008

03.712,836/0001-07 POSTO MIME [TOA
578,45 O MESMO

03.712.836/0001·07 POSTO MIME LTDA
578,46 O MESMO

03.712,836/0001·07 POSTO MIME miA
2.615,10 O MESMO

.

E, como os dhos devedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida mnmacao faz por
intermedio do presente Edital, para que os mesmos compareçam neste Tabelionalo na Av, Mal. Deodoro da Fonseca, nr
1589, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu debito, ou entáo, dar razão por que não o faz. sob a pena de serem os
referidos prolesladoo na lorma da Lei, etc. Jaragua do sul.

16 de Junho· 2008
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SCHROEDE�

Interior

pavimentado
A pavimenlação na Rua Barão do Rio
Branco, até a Ponte Aventura Tomaselli
está em fase final de conclusão. Fo
ram asfaltados 1.513 metros e gastos

, aproximadamente R$ 720 mil, com re

cursos da Prefeitura e de proprietários
de terrenos. A última etapa são as obras
no meio fio, a rotatória e os canteiros no

acesso ao Bairro Duas Mamas. A obra
será concluída por completo e entregue
à comunidade no final deste mês.

JARAGUÁ DO SUL

A Escola vai
ao Teatro

A Scar (Sociedade Cultura Artística),-de
Jaraguá do Sul, inicia hoje o projeto "A
Escola vai ao Teatro". A programação
reunirá, até o dia 20; três espetáculos
voltados inicialmente a estudantes e

busca estimular o gosto pela cultura,
com ingressos a R$ 3,50 que inclui o

transporte da escola ao Centro Cultu
ral. Para o público em geral o ingresso
é de R$ 10 e R$ 5. Informações pelo
telefone (47) 3275-2477 ou pelo e

mail scar@scar.art.br.

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

CORUPÁ

- 1° ENCONTRO DE GRUPOS FOLCLÓRICOS GERMÂNICOS -

A secretaria de comunicaçã'o de Corupá vai promover nos dias 28 e 29 de junho o "Primeiro Encontro de Grupos
Folclóricos Germânicos". O evento será realizado às 13h30 nas dependências da Escola Municipal Aluísio Carvalho
de Oliveira. O encontro. terá a participação das Grupos Folclóricos Bergland e Neufluss de Corupá e 10 grupos
convidados dos municípios de Ibirama, Agrolândia, Curitiba, São Bento do Sill, Blumenau, Joinville, Braço do,
Trombudo, entre outros. A estimativa é de receber aproximadamente 300 folcloristas, além das equipes de apoio.
Para outras informações o telefone é 3375-1399 com Lane.

'

BARRA VELHA

,Reforço,
especial

Os Bombeiros Voluntários de Barra Velha
e São João do Itaperiú contam, desde 10
de junho, com mais uma colaboradora.
Simone Grob, de 33 anos, é portadora de
necessidades especiais, tez o curso e foi
aprovada sendo inserida na corporação.
Segundo Vânio César Mattei, comandan
te -gerat a iniciativa faz parte do projeto
de inserção de portadores de necessida
des especiais elaborado ano passado.

VALE DO ITAPOCU

Cresce

contratação
o emprego na indústria catarinense
cresceu 2% de janeiro a maio deste

,
ano e dentre as regiões que mais con

trataram está o Vale do Itapocu, Médio
Vale do Itajaí e nordeste do Estado. Os
segmentos que se destacaram foram as

empresas de produtos têxteis, materiais
elétricos e máquinas e equipamentos.
No intervalo de 12 meses, o emprego in
dustrial apresentou variação positiva de
2,61%, acumulando um saldo de 5.739
novos empregos entre as empresas ouvi
das pela Fiesc .

VALE DO ITAPOCU

Amvali em Lages e Araranguá"
Representantes da Amvali (Associação dos Municípios do Vale do Itapocu)
visitaram semana passada associações de duas cidades ao sul do Estado. O
secretário Executivo, Alessandro Hansen Vaçgas, e o assessor de Movimento Eco
nômico, Moteus Silvestrin estivernm em Lages e Araranguá. A visita foi coor
denada pelo Secretário Executivo Gilsoni Albino em parceria com a Associação
dos Municípios do Extremo Sul Catarinense, coordenada pelo Gerente,Executivo

.

Jobson Mortinho.
'

VALE DO ITAPOCU

Encontro da
indústria

Industriários e empresários do Vale
do Itapocu poderão participar, nos

dias 19 e 20 -de junho, do Encontro
Catarinense da Indústria 2008, em

Florianópolis. O evento é um dos
principais do setor produtivo e ho-

'

menageia pessoas e entidades que
contribuem para o desenvolvimento da
indústria catarinense. Os homenagea
dos deste ano serão: Wolfgang Krieger,
da Krieger Metalúrgica Indústria e

Comércio, de Blumenau; Ângelo Fan
tin, do Grupo Parati, de São Lourenço
do Oeste; Norberto 'Cubas da Silva, da
Wetzel S.A., de Joinville; Dovílio Spil
lere, do Grupo MOS; de Nova Veneza;
e Valdemar Zanotti, do Zanotti S.A., de
Jaraguá do Sul. Mais informações no

(48) 3231-4670.

JARAGUÁ DO SUL

Jaraguaenses
premiados

A mostra Inova Senui, realizada em

Blumenau como parte integrante das
"Olimpíadas do Conhecimento" teve
três destaques que Joram as cidades
de ConcórdilJ, Blumenau e Jaraguá
do Sul. A equipe de Jaraguá do Sul
apresentou o projeto de uma fresado
ra CNC de placas eletrônicas e ficou,
em terceiro lugar. O projeto vai para
a próxima etapa da competição, que
será realizada em Porto Alegre de 23
a 28 de julho. O professor Christian
Kampann, um dos responsáveis pela
Fresadora, ressalta o trabalho em gru
po como fator de sucesso do projeto e

se diz satisfeito em poder mostrar a in
venção 'em Porto Alegre. Ele trabalhou
com Rodrigo Willemann e Everton do
Conceição.

JARAGUÁ DO SUL

JARAGUÁ SERÁ A CAPITAL CATARINENSE DA LEITURA
Acontecerá em Jaraguá do Sul de 8 a 17 de julho a 2° Feira do Livro que transformará a cidade na capital catari
nense da leitura com grandes personalida(les da área já confirmadas. Alguns dos convidados süo: Pedro Bandeira,
Ricardo Azevedo, Cristóvão Tezza, Sérgio Sant'Anna, Cláudia Matarazzo, Irmãos Panarotto, Manoel Ricardo de Lima,
Júlio Studurt, Dennis Radünz, Rubens da Cunha, Rodrfgo Schwarz, Maicon Tenfen e Cristiano Moreira.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



BEM-ESTAR
�--------VARIEDADES O CORREIO DO POVODTERÇA-FEIRA, 17 DE JUNHD DE 2008

Um olho na saúde
e outro na boi nça

Falta de exercício deve ser substituída por vidamais ativa, alertam especialistas
Manter uma alimentação

balanceada e praticar exercí
cios. A fórmula da vida sau

dável, repetida à exaustão

por especialistas e pela mí
dia, tornou-se uma espécie de

.
mantra de assimilação fácil.
Faltá, porém, pôr em prática
os conceitos aprendidos. É o

que atesta um estudo aplicado
pela Sociedade Brasileira de

Cirurgia Bariátrica e Metabóli
ca (Sbcbm) a 4.223 brasileiros.
De acordo com a pesquisa, só
38% dos adultos praticam ati
vidades físicas com regulari
dade - o índice chega a 48%
para os homens, caindo para'
31% entre as mulheres.

No universo dos prati
cantes de exercício, o estudo
destaca um grupo diferente
do típico marombeiro de aca

demia. Segundo a Sbcbm, !l
classe mais ativa correspon
de às pessoas com sobrepeso, '

que representam 42% do total
de adeptos da atividade física.
Este é o caso da fisioterapeuta
Blandina Viana da Silva, 25

anos. Com 71 kg distribuídos
r em 1,53m, ela vê nos treinos
aeróbicos e na musculação a

chance de chegar aos sonha
dos 53 kg.

Para perseguir sua meta,
Blandina se exercita três vezes
na semana. "Há dois anos eu

pesava 85kg. O segredo é es

tipular metas, mas sem colo
car prazos definidos porque

.

geram ansiedade. Na verda
de, é chato malhar. É por isso
que deixamos o exercício de.
lado", aposta.

O médico' Luiz Vicente

Berti, presidente da Sbcbm,
recomenda cautela pata ana

lisar a pesquisa. ''Ainda que o

-

grupo com sobrepeso pareça
o mais ativo, muitos relatam
como exercício uma caminha
da de meia hora batendo papo
com amigos. Na verdade, há
um despreparo da maioria
das academias para receber

gente fora do padrão. Como
um obeso irá pedalar naque
les cilindros das bicicletas de
academia? Ele precisa de am

biente próprio, sem virar alvo
de comparações."

Para Berti, o estilo de vida
moderno é diretamente res

ponsável pelo baixo índice de
atividade física. "O hábito de
exercitar-se deve ser cultiva
do desde cedo. A criança que
fica em casa com o videoga
me está protegida da violên
cia, mas não de problemas de
saúde. Morrem 800 por ano

no País por complicações li
gadas à obesidade. A doença
é subestimada."

Para o médico Marco Tú
lia de Mello, é possível sair
da inatividade sem recorrer à
academia. "Devemos respeitar
a pessoa que não gosta de exer
cícios. O problema é o quanto
ela tem consciência de que
deve substituir a falta do exer

cício por uma vida mais ativa.
É possível fazer isso evitando
os elevadores", exemplifica.

�.�.W6�.1S&��4
r_(47)�2'·'�

£�mf®fdFmf.itOfftlâlltcom Caminhada pode ser uma boa opção, mas precisa ser de maneira corret�, um exercício, não só lazer

.c a s oIGERALDO
.M'"âve,_is e Decorações

Rua Barão do Rio Branco. 340
Fone: 3275·1721 • 3275-2395 !

L _._ _._._�_ .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Im O CORREIO DO POVOI
TERÇA-FEIRA. 17 DE JUNHO DE 2008

CRÔNICA

ELIJANE JUNG, COllJN!STA

Entre unhas e bifes!
Costumava, freqüentar a mesma mani

cure havia muito tempo. Tudo bem que ela
não tivesse o melhor preço, mas isso não me

incomodava, visto que ela era ma-ra-vi-lho
sa. Naquele sábado, fiquei surpresa quando
cheguei ao salão e descobri que minha super
manicure havia ido embora. Sabe-se lá como,
a dita se enrabichou com um árabe e decidiu
se mudar de mala e cuia com o fulano para os

confins daquele país. Entre surpresa e triste
me perguntei como nunca soubera daquele
romance uma vez que manicure e cliente são

praticamente comadres. Ok, não poderia ficar
o resto di vida esperando pela ingrata. Enfim,
minha mão estava literalmente nas mãos de
uma estranha. Sentei e fiz uma prece em si
lêncio. Ela iniciou os procedimentos e devo
admitir que era bastante delicada. Isso 1ue

tranqüilizou e cheguei mesmo a engatar uma
conversa com as meninas do salão. Entre os

papos femininos e empolgados senti um be
liscar no meu dedo mindinho da mão direita.
Nada que tenha me assustado, afinal foi algo
leve e ela já estava na última cutícula da mão
direita. Ingressei novamente na conyersa so

bre o galã da novela das oito e cheguei mesmo
a gargalhar diante do comentário de uma das
auxiliares, que comparou o taxista da praça
ao Antônio Fagundes. Em meio ao meu riso
senti uma dor lancinante no meu "cata pio
lho" da mão esquerda. Minhas gargalhadas
ficaram histéricas e preguei os olhos na gota
de sangue brotando do meu dedão tão deli
cadinho. E quando me deparei �pm os olhos
da manicure, senti ganas de retalhar a cria
tura com aquele alicate. Recomposta, tornei
lim copo de água. A quatro unhas do final,
eu não poderia me levantar e sair do salão
com o trabalho pela metade. Com os olhos

. 'lançando faíscas falei entre dentes que ela

esquecesse minhas cutículas e terminasse a

tortura de uma vez. Em casa, mimadamente
e fazendo biquinho, usei um band-aid do
Pato Donald. Tristemente me perguntei se a

Arábia sabia o valor que tinha uma manicu
re de competência. E a.maldiçoei um árabe
de unhas impecáveis.

• elijanej@yahoo.com.br

VARIEDADES---------

• Cine Shopping 2
• As crônicas de Nárnia - Principe Caspian (Dub)
(18h50 -todos os dias) (13h50 - sob/dom/quo)
• Indiana Jones e o reino do caveira de cristal (leg)
(16h30, 21 h30 -todos os dias)

• Cine Shopping 3
• Sex and the city (leg)
(lSh, 18h, 21h - sex!seg/ter/qui)
(13h, 15h50, 18h40, 21h30 - s�b/dom/qua)

JOiNVlllE
• Cine cidade 1
• As crônicas de Nárnia - Principe Caspian (Dub)
(HMO, 18h40 -todos os dias)
• Indiano Jones e o reino do caveira de crislol (leg)
(16h20, 21 h20 -tQdos os dias)

• Cine Neumo �t 4
• I"dillnn Jalles e () reino da cavlliia de cristal (Dub)
(140, 16h20 -tí)do� os :lias)
• Indiana Jo le, e J reino da caveira de cristal �g)
(19hW,21h41) todosos dias)

• Cine Cidade 2
• O incrível Hulk (Dub) _

(14h, 16h20, 18MO, 21h -lodosos dias)

• Cine Mueller 1
• O incrível Hulk (leg) _

(14h, 16h40, 19h15, 21h30-todosos-dias)

• Cine NelJll1ar�f 5
• F,m aos tem�os (leg)
(14hl0 16h, t7 sa, 19h40 � lodos oS diGs)
• Fi,n du� :",n� :Leg) (211130 $eg/ter!quO/qui)
• Jogo de Gluor m ins Vogas (leg)
(21 fiM �eXi��b dom)• Cine Mueller 2

• Indiano Jones e o rehe la r.aveira de crislal (I eg)
(14h30, m, 19fJ30 - todos os dia'»)
• Sex anJ the city - o Iiime {'eg)
(22h -todos os dias)

':lOe "leur ark
• O intpvel J � fluo)
(141130,16hón 19, 'O 21MO - todo� os dios)

LIVRO DVD

A vida e a obra
do gênio Mozart

o filme focaliza a vida de Mozart após
sua saída de Salzburgo, eníntlznnde-a re

lação com a esposa e a cunhada e a com

posição de suas principais obras. Além
de um emocionante encontro de Mozart
com Beethoven, há cenas do compositor
regendo diversas de suas obras.

.

Uma viagem ao

mundo imaginário
de Neruda

Espécie de testamento poético, onde o

olhar da criança convive com o do ho
mem, o livro traz uma viagem ao imagi
nário de Neruda, onde as 74 perguntas,
divertidas e fora do comum, ajudam o

leitor a refletir sobre o mundo, os ho
mens, os animais, os elementos da na

tureza, o significado da vida e da morte,
tudó enfim. Um trabalho sem igual.

NOVELAS

CIRANDA DE PEDRA
Tobias promete a Donielliberar o empréstimo.
Natércio agradece o Afonso por alertá-lo sobre
o empréstimo. Aurora oferece o quartinho de
Eduardo para Adonir. Daniel convida louro para
jantar e comemorar o empréstimo. Adonir diz o

Eduardo que está à procura de empregoJobias
revela a Natércio que deve suo vida o Daniel.
Divina e Pedro quase se beijam. Eduardo se ofe
rece para ajudar a encontrar Franzé. Julieta e

Cícero encontram Daniel e loura no restaurante
do clube. Natércio chego 00 restaurante.

BElEZA PURA
Olavo diz que Sônia é uma índio da tribo vizi
nha. Guilherme janto com Norma. Sônia lem
bra-se de Olavo mostrando o mapa. Raul diz o

Suzy que os dois cuidarõo do filho. Sheila e José
Henrique esbanjam dinheiro. Sônia leva Olavo

para jantor. Alex e Márcio vasculham o barraco
de Robson. Joana diz o Betõo que Guifherme est"
mais amigável. Guilherme soi com Norma. Renato
vai à caso de Màt�usLijelellil. Neide se desespera
00 ver Ivete. Sônia diz o Olavo que quer saner dos
diamantes. Norma beija Guilherme.

A FAVORITA
'Gonçalo manda Dadl sair de sua casa imediata
mente. Flora resgato lara. Gonçalo diz o Irene
que Donotelo é inocente. Dodi lica possesso com

Irene e Gonçalo. Norton avisa aos õjlerários que
leonardo é o novo chele. lorena conta o Copolo
que seu plano funcionou. Zé Bob devolve a pul
seira de Donatela e o beijo. Copolo encomendo
flores poro Catarina escondido dela. Gonçálo e

Irene .contam sobre Dodi poro lora. Floro vai à
coso de Zé Bob. Donotela abraço lora. Gonçalo
diz a Donatela q�r expulsou Dodi.

OS MUTANTES
- CAMINHOS DO CORAÇÃO
Samiro se sente mal e sente dor no cabeça.
Juli conto que implantou urn chip no cabe

ça de Scmirn e diz que elo nõo sentirá mais
dor se aceitar ser suo amiga. Somira aceita o

proposta. Beto, Cléo e Toni partem em direção
ao loboratório.lúcio e-June choram com lebre .

Bianca e leonor acionam o botão de emergên
cia, mos ninguém responde. As duas gritam por
socorro. Joca mostro a barraca onde estão os

ovos de dinossauro. Eric aponta sua arma paro
luna, Torso, Rico e Gaspar e diz poro eles não
se mexerem.

AMOR E INTRIGAS
Dorotéia diz que Débora nem sabe quem é Ro
meu e ele diz que é o pai de Débora. Dorotéia
diz que não vai contar nada. Ele diz que vai con
tar, pois tem o diário dela para provar. Celeste
diz a todos que enquanto o corpo de Alice nõo

aparecer eles têm que o considerar desapare
cido. Felipe e Pedro esperam notícias de Alice.
Os policiais dizem que não tem sinal dela. Pedro e

Felipe licam desesperados. Romeu diz o Dorotéia
que elo sabe que Eduardo não se matou porque
soube que ela era apaixonada por Comilo.

.
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---------VARIEDADES

,

Ultimo adeus ao
mestre Jamelão
Os múslces Zeca Pagodinho, Beth
Carvalho e Alcione foram algumas
das personalidades que estiveram na

quadra da escola da samba Estação
Primeira de Mangueira, no Rio de
Janeiro, nesse sábado (14), para o ve

lório de Jamelão. O sambista carioca
faleceu na madrugada de sábado, aos
95 anos, de infecção renal. O enterro
aconteceu no domingo (15), no cemi
tério de São Francisco Xavier.

. Ator americano
causa sensação
Após ser apontado como affair de
Giovanna Antonelli e Gloria Maria, e
ser flagrado aos beijos com Cláudia
Jimenez na sexta-feira (13), o ator
americano Todd Rotondi, que está
no Brasil para as filmagens de "The
Heartbreaker", foi a sensação da
semana. O astro conferiu o show de
Milton Nascimento nesse sábado (14)
acompanhado de Zélia Duncan, mas
não teve qualquer clima entre o casal.

Taís Araújo em

novo romance
Parece que o cupido flechou o coração
de Taís Araújo. No início do mês, a
atriz foi clicado passeando de mãos
dadas com o empresário de futebol,
Allan Espinosa. Na noite do último �

domingo (15), o casal foi novamente
flagrado por paparazzi, no estaciona
mento de um prédio, no Leblon. Inís
estava com um vestido branco e um

penteado estiloso. Os dois pareciam
estar em total sintonia.

DIVIRTA-SE
_SUDOKU

Herói
o bêbado tinha se superado
na cachaça naquela nolte e

voltando para casa, capotou
com o carro, ficando pendu
rado numa árvore, sobre um

precipício de 1000 metros.
Em menos de um minuto,
chega seu salvador, um mas

carado todo vestido de preto,
num cavalo preto, usando
uma espada e salva o bêba
do. Logo pega a espada e faz
um Z na barriga do bêbado
e pergunta: - Sabes quem
eu sou? O bêbado franze os

olhos, olha o Z e responde:
- Pois claro! Zuperman!

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

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

'

•

Fonte: Ciram/Epagri

Tempo estável com predomínio de sol em todas
as regiões, devido à atuação da massa de ar
frio. São esperadas temperaturas mínimas
abaixo de OOC, nos pontos mais altos do Estado.

� Jaraguá do Sul e Região

SOLUÇÃO � fases da lua

MINGUANTECHEIANOVA CRESCENTE

3/6 � 10/6

HOJE QUARTA QUINTA SEXTA .

MiN: 4° C MíN: go C MíN: 14° C Mí�:130C�MÁX: 19° C MÁX: 20° C, MÁX: 19° C MAX: 200 C
Sol Sol com pancadas Chuvoso Nublado

de chuva

ÁRIES.
(20/3 a 20/4)
Sua mente fervilha
de novas idéias.
Procure colocar.

tudo no papel para não perder
nada. Apesar da quantidade de
estímulos, você pode se perder.
Procure usar seu senso de

discriminaçã_o e separar as que
podem se tornar realidade.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Os sentimentos
.mais profundos e
o necessidade de

mudanças estão tirando suo paz.
Não se aflija, pois os obstáculos
que apareceram nos últimos
dias são passageiros e com um

pouco de sensatez você obterá

soluções satisfatórias.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Hoje você estará
assertivo na medi
da certa e conse

guirá tomar atitudes decisivas e
colocar alguns limites necessá
rios para sua vida sem passar
perto da agressividade. No final
do dia sentirá uma gostoso
sensação de dever cumprido.

.?ttl
SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Plutão volto a inco
modar, mas inco
moda para colocar

a casa em ordem definitivamente.
. Algumas coisas mal resolvidas do
passado precisam ser encerradas
e mesmO que você não queira ou

se incomode, o vida cobrará essa

atitude. Tenho fé.

L� LEÃO

�,.:) (22/7 a 22/8)
:. '} Se sentir que vai

� \.£.-; explodir, procure
colocar toda energia

excedente no trabalho. Você está
passando por uma fase de ouro
nesse setor. Mesmo que agora o

dinheiro não seja suficiente saiba
que em breve colherá os frutos de

.

tanto em�ho.
.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Dia em que
sentimentos mais

pro"'ndos podem
incomodar um pOuco. Não fuja de
nenhum deles, pois se você fizer
isso estará samente adiando algu
ma decisão importante que deve
ser olhada de frente. Não deixe o

medo atropalharo processo.

r- '" CÂNCER
�........._. (21/6 a 21/7) .

;��f� Procure se abrir
, ; mais com os colegas

de trabalho. Dessa
formà você conseguirá se sentir
mais à vontade mesmo e meio
o tantos responsabilidades. Suo
energia continua um pouco baixo
e o trabalho está exigindo mais do
que você gostaria.

ESCORPIÃO
(23/10 021/11)
Hoje você estará
levando tudo com
seriedade, espe
cialmente questões

afetiv!Js e dinheiro. Não gaste
mais do que você pode, pois nos
próximos dias seus investimentos
podem passar por uma oscilação.
Mas não se assuste, é passageiro.

IV
VI'RGEM
(23/8 a 22/9)
Alguns incômodos
que você acredita
va que já estavam

resolvidos voltam a incomodar.
Decidn-objetivomente o que de
foto desejo poro suo vida amo

roso, profissional e financeiro.
Não adianto dar voltas ou fugir
do que deve ser feito.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

� Algo dentro de você
voltou a incomodar.
Mesmo você que

não gosto muito do contato com
o mundo dos emoções, uma forço
maior do que você te obriga e
olhar para algumas questões que
podem definir algumas escolhas.
Se entregue.

O CORREIO DO POVO mTERÇA-FEIRA, 17 DE JUNHO DE 2008

ANIVERSÁRIOS

16/6
Adóo Kiatowski
Adilson Becker
Alan Frank Garcia
Alesander eullanf

< Ana dh Silva
Ana Roseli M. Zoeatelli
Ana Rossweiller
Anderson Luis de, Oliveira
Àndre luis fôllgq,er
4ndréia Fossile
Andrieli Seoz
Antídio Aleixo Lunelli
Bruna Dlysa Serpa
Clara Stein
Crista Uller
Dieter TruplJel
�,�,�on Schll!'� .,,#
EmeilY Pereira1it'

�E·no Flhor, ,/ <'i,
Germuno 8. McithJas'
Gusta¥o L!';Iz Kàsprissen
Ingriü'Vinzeski .

Iria SíiLennert h

Jóõd VitoI'Miner
,Joei"!.ar Mende.�. Ribeiro
Julianq Ceolin

..�

Kaio F. Biehl
.

LO�l'cio Hoegen
Elvi'no Z

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Apesar de alguma
confusão, seu anjo
da guarda está a

postos. Deixe sua mente de lado
e se entregue 00 fluxo natural
da vida. Pore de fazer tontas

perguntas e de querer respostas
racionais. O Universo pede que
vacê aprendo I! confiar.

PEIXES

til.. (19/2 019/3)
•• Novamente o

�� bichinho da dúvida

começa a incomo
dar nos relacionamentos e em
sua vida profissional. Não adianto
ficar pensando, com a cabeça
cheia de idéias sem as colocar em
prático. Você só terá certeza.do
que quer quando experimentar.
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Ciclo de evolução
Concordo que não é nado fácil ser mulher e às vezes dá mesmo vontade
de pedir às forças supremos que nos permitam sermos seres barbados
numa próximo vida. Ainda mais naqueles dias. Mos o tempo posso e nós
somos purtlclpuntes ativos e torcedoras ferrenhos do evolução dos coisas
(em especial. us que .dizem respeito 00 universo feminino). Um exemplo: .

Os absorventes. Durante séculos, em muitos tribos do África, os mulheres
usavam faixas de palha (verdade). Depois, vieram os paninhos vendidos
em pacotes (isso mesmo!). Após o primeira Guerra Mundial apareceram
os absorventes descartáveis, mos com pouco segurança. Passado muito tem
po inventaram o absorvente aderente, que permitiu maior segurança. Hoje
tem absorvente pra todos os gostos (fininhos, diários, internos, com abas, sem
abas). E pensar que em algumas tribos primitivos, ainda hoje us mulheres são
excluídos do convívio social durante o período menstrual. Sinto-se feliz em

poder escolher o seu absorvente. E se hoje ainda estivéssemos nos tempos do
"palhinha"? Ah, bendito civilização e bendito evolução!

GISElE PELA COlCCI
A temporada do São Paulo
Fashion Week, que começo hoje,
promete ser dos mais badalados.
O motivo: grandes tops conür
moram presença nos passarelas.
Duas delas são consagradíssi
mos. Gisele Bündchen, o terceiro
modelo que mais fatura no mun

do, desfilo para o grife catarinense
Calcci. Considerado o top número
1 do mundo pelo site Models.com,
Raquel Zimmermann vai represen
tor o grife carioca Animale. E nós
mulheres de carne e osso (mais
come do que osso) vamos ficar
atentos às tendências.

QUEM É VOCÊ: no contexto familiar, sou o mais velho de três irmãos e casado há
sete anos. Trabalho no RH do Breithaupt, coordenando o gestão du empresa, que
envolve recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, comunicação
interno e qualidade. Meu jeUo de ser é prático; valorizo meu tempo!
TRABALHO: competência.
FAMíLIA: início, meio e fim.
BElEZA: é usar de bom senso poro adequar-se o cada situação.
QUALIDADE: objetividade.
DEFEITO: cobrança.
PRAZER: aprender.
ESPECIAL: minhas amigos de infância.
LIVRO: O Futuro do Humanidade, de Augusto Cury - o busco pelo simplicidade.
FilME: O Todo Poderoso, com Jim Carrey - uma lição de humildade.
PERFUME: Allure, de Chanel.
HOMEM: Chico Xavier, pelo conquisto do desprendimento.
MULHER: minha falecido avó Zélia, apaixonado e lindo!
SONHO: desde menino desejo conhecer us pirâmides do Egito.
lUGAR: passear entre us paisagens do Rio Cerro.
POçÃO MÁGICA: "Guardar ressentimento é como temer veneno e esperar que o
outra pessoa morro". Shakespeare.

FUTURISMO
A sondo Phoenix está plantado em Mar- modas

te, poro investigar us característicos do
planeta e descobrir condições propícios
poro o vida por lá. Fico viajando no (47) 3273-5334
maionese e pensando: Será que daqui o
alguns anos será comum uma converso Run 28 de Agosto, 1370
entre mãe e filho do tipo: -, Não vai para
Morte hoje, meu filho? - Ah mãe, vou sim ... Falando nisso, estou atrasado. Tenho
que pegar o foguete dos 11 senão o Marciano me moto." Já pensou?

BISCOITO DA SORTE

PODER DA MENTE
Um momento de choque e já vem aquela tio
com um copo de águo com açúcar, pro acalmar
os nervos. Aí você tomo uns golinhos tímidos e

exclamo: "Oh, já estou me sentindo melhor!"
Mos isso não se deve à águo açucarado que
é, no verdade, um mito dos mais antigos. É o
seu psicológico trabalhando o favor. Sem ser

exagerado: O poder do mente!

-"

I ,! I'

• Às vezes nós temos que tomar
decisões que, num primeiro olhar,
nos parecem retardatários. Mos
analisando mais profundamente,
é o coisa certo o fazer naquele
momento. Nessas horas o melhor
é pensar em tudo o que você tem
o ganhar e o perder com tal deci
são. Entõo, decidir-se por você e .\

pelo seu futuro.

• Você já deve ter ouvido falar
que o viúvo-negro e o fêmea do
louvo-a-deus matam os mochos
depois do acasalamento nõº
é? Deixando de lodo os motivos
científicos, penso em todos us

coisas que elas nõo vivenciam,
após praticarem tal ato. Inclusi
ve aquela partido repentino do
mocho ou entõo, aquele ronco

descomunal.até o amanhecer.

.• Nós mulheres temos certa
resistência em aceitar os elogios'
Ouando alguém chego e nos diz o

quanto estamos bonitos, nós logo
procuramos uma desculpo: "Ah
imagine. Deve ser esse modelito
preto, que me foz parecer mais
esguio". Os homen� nõo. Eles acei
tam os elogios/agradecem e aindlJ
sõo copazes de dizer: "Puxo, estou
mesmo lindo, não estou?""

• Minha amigo quase foi atrQ�
pelado dto desses, na volto do
supermercado. E chegou �m COSlf
rindo às pampas' Ao contrário de
mil1l que. vivo sendo atropeladâ
por bicicletas; velhas e enferruja
dos, elo escolheu uma BMW pam
o tragédia. E em meio aos tomates
e batotas espalhados pelo asfalto,
elo conseguiu o telefone do fulano.
Coisa de filme mesmo. Será que 1

esso história desenvolve?

• Fiz uma faxina nos meus cre

mes, maquiagens e afins. Sobrou
quase nado. Batons quebrados, rí
mel e esmaltes secas, cremes com
uma consistência estranho, óleos

.

com cheiro rançoso e até coisosque
eu sequer havia usodo. Argh! Agora
sim, tudo devidamente organizado
e dentro do prazo de validade.
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-----�---VARIEDADES
GASTRONOMIA

• 2 xícaras de farinha de trigo:
• 1 xícara de óleo (menos dois dedos para encher)
• 3 colheres de queijo ralado
• 1 xícara de leite

II>
l'"1E9AS GEI!lUil'JAS

Salada de massa·
INGREDIENTES (

• 1 pacote de macarrão tipo Penne;
• 150 gramas de salmüo defumado cortado em tiras;
• 1 salsão (com as folhas) picado

'

grosseiramente;
• 1 lata deJeijão branco escorrido;
• meia colher (chá) de páprica;
• 1 colher (sopa) de suco de limão;
• 1 colher (café) de pimentão vermelho picado (epcionul):
• 1 pitada de sal;
• cebolinha verde picada a gosto;
• azeite.

• 1 pitada de sal
• 2 ovos
• Carne moída cozida sem molho temperada
• Opção: ervilha, presunto, milho verde.

1- Passar tudo no liquidificador
2-Untar a forma com margarina
3- Colocar uma camada de massa.

Revisão

programada
JAVEL·
Mille Fire BV
Palio fire BV
Siena fire 8V

15.000km

3O.000km

45.000km

6O.000km

DE CARNE
,.

4- Depois colocar a carne moída já cozida e temperada
5-Por ultimo a camada de massa para cobrir
6- Levar ao forno por 30 minutos.

Fone 32740100 - Jaraguá do Sul - se - www.iavel.«Jm.br

MODO DE PREPARO
1-Cozinhe o macarrão 01 dente, escorra e

esfrie em água corrente fria.

2-Despeje numa tigela e tempere com um

fio de azeite.

3-Acrescente o feijão branco, o salsão
picado e as tiras de salmão. Misture tudo.

4� Em uma vasilha separada, despeje seis
colheres (sopa) de azeite, o suco de
limão, a páprica, a cebolinha verde e o

5. sal. Bata com um garfo e misture com o
"" -

� macarrao.

.,,� 5-Se desejar salpique com o pimentão
,.. J§ vermelho picado.

.

PIISfUha de freio linho Mille
e Palio Fire 8V, :.ó R$ 95..00

Troca de óleo YS 5.000 Ion
só as 36,00 tn.}

Troca de óleo Selênio 10MO km
só R$ 84..00 (31)

8alGJKleCl1l\ento das..4 rodos
$62$15..00

A gente cuida da
sua paixão.
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Dicas da

Língua Portuguesa
com o Professor Marinelli

I

Dica 7:
BLUSA EM SEDA OU BLUSA DE SEDA

Usa-se de e
- .

, nao em para d f .

.
'e lmr o material d

quea/gumacoisaéfeita. e

Blusa deseda

Casadealvenaria
Medalha de prata
Estátua demadeira

Um oferecimento:

DuasRodas
Industrial

____________________________________________________ J

ALUNOS MARISTAS
ENTREGAM·AGASALHOS

Uma das características na formação dos alunos
Maristas é a solidariedade. Para isto, todos os anos
o Colégio Marista São Luís realiza, entre as

campanhas, a Campanha do Agasalho. Neste

ano, foram arrecadados 506 itens; entre eles roupas
(verão e inverno), calçados, cobertores, pares de

meias, toucas e demais acessórios. O ponto forte da
campanha do agasalho é a distribuição que
acontece com os alunos que participam da Pastoral
Juvenil Marista (PJM = grupo de adolescentes).
Na última sexta-feira, 13 de junho, o grupo da PJM,
foram até o bairroAna Paula, na Comunidade Santa
Ana realizar a doação de agasalhos às crianças e

pessoas da comunidade.
Foi um momento de partilha e envolvimento, pois as
crianças puderam vivenciar o que discutiram nos

encontros, refletindo assim sobre sua atitude e

relataraos doadores a importância deste ato.

VITRINE�---------

CASAMENTO CAIPIRA·
FESTA
JUNINA

A tradicional Festa Junina Arweg
que aconteceu no último sába
do (14) contou com um público
aproximado de 15 mil pessoas. O
público pode assistir ao casamen

to caipira, � dança do quadrilha e

ao show da queimo de fogos que
durou dez minutes, Além, de apre

'� ciar a culinário típico caipira, com
� pinhão, quentão, pipoco, cachorro
5 quente, milho verde, etc.

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Iaraguá do Sul! se
ISAMARTA MOHR ZIEtvl.t\NN, Oficiala do Registro
de [móveis da Comarca de Jaraguá do Sul í se, torna
público polo presente edital, que ADM[NTSTRADORA
DE BENS ALESSro BERRI LTDA,
CNPJ n" 02ó780.1H2íOOOl-21, estabelecida na Rua
Presidente Juscelino n" 101, nesta cidade, requer com
base no art. 18 da Lei n" 6.766/79, o REGISTRO DE
DESMEMBRA.MENTO. situado nas Ruas Sbardelatti
e 1031-Alberto Spezia, Bairro Vila Nova, perímetro
urbane de JaÍaguá do SuliSe. abaixo caracterizado,
aprovado pela Prefeitura Municipal de Iaraguá do

Sul/SC, conforme certidão n" 428/2007, expedida
em :11.01.2008, assinando como responsável técnico,
o técnico eID agrimensura José Clênio Vargas de Oliveira, CREA n' 14266-2, ART n" 2646139-], O
desmembramento é de caráter residencíal possui a área total de :15.640,70m', sendo constituído de

12(doze) parcelas, sistema viário e remanescente. O prazo de impugnação por terceiros é de 5(quinzel
dias, contados da data da última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito

perante a Ofieíala que subscreve este, no endereço da Serventia; Av. Marechal Deodoro da Fonseca.
1.6S:l- centro, Jaraguá do Sul/SC

J.t\RAGuA DO SUL, 13 DE JUNHO DE 2008.
AOFICIALA

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá doSul!SC
ISAMARTAMOHRZlEMANN, Ofíciala doRegistro
doRegistro de Imóveis da Comarca de [aragua do Sul
/SC, torna público pelo presente edital, queWALDEMAR
BEHLING, CI n" 2!C-13f>.593-SSP·SC,
CPFn' 009.952.749-91 e sua esposa ROSEMARY LOSS
BEHLING, Cf n" 13f>.59Z-4-SESp·SC, CPF n" 557.858.089-00

, comerciantes, brasileiros, casados pelo regime da
comunhâoUniversal (I!� Bons, anterior iJ vigêncía da
Lei 6.515/77, domícílíados e residentes na Rua Vanderleí
Modro n" 6:35, nesta cidade; ALlDOH LUEDERS, CI RG
n' 19/R-l11.496·SSP-SC,CPFn' 114.466.179-()4, e sua

esposa DEr'USE PARUCKER WEDr.RS.
Cl RG n" 15!R-304.555-SESP-SC, CPF n' 435.911.679-91, brasileiros, casados com comunhão universal de bens,
anterior à vigência da lei n' 6.515/77, industrial e do lar, residentes e domiciliados na Rua Frederíco Bartel n"
105, nesta cidade, requereram com base no art. 18 da Lei n" 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAJ.-mmO.
situado nas Ruas 439-Vanderlei Medro, 442-Waldemar Rebelo e 926-Luiz Carlos Stiughen, Bairro Vila Nova,
perímetro urbane de '.raguá do suliSC, abaixo caracteríxado, aprovado pela prefeitura Municipal de jaragná do
Sul/SC, conforme certidão n' 22/2007, expedida em 14.02.2007. assinando como responsável técnico, o
engenheiro civil Paulo Cesar da Silva, CREA. n' 37890·5, ART n' 2561864-0. a desmembramento é de caráter
residencial possui a área total de 145.452,06m', sendo constituído de 10(dez) parcelas, sistema viário e

remanescentes.O prazo do impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da última

publicação do presente edital. e deverá ser apresentada por escrito perante a Otlciala que subscreve este, no

endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683- centro, Jaraguá do Sul!SC
jARi\GUA DO SUL, 13 DE JUNHO DE 200B.
A OPICIALA

O ESTADO DE SANTA CATARINA! PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/ 2" Vara Cível .

Rua Guilherme Cristiano. Wackerhagen, 87, vila nova Cep: 89259-300,
Jaraguá do Sul- SC - E-mail: jgsvar2@tj.sc.gov.br

Juíza de direito: Eliane Alfredo Cardoso Luiz
Escrivã Judicial: Ana Lucia Rozza

·EDITAL DE INTIMAÇÃO �FALÊNCIA DE MÓVEIS KOHLS LIDA - COM PRAZO 30 DIAS
Declaralória n' 036.96.001888-9
Autor: Banco do Estado de Santa Catarina S/A- BESC S/A

Réu: Móveis Kohls Ltda.

Prazo fixado para a Oposição ao pedido: 10 (dez) dias.
Por intermédio do presente, qualquer credor e os eventuais interessados, fica(m) ciente(s)de
que, neste Juizo de Direito tramitam os altos do processo epigrafado, bem como INTIMADA(S)
para apresentar as impugnações á habilitação de credito referenta aos autos em epígrafe no

valor de R$ 35.746,58 (trinta e cinco mil, setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito
centavos). Representada por titulos de credito, com direito real de garantia e pelos créditos
quirografários, pelos quais visa sua inclusão na relação de credores nos autos da Falência

036.96.001132-9, conforme dispõe o art. 98 §1', parte final, do Decreto-lei 7.661/45-, que
rendo, no lapso de tempo fixado, contato do transcurso do prazo deste edital, nos termos do
Decreto-lei n' 7.661/45. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros,"
foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 2 vez(es),
com intervalo de 15 dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 29 de maio de 2008.

FALECIMENTOS

Faleceu às 22h do dia 15/6, a Sm. Val
dete Jordinu du Silva, com idade de 72

anos, o sepultamento foi realizado dia
16/6, com saída do féretro da Igreja São
José, Bairro João Pessoa, seguindo para
o cemitério da mesma localidade.

.Faleceu às 3h1 O do dia 16/6, a Sra. San
dra de Fátima Alves de Miranda, com
idade de 35 anos, o sepultamento será
realizado dia 17/6 as 9h, com saída do
féretro da Igreja Assembléia de Deus,
Bairro Estrada Nova, seguindo para o

.

cemitério Municipal da Vila lenzí,

A PORTAL IMÓVEIS
está selecionando

CORRETORES
DE IMÓVEIS,
com experiência e

que possuam veículos

próprio. Interessados
ligar no 3376-0102.

LOTERIA
Mf6A-S£NA

CONCURSO N° 978

CONCURSO N° 1913

05 -16 - 50 - 51 - 51
LOTOMANIA -

CONCURSO N° 836
05 - 01- 08 -10 - 15
16 - 19 - 25 - 33 - 39
42 - 49 - 58 - 65 - 12
80 - 81 - 91 - 92 - 99

DUPLA SENA
CONCURSO N° 665
Primeiro sorteio

01 - 09 - 14 - 23 - 21- 29
Segundo sorteio

03 :- 01 - 18 - 24 - 30 - 42

LOTERIA FEDERAL " :'

CONCURSO N° 04251
Prêmio
1(}
2G
3°
4°
5°

Bilhete Prêmio (R$)
nun 8 3í.HLOOO,OO
59.142 UUlon,OIl
49_351 tUHJOJ)i}
54.1)61 9.ÜOO,O�
23.928 6J}OO,I}(l
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-�----�--COMUNIDADE

Unidade de Coleta de Jaraguá teve queda de 50% nas doações de sangue nos últimos 40 dias

VOCÊ JÁ DOOU ANGUE?

RISEMIRE ACiDES,
59 enos, zeladora

"Não. Porque nunca fiz exame

paro saber se posso doar. E
não tenho interesse em doar

sangue".

SANDRO RICOLETE,
37 anos, autônomo

"Não. Eu nunca pensei em doar

sangue e não quero".

ADEMIR BATISTA ALMEIDA,
22 anos, professor de Ed. Física

"Não porque quando completei
18 anos iniciei um tratamento
'de saúde. Mos quando puder,
eu penso em doar sangue".

CRISLAINE CUPAS,
19 anos, estudante

"Eu nunca doei sangue porque
não peso mais do que 50 kg. Eu
também tenho medo de agulha".

MARCIA APARECIDA MARIA,
27 anos, dona de casa

"Nunca doei e não tenho
interesse em doar. Conheço_
o Hemocentro, mas nunca

precisei doar",

ANDERSON BOEING,
.

20 anos, metalúrgico
"Não doei sangue porque nun..

co tive a oportunidade, e eu

nõo conheço o Hemocentro".

SAÚDE

O CORREIO DO POVO rnTERÇA-FEIRA, 17 DE JUNHO DE 2008

Doação de
•

sangue cal
,

'.

e preocupo
Frio e vacinas anti-gripe
influenciaram a queda
JARAGUÁ DO SUL

O frio e as vacinas contra gri
pe influenciaram 11a queda de
50% das doações de sangue em

Jaraguá do Sul nos últimos 40
dias. De acordo com o respon
sável pela Unidade de Coleta,
Manoel Thomaz Silveira, a mé
dia diária de doadores de 25 a

30, agora cam para dez a 15. 'j\s
vacinas anti-gripe exigem prazo
de um mês até que se possa doar

sangue. E no inverno as pessoas ,

ficam mais expostas a resfriados
o qae impossibilita a doação",
explica o médico.

A maior dificuldade da uni
dade é encontrar doadores com
tipo sanguíneo negativo: 0-, A
B-. Como conseqüência dessa
dificuldade e da queda de do

ações, as cirurgias podem ser

adiadas. O médico conta que
um paciente precisou de san

gue tipo A- e teve cirurgia adia
eta na semana passada. 'l\. nossa
prioridade é para as emergên
cias porque .somos referência
em cirurgias grandes. Mas no

geral, por enquanto não tem

faltado sangue", afirma.
A orientação de Silveira é

sempre respeitar os intervelos
das doações de sangue. Para os

doares do sexo masculino o in
tervalo é de dois meses podendo
doar quatro vezes ao ano. Já as

mulheres devem doar a cada 90

dias, três vezes durante o ano. Os
interessados podem fazer o agen-

Quem nuo pode doar:
• Não pode doar quem passou por
cirurgia reqlnte,

• Tomou bebida alcoólica em menos de
12 horas,

• Não dormiu bem no noite anteriot
• Teve febre, gripe, ou está com

anemia,
�if>p�gdoresátl;;.�al de chagasou;s'

damento através do telefone:
3055-0454, das 7h às 16h.

O Hemosc (Centro de Hema

tologia e Hemoterapia de Santa

Catarina) de Ioínville também
teve queda de 50% nas doações
de sangue no último mês. Amé
dia era de 100 doadores por dia
que passou para 57, Segundo a

responsável pelo setor de capta
ção do hemocentro regional de
Joinville Tânia Mar Weiler, de
42 anos, a dificuldade hoje é com
a falta do tipo sanguíneoA+.

'O esto-que mínimo é de 100
bolsas de A+, mas estamos com

23 apenas. O tipo sanguíneo A
. na semana passada também es

tava em faltamas com a ajuda de
outros hemocentros o número'
aumentou um pouco", afirma a

responsável.
De acordo com Tânia, a difi

culdade com as cirurgias é em

todo o Estado e inclusive, "será
realizada uma reunião para fa
lar sobre o assunto porque logo
começará faltar sangue no He
mosc". O Hemocentro atende
23 hospitais na região norte do
estado de Santa Catarina, entre
as cidades estão Corupá, Iara
guá do Sul, Mafra, São Bento do
Sul, Rio Negrinho, Navegantes,
e outras. Tânia deixa uma men

sagem para população: "Uma
doação pode salvar mais vidas,
não sóuma".

DAIANA CONSTANTINO

hepatite, vírus da Aids,
• Usuários de drogas injetáveis,
• Ou que usem piercings.

Quem dode doar:
• Podem doar as pessoas maiores de
"8 enas e menores de 65 onos,

;'\�(

É Qecessário ter bom estado de saú�e,
Ter.IPe59 mínimo de 50kg�.
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BOM DIAAAA!!!
Viver é bom demais! Nesta terça-feira, ponha amor nos seus olhos e no cora

ção. Procure olhar o outro como amigo, alguém que você vai acrescentar em
sua vida. Deixe a insegurança, o ciúme de lado; a prepotência e a arrogância
do saber tudo, faz mal à saúde. Dê boas gargalhadas, aquelas bem gostosas
de perder o fôlego, e tenha um começo de semana de muita paz!

CASA CHEIA
Chamava a atenção quinta, às 23 horas, quase um engarra
famento na pista lateral da Rua Max Wilhem. A confusão era

por causa da looooooonga fila de carros para entrar no love
líeuse. Seria dia de convenção na cidade? '.

DO LEITOR
"Moa, sobre a saída da Stammtisch do

Calçadão. "Existe algum levantamento
a respeito do faturamento das lojas no

dia da teste, será que cai mesmo? Ou é
simples pegação de pé? Outra coisa, o

calçadão é público ou é da COl"?
ADRIANO (AEECON)

" A ambição é
o enredo que nos

enreda por
toda a vida".

MARQUÊS DE MARiCÁ

E O QUE PODE?
Padre Obdúlio, tido como religioso pra
lá de conservador, discursava trepado
no pUipito da paróquia de Santo Expe
dito, da qual era o titular:
- Caros irmãos precisamos resistir às

tentações da carne!
Do meio da platéia� um camarada exa

lando o maior bafo de birita levantou
a mão e perguntou:
- E salsicha pode, padre?

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o grande amigo e

Promotor de Justiça Aristeu Lenzi,
que sempre lê esta coluna para
ficar por dentro das melhores no

vidades de nossa sociedade. Valeu
mesmo!

QUE DESESPERO!!!
Eu sei que tem gosto para tudo,
mas e aquelas duas adolescentes
que fugiram de casa para ir à Ar
gentina? Sim galera, Argentina!
Essa juventude está mesmo perdi
da, desorientada.

MOCOTÓ
Nas entrevistas que o nosso Lula
cede à imprensa, sempre diz que a

inflação está controlada. Com cer

teza o presidente fala isso porque
não vai ao supermercado. E depois
não sabe. sequer quanto custa um

quilo de mocotó, que ele comia
tanto quando era pobre.

SERÁ?
Esse papo da apresentadora
Adriana Galisteu e a canto
ra Ana Carolina de que elas
estão curtindo um affair está
indo longe demais. Há quem
acredite que o namoro é coisa
séria. Eu prefiro acreditar que
é uma jogada de marketing.
Seria um desperdício a Adria
ninho mudar de lado.

'

O b.oa gente Jorge Casarotto, o
Escorpião, 00 lodo do namorado

Liliane Fogullari, que recentemente
trocou idade com festa daquelas

l�Speed Press
;12�4t-,.�

--- '

3371-2552

As minhas queridos amigos, o artista plástico Elaine Cotrim e o

empresário Nadilma Tavares, em festas dos boas no Kantan

TE CONTEI!
• Quem teve seu telefone conges
tionado a cada minuto, no último
sábado (14), em ocasião de seu
aniversário foi lIete Riegel Junckes,
esposo do meu amigo e leitor do
coluna José Junkes.lguolmente o

corretora de imóveis Ondino Môser.

• �o próximo sábado (21 );"'(1
Lions Clube Internacionolpromo
ve na Igleja Matriz São Sebastião,
o partir das 11 h30min, a SUl!

.

tradicional feijoada.

• Antenada nos últimos tendên
cias em móveis planejados, a Dell
AnnQ inaugura amanhã à noite,
durante concorrido coquetel, uma
super loj.a com nmblentés decora
dos porexcelent�s arquitetos dq

.¢

nosso região.

• Moria Helena Fagundes,
diretoro'soéiol do AABB, mondo

. avisar aos omig?s e Fpmen�ais
que foi aberta a' tem�órddo de so

pas, com boas rodados de frutos
do war, todas os quartos-feiras.
Quem comanda o cozinho é o chef
Luis Rocha. Reservas 3275-0424.

.� Depo.!s d�;viverem uma uº.ião,
estável:â p�o�pírem um filho$r

•

juntos, os meus ó1l1igôs1Ahderson
César Regis'i>, ro�;� 6�osiele

'iik&Stoinski; oHcia o Çósamento1
neste sóbado{2rt às 20h15win, 110

Igrej!! Nosso Senhora do Rosório;ü
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CSS e primitivismo

. Ouolquer inicionte no'
matéria sobe que tais

despesas devem ser

cobertos por tributos

gerais. Se o idéio valesse,
seria preciso criar um
tributo para o educnçêo,
outro poro o defeso, e

assim por diante

A aprovação da CSS pela Câmara foi uma
exibição conspícua de primitivismo institu
cional. Sem novidade. O atraso sempre esteve

presente no Orçamento e em decisões sobre
outros tributos. Foi dominante na Assembléia
Constituinte de 1988.

As questões fiscais motivaram as mudanças
institucionais que livraram os cidadãos do ar

bítrio dos governantes, viabilizando o sistema

capitalista contemporâneo e a democracia. Ini
ciados no mundo anglo-saxônico no século 13,
os avanços se estenderam a outras plagas, mas
no século 19 passavam ao largo dos domínios
ibéricos. Demoram a chegar ao Brasil.

O marco pioneiro das mudanças é a Carta

-Magna de 1215, imposta ao rei João Sem Terra

pelos barões feudais ingleses em reação ao au

mento de tributos. Sob a ameaça de guerra civil,
o monarca aceitou regras que o impediam de
criar tributos sem o consentimento dos barões,
reunidos em parlamento. Não haveria tributa

ção sem representação. A idéia virou lema da

Independência americana,
que foi impulsionada pela
rejeição à cobrança, pela
metrópole,. de impostos
sobre o chá.

.

Pela Carta Magna, tri
butos criados somente

seriam cobrados no exer

cício seguinte. Nascia o

princípio da anualidade.
Haveria exceção para o

caso de necessidade de
resgatar o rei das mãos de
um poder estrangeiro ou

de fazer cavaleiro o seu

primogênito. Em 1688, a

Revolução Gloriosa deu o

poder supremo ao Parla
mento. Os gastos públicos
passaram a depender de

prévia autorização legisla
tiva, via Orçamento.

.

Nos EUA, que herda-
ram essas tradições, o Orçamento é levado
muito a sério. As repartições públicas man

dam servidores para casa se o Congresso não
tiver autorizado dotação suficiente para pa
gar seus salários.

Nos países de· boas instituições fiscais,
aprovar o Orçamento é a principal missão do

parlamento. É através dele que se fixam as

prioridades das políticas públicas, visando
.ao desenvolvimento e ao bem-estar geral. Daí
por que o exercício fiscal no Hemisfério Norte
coincide com o período do verão e não com o

calendário e as festas de fim de ano. Os parla
mentares entram em férias depois de aprovar o
Orçamento.

Portugal não viveu essas transformações.
Lá, os recursos do rei se confundiam com os do
Tesouro. O Orçamento não tinha a relevância

observada em outros países. Quando a família
real se transferiu para o Brasil, D. João VI, o

príncipe regente, governava sob o absolutismo.
A corte era uma das mais atrasadas da Europa.
Aí estão as nossas origens fiscais.

. Até hoje, ainda não sabemos valorizar o

Orçamento. O desprezo começa com os par
lamentares, que adoram criar vinculações de
receitas a despesas, como na educação. As vin
culações constituem forma canhestra de esta
belecer prioridades e impedem que os futuros
legisladores tomem suas próprias decisões. Já
o arbítrio tributário é consagrado na Constitui
ção quando permite criar tributos arrecadató
rios por decreto (IOF). Vários tributos são co

brados no'exercício em que forem criados ou
aumentados.

.

Com. o consentimento do 'Congresso e da
opinião pública,' o Executivo interpreta que o

Orçamento é "autorizativo". Mais de três sécu
los depois da Revolução Gloriosa, o Presidente
pode decidir se cumpre ou não o Orçamento.

Salvo as despesas obriga
tórias, ele escolhe o que
gastar.

.

Nas discussões sobre
a emenda 29, vários par
lamentares defenderam a

criação de um tributo es

pecífico para financiar os

gastos com a saúde, o que
representa rematada igno
rância em questões fiscais.
Qualquer iniciante na ma

téria sabe que 'tais. despe
sas devem ser cobertas por
tributos gerais. Se a idéia
valesse, seria preciso criar
um tributo para a educa
ção, outro para a defesa,
outro para a -Iustíça e as

sim por diante. A barafun
da imporia. custos adicio-
'nais à sociedade e inibiria
o desenvolvimento.

Essa visão equivocada foi base para justifi
car a CSS. Além disso, o projeto de regulamen
tação da emenda 29 que havia sido aprovado
no Senado criava uma nova' vinculação de re

cursos para a saúde. Como se vê, a animadora
modernização mental que ocorre em muitos seg
mentos da sociedade brasileira está longe de che

gar a certos recantos do Congresso Nacional.
Felizmente, a CSS podeser barrada no Se

nado. Com a maioria de apenas dois votos na

Câmara, o projeto chega fraco ao Senado. Se

passar, cairá no Supremo, pois é inconsti
tucional. A Câmara pelo menos eliminou a

vinculação.

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

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

Restituição
do IR 2008

A Receita Federal depositou ontem, 'o dinheiro das restituições
liberadas no primeiro lote do Imposto de Renda 2008 (ano-base
2007). Foram liberados R$ 1,7 bilhão em restituições, para
1.379.175 pessoas. O dinheiro veio corrigido em 1,88%, referen
te à taxa Selic de maio, mais 1% de junho. Quem não informou a

conta-corrente para crédito da restituição poderá ir a uma agência
do Banco do Brasil e pedir a transferência do' dinheiro para qual
quer banco em que seja correntista. A restituição ficará disponível
no banco pelo prazo de um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate
nesse tempo, deverá requerê-lo com o Formulário Eletrônico - Pedi
do de Pagamento de Restituição, disponível na internet.

.

PLÁSTICO ZANOTTI
A empresa Plastico Zanotti de Massaranduba, já' programou sua parti
cipação na quinta edição da Feira e Congresso Nacional de Intergração
da Tecnologia do Plástico - Interplast 2008 - que será realizada em

Joinville no período de 25 a 29 de agosto e reunirá a indústria nacional
e importadores do setor de plástíco.

DIAS DOS NAMORADOS
Já considerado pelos comerciantes como a terceira melhor data come

morativa para vendas, alcançaram resultados multe significativos. De
acordo com a Serosa, no período de 6 a 12 de junho, semana do Dia dos
Namorados, foi registrada uma alta de 9,6% na atividade econômica do
comércio, em relação ao mesmo período de 2007. Segundo o Indica
dor Serasa do Nível de Atividade do Comércio, divulgado na sexta-feira
(13), o bom desempenho da data decorreu das promoções do varejo, em
termos de preços, e das facilidades de pagamento.

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR
As vendas a crédito novamente responderam pela maior parte das vendas
totais e o consumidor mais endividado ainda buscou alternativas mais bara
tas, como as flores. Outros consumidores, com a expectativa de um inverno
mais rigoroso, buscaram as confecções e os acessórios. O celular também
marcou forte presença na .lista de presentes. O indicador tem como base
uma amostra das consultas realizadas no Banco de Dados da Serasa.

QUEM IRRITA
Por falar em consumidor, uma das atividades. que mais irrita os consu

midores são os serviços de telemarketing dos Bancos que ligam pam as

casas nos horários mais dtterentesjcssnels. Também utilizam o mesmo

discurso, falam que você' foi escolhldc por bQa relaçã.o comercial e te
oferecem tudo que é tipo de produto e serviço. Somente heste final de
semana recebi em casa três ligações de bancos diferentes e parecia a

mesma !lessoa falando. Já tomei uma decisão. Não .contratarei os ser
viços desses bancos pela falta de criatividade em se relacionar com o

mercado. Acredito que nesta sistemática de mercadologia, as empresas
perdem mais clientes do que ganham.

etarrek@terra.com.br

INDICADORES CÂMBIO
.COMPRA VENDA VARIAÇÃO
1,624 1,626 -0,61%
1,547 1,548 0,42%

I íNDICE . VARIAÇÃO MOEDA
IBOVESPA 0,12%

,

Dólar comercial (R$)
Euro (em US$)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



: . O 'CÓRitEIO DO POVo':[E] .

TERÇA -FEIRA. 17 DE JUNHO DE 2008

PERSPECTIVAS DE FUTURO

SANTA'�éÂTÀRíNA--��-----

Fiesc realiza palestras ria Capital
Inscrições para o EncontroCatarinense da Indústria 2008 encerram hoje
FLORIANÓPOLIS

O Sistema Federação das In
dústrias (Fiesc) realiza nos dias
19 e 20 de junho o Encontro
Catarinense da Indústria 2008,
principal evento da entidade para.
debater os rumos do setor produ
tivo e homenagear as pessoas e

entidades que contribuem para
o desenvolvimento da indústria
catarinense. O evento é voltado

para empresários do setor in
dustrial de todo Estado. As ins

crições devem ser feitas até hoje
pelo website www.fiescnet.com.
br/encontro. Nesta quinta-feira
(19), a partir das 16 horas, serão
realizadas três palestras seguidas
de debates com empresários ca

tarinenses. O presidente do Con
selho de Administração da Weg,

Décio da Silva, vai falar sobre os

desafios para a indústria catari
nense; o consultor sênior da Uni
dade de Relações do Trabalho e

Desenvolvimento Associativo
da Confederação Nacional da
Indústria (CNI), Dagoberto Lima
Godoy, vai debater a moderni-.
zação das organizações' sindi
cais e das relações de trabalho;
e a jornalista e comentarista
da rádio CBN e da Globonews,
Lúcia Hippólito, fará uma ava

'liação do atual cenário político
brasileiro. Na sexta-feira, será
realizada a entrega da Ordem
do Mérito Industrial de Santa
Catarina a cinco empresários
catarinenses de destaque, entre
eles Valdemar Zanotti, da Za
notti S.A., de [araguá do SuI. o presidente do Conselho de Administração daWeg, Décio da Silva, vai falar sobre os desafios para a indústria

l/CONTRIBUIR PARA
O DESENVOLVIMENTO,

SOCIAL,. CULTURAL,
'"

ECONOMICO·
E POLíTICO DO'VALE

DO ITAPOCU"

VUPLICA.ÇÃO
URGENTE!

O CORREIO DO POVO
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CRISE INFLACIONÁRIA
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Agricultura familiar como solução
Lula considera o controle inflacionário o "maior desafio econômico" do governo
BRASíLIA

O presidente Luiz Inácio'
Lula da Silva afirmou ontem

que o governo tem instrumen
tos, conhecimento e experiên
cia suficientes para controlar
a inflação, classificada por ele
como o "maior desafio econô
mico".

Lula, que esteve pela ma

nhã na sede da Bolsa de Valo
res de São Paulo (Bovespa), na
capital paulistana, afirmou,
durante discurso, que não se

pode permitir volta da infla
ção e que é preciso "ter mui
to cuidado para lidar com os

problemas de curto prazo sem

comprometer as conquistas de
longo prazo".

Aos presentes, ele falou

que, por experiência pessoal,
sabe os males que o aumento

inflacionário causa no bolso

da parcela mais pobre da po
pulação. "Vamos controlar a

inflação, porém, mantendo
ri crescimento sustentável.
Pela minha própria experiên
cia pessoal sei como é ruim a

sensação de incerteza e cor

rosão dos salários provoca
dos pela inflação".

Lula destacou ainda que esse
é um problema provocado pelo
aumento da demanda interna e

por. pressão do mercado inter
nacional com a alta do preço
dos combustíveis e alimentos.
Em seguida, citou a medida
de estimular a produção de
alimentos pela agricultura fa
miliar brasileira e a possibili
dade de logo extrair petróleo

- da camada pré-sal, localizada
na Bacia de Campos.

AGÊNCIA BRASIL Na avaliação de Lula, crise mundial de alimentos deve ser entendida como um desafio que o país estó disposto enfrentar

Projeção paro inflação chego Presidente do TSE recebe reivindicação
a 5,80%; 12° alta consecutiva Movimento tenta barrar os candidatos com processos em andamento
SÃO PAULO

A_projeyão da inflação me

dida pelo Indice de Preços ao
, Consumidor Amplo (IPCA) su
biu pela 12a vez consecutiva,
passando de 5,55% para 5,80%
neste ano. A projeção consta
do boletim Focus, publicação
semanal do Banco Central, ela
borada com base em pesquisa
realizada com analistas de mer
cado sobre os principais indica
dores da economia.

'As estimativas dos ana

listas estão cada vez mais de
distantes do centro da meta

de inflação para este ano que
é 4,5%, com margem de dois

pontos percentuais para mais
ou para menos. Ou seja, se

a inflação fechar o ano em

6,5%,ainda estará dentro da
meta. O índice escolhido pelo
Conselho Monetário Nacional
(CMN) para a meta de infla
ção é o IPCA. Para 2009, que
também tem a mesma meta de

inflação.. a expectativa para o

IPCA é
.

de' 4,63%, sendo que
na semana anterior essa proje
ção era de 6,60%.

Os analistas de mercado
também aumentaram a proje
ção para a inflação no merca-

do paulista. A estimativa para
o Índice de Preços ao Consu
midor, medido pela Fundação
Instituto de PesquisaEconômi
ca (IPC-Fipe), subiu de 5,50%
para 5,52%, em 2008, e de 4

40% para 4,50% em 2009.
No mercado atacadista em

2008, a expectativa para o Ín
dice Geral de Preços - Dispo
nibilidade Interna (IGP-DI)
subiu de 9,01% para 9,96%
e para o Índice Geral de Pre

ços de Mercado (IGP-M) pas
sou de 8,73% para 10%. Para
2009, a estimativa para o

IGP-DI permaneceu em 5% e

para o IGP-M subiu de 4,86%
para 5%.

AGÊNCIA ESTADO

Uma mobilização popular
para impedir que políticos con

denados ou que renunciaram
aos mandatos para fugir da cas

sação possam se candidatar tem
dia e hora para começar: hoje
às 14h30, no Tribunal Superior
Eleitoral (TSE).

É quando o Movimento de
Combate Corrupção Eleitoral

(MCCE), que reúne 36 insti

tuições, vai entregar ao presi
dente do TSE, ministro Carlos
Ayres Britto, um novo projeto
de lei de iniciativa popular
que sugere alterações na lei de
inelegibilidades Lei cornple
mentar 64/90.

Para que o texto vá ao Con

gresso, a Constituição Federal
pede que sejam recolhidas as

assinaturas de 1% dos eleitores
brasileiros ou seja, serão neces

sárias pelo menos 1,7 milhão. O
MCCE fez o mesmo para aprovar

.

a Lei 9.840/99, que tornou crime
a prática da compra de votos.

O projeto propõe que os que
foram condenados em primeira
ou única instância ou que tive
rem contra si denúncias recebi
dás por órgão judicial colegiado'
nãotenham a sua candidatura
aprovada pelo TSE.

Documento seró entregue ao presidente do TSE, ministro Carlos Ayres Britto

.&CQmo é Hoje
Uma. decisão do TSE,. no último

..

dia lO, vai exatamente centrn o que
propõe o projeto. POF mei.9' dela, o

. triburiâl definiu que apenas os can-

didatos;com processo trg.nsitado ern

julgado - ou seja, sentença defini
tiV(\f s�rão impedid,os de conconsr
nas eleições. es
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Sobe para.1 O nO de mortos no Japão
Mais de 200 pessoas estão em abrigos e outras 3.500 estão sem água e energia
TÓQUIO

O número de mortos no

forte terremoto que atingiu o

norte do Japão subiu para 10
ontem quando tropas e equi
pes de resgate continuavam
à buscar sobreviventes na re

mota e montanhosa área mais

atingida pelo tremor.
Um quarto corpo foi retira

do das ruínas de um hotel em
Miyagi, disse uma autoridade
local. O prédio foi atingido
por um enorme deslizamento
de terra causado pelo terremo
to de 7,2 graus-de magnitude,
ocorrido na manhã de sába
do, 14, (horário local). Doze

pessoas continuam desapare
cidas, incluindo três que es

tavam no hotel, e pelo menos

231 ficaram feridas, de acordo
com a agência de incêndios e

desastres de Tóquio.
Mais de 200 pessoas estão

em abrigos e caminhões estão
levando água às regiões mais
afetadas. Mais de 3.500 casas
estão sem água nem eletrici
dade, segundo autoridades

governamentais locais. Cerca
de 50 pessoas ainda estão sem

George Bush

pressiona Irã
LONDRES

o presidente norte-ame

ricano, George W. Bush, ad
vertiu ontem em Londres que
não descarta o uso da força
contra o Irã para obrigar o

país a suspender seu progra
ma nuclear, mas acrescentou

que espera que a crise possa
ser solucionada pela "via di

plomática".
"Todas as opções estão aber

tas no Irã", declarou Bush, em
uma entrevista coletiva conjun
ta com o primeiro-ministro bri
tânico, Gordon Brown. Brown
anunciou por sua parte que a .

União Européia (DE) concorda
com a aplicação de novas san

ções contra o Irã, incluindo o

congelamento dos ativos no ex

terior do banco mais importan
te de Teerã. O premiê britânico
também anunciou que enviará

tropas adicionais ao Afeganis
tão, onde Londresmantémmo

bilizados 7.800 militares.

ajuda em vilarejos distantes,
em Miyagi. "Estou preocupada
com o quanto isso ainda vai du
rar, estou preocupada com mi
nha casa", disse uma mulher à
TV Asahi, em urn abrigo.

Os deslizamentos de terra
e as estradas interrompidas as

sustaram os japoneses, mas o
. número de mortos foi limitado
devido às estritas normas para
as construções e ao fato de a po- .

pulação estar bastante espalha
da pela região atingida.

O Japão é uma das áreas
com maior

.

atividade sísmica
.

domundo, O país tem cerca de
20% dos terremotos com mag
nitude seis ou mais no mundo.
O premiê Yasuo Fukuda .pediu
às autoridades que garantam
que os serviços essenciais fun
cionem rapidamente. "Quero
que os serviços básicos sejam
restabelecidos assim que possí-

.

vel para que ás Vidas daqueles
que sofreram com o terremoto

sejam estabilizadas", disse ele
ontem, segundo a agência de
notícias Kyodo.

AGÊNCIA ESTADO Estrada em Miyagi, Norte do Japão, foi cortada após tremor de 7,2 graus que atingiu a região no sábado

<' Chuvas matam mais de 57 e

atingem 17,8 mi na China
PEQUIM

As fortes chuvas e inun

dações que castigam nove

províncias do sul da China
deixaram até agora mais de
57 mortos e 17,87 milhões de

pessoas atingidas, segundo o

Ministério de Assuntos Civis.
O governo disse que ao me

nos sete pessoas permaneciam
desaparecidas até .a noite de
domingo, segundo dados di

vulgados pela agência de no

tícias Xinhua.
O desastre afetou até agora

860.500 hectares de planta
ções, arrasou 45 mil casas e

danificou outras 141 mil, C8m
perdas econômicas diretas de
US$ 1,53 bilhão.

A província de Cantão foi a
mais devastada pelas chuvas e

inundações, com um total de
5,76 milhões de atingidos. De

o: zessete cidades desta provín-
Moradores em meio aos escombros de suàs casas destruídas pelas chuvas cia, que concentra a produção

manufatureira chinesa, foram
afetadas pelas chuvas.

Ern Guangxi
I

Zhuang as

fortes chuvas causaram desli
zarrientos de terra e de rochas

que afetam 6,8 milhões de

pessoas e obrigaram a retira
da de 838 mil, segundo o de

partamento local de assuntos
civis. A província de Sichuan,
devastada pelo terremoto do
dia 12 de maio, também está
sendo afetada pelas chuvas,
cuja incidência ameaça trans
bordar os lagos formados por
diques de rochas e barro des

prendidos pelo tremor.

Muitas estradas foram afe
tadas por deslizamentos de
terras. A enchente no delta do
rio pérola é a pior em 50 anos.

A Xinhua noticiou que o go
verno lançou um alerta para
novas enchentes. A tempora
da de chuvas na China provo
ca destruição todos os anos.
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BOA FASE

Vôlei masculino se

garante na decisão
Marisol/FME pode decidir título em casa
JARAGUÁ DO SUL

O vôlei infanto-juvenil
masculino de Jaraguá do Sul
aproveita a boa fase. Venceu
as duas etapas do Campeona
to Catarinense da categoria,
a última delas neste fim-de
semana em Santo Amaro da

Imperatriz e, com isso, se ga
rantiu na final da competição.
O objetivo da Marisol/FME
agora é terminar entre os três

primeiros na última etapa{de
18 a 20 de julho) para trazer

para Jaraguá do Sul a fase de
cisiva da competição.

Os jaraguaenses termina
ram a etapa com nove pontos
(quatro vitórias e uma derro

ta) e ficaram empatados com

Joinville, levando vantagem
nos sets perdidos (cinco con

tra sete). Apesar do resultado,
o técnico Luiz Carlos da Silva,
o Kadylac, considerou o rendi
mento da equipe abaixo do es

perado. "Estamos fazendo um

trabalho de preparação física
-

de olho nos Joguinhos Abertos Marisol/FME venceu ás duas etapas do Estadual e garantiu a vaga
,

e na final do Estadual (ambos
em setembro)", justificou. "Va-
mos continuar trabalhando
a evolução do time, para que
possamos chegar no padrão
de jogo necessário para, quem
sabe, 'vencer as duas competi
ções", emendou.

Kadylac disse também

que .a competição está muito

equilibrada e que pelo me

nos quatro equipes devem

brigar pelo primeiro lugar
- Marisol/FME, Joinville, Ci
med e Blumenau. "Estes são
os principais candidatos no

Sábado (14/6)..,
Marisol/FME 3xO Purézll/Santo Amaro
do Imperatriz
Marisol/FME 3x1 Bonja/Joinvill�0 %\\

Domingo'(1516) -. %. .,' �'f> .,.

Marisol7FME 31(0 Saht�ari&Comboriú
't1f -"i; ';';1"

,,' ';'

Resultados
Sextd-felra (13/6) J,

Marisol/FME 1x3 Pró Vôlei/aJbmenau
Marisol/fME 3x1. eimed/Flof;ianópolis

Estadual. Nos Joguinhos terá
ainda Chapecó, que é uma

das principais escolas do vô
lei catarinense", comentou.

"Queremos coroar um ciclo

de trabalho de uma geração
que vem competindo há seis
'anos e está no projeto (dos
pólos nas escolas) há oito",
disse ainda o treinador.

FUTEBOL DE BASE

Juvenil vence
.mels uma

Futsal masculino
na tercei ra fase

Jaraguaenses no

-Tornado Combat
As equipes do Juventus/FME entra

ním em campo no sábado (14/6), contra
o Brusque no Estádio Joõo Marcatto, pela
7° Rodado do Compeonato Cotarinense de
Futebol. O juvenil venceu por 1xO com gol
de Rodriguinho. Já os juniores perderam
por 2x1 O próximo jogo será amanhõ, em
Indaia!, contra o Atlético de Ibirama.

A equipe Malwee/eEJ/FME garantiu A jaraguaense Priscila Baader con-
o voga para o terceira fase do eatarinen- quistou o título do Tornado Combat 00
se de Fulsal Sub-15 Masculino. eOl11duas bater, por unanimidade, a joinvilense
vitórias e um empate, os jaraguaenses ,

Adriane Adrat, dez quilos mais pesado (65
somaram sete pontos e terminaram o quilos contra 55). Já o treinador Xitõo nem

etapa em primeiro lugar no Grupo M preciSOu lutar, já que o adversário nõo com-
com 16 pontos. A tabelo do próximo pareceu. Xitõo segue se preparando para o

fase será 'divulgada nesta semuna, Pon-Americano nos Estados Unidos.,

O CORREIO DO POVO HITERÇA-FEIRA, 17 DE JUNHO DE 2008 '

Nesta' quarto-feira acon

tece, às 15h30 no auditó
rio do ligo Jaraguaense,
o cong resso técn ico do
eampeonato Amador do
Segundo Divisõo. A com

petiçõo, neste ano, será
denominado Taça SDR. ,Já
os campeonatos Sênior e

dos Escolinhas ainda nõo

começou porque ainda nõo
tem verbo para pagar os

arbitragens. A ligo Jere
guaense aguardo um pos
sível repasse do eâmara
de Vereadores poro entõo

começar o competiçõo.

MUDANÇAS" '

Desde abril que Rog�rio Tornazelli não é mais o presidente do Ligo
Joraguaense de Fute�ol: O cargo agora está com Morino Paternolli, já
que Tomazelli assumiu o vice-presidência do Regiôo Norte do federa
çõo eQtarin�nse de Futebol. Mas ele conti'nua ajudando no entidade,
princfpalmente no organizaçõo dos campeonatos.

.

A DIRETORIA
Sábado/naijogo dos categorias de base doJuventus, apenas três di
retores do clube apareceram. E tem g,ente tirando dinheiro do próprio
bolso parei pagar as taxas de arbitragem. É complicado fazer' fut�pol
deste jeito. No hora que o time.está.bem;,disputando cempetiçõõ"de
elite; enche de gente querendo "aparecer no fpto". Mas diretorque é
dirétor mesmo está com o clube até nos fiaras mais adversos:

-i;:' ·'R'- -_-,

lRlfiE
É ruim .yer a Seleçõo+"rasileira perder. Ainda mais do .. jeito que foi;.
dQmingo. Faltou tud

'
.

o timê. Não teve ningvém qu� se saJv�u
do vexame. Só nno t mais por causo do trave .• e porque os poro-

"

guoios desaceleroram. Tudo bem que o Seleção possa por mudanças,
mos ning:aém desaprende o joga.r futebol do noite. poro o dia. Foi um
apagão geral. Pior, só perder pro Venezuela.,

AMPLIAÇÃO
O Avaí entrou no onda e diz que quer ampliar o Résspcada panr40 mil
pessoas até o 0110 que vem. O presidente do clube, joõo Nilson Zunino,
avisou que vai procurar apoio no FUl1desporte. Ainda não'foi talndo
nado �e valõres. Zunino acreditaqu� este espaço será destinadouos
torcedores de baixo rendo: ou seja, terá valores m,ais baratos de in
gFesso. Se der certo é uma boa. E, COI1l isso, o/presidente acredito que
pode ampliar o número de sócios-torcedores.

e s P o, r t e @ o c o. r � e ,i ° d ° P o v o . c_ om .. b r '"
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CATARINENSE

Olympya vence Guarani em Palhoça
Time feminino deJaraguámantém a vice-liderança ao bater o Guarani por 2xl
JARAGUÁ DO SUL

Parece que O OlympyalJu
ventus se encontrou mesmo no

Campeonato Catarinense, De

pois de perder a primeira parti
da para o Avaí o time venceu as

duas partidas do turno da com
petição. Desta vez as coman

dadas de Polenta superaram o

Guarani de Palhoça na casa das
adversárias por 2x1. Agora a

equipe é vice-líder da Chave B,
com seis pontos, atrás do Avaí,
com nove.

Para Polenta' o placar po
deria ter sido mais elástico, já
que o Olympya dominou todo
o jogo. O time abriu o placar
aos dez minutos com a capitã
Marise. Ela recebeu um lança
mento de Juliana, dividiu abala
com a goleira e no rebate ficou
sozinha para colocar pro fundo
do gol. As garotas de Palhoça
só empataram por causa de um

gol contra de Leila. Depois da
cobrança do escanteio, Diana
defendeu e no rebate a bola ba
teu em Leila e entrou.

No intervalo Polenta orien
tou suas comandadas a manter o

desempenho, ele sabia que a vi
tória era uma questão de tempo.
O time continuou arriscando e

na metade da etapa complemen
tar Marise driblou a goleira. e
chutou no ângulo, fazendo 2x1

para as visitantes. Segundo a

atacante, este foi o seu gol mais
bonito do campeonato. A capitã
é a artilheira doOlympya no Es
tadual com quatro gols.

Os dois próximos jogos do
time de [aragua do-Sul serão em
casa. No domingo, 21 de junho,
volta a enfrentar o Guarani de Pa
lhoça e no dia 29 de junho pega
oMüller. ParaMarise, os jogos se
rão mais difíceis que o primeiro
confronto, já que o Olympya tem
a responsabilidade de vencer em
casa. "Elas vão vir com tudo e te
remos que agüentar a pressão",
comentou Marise.

A final da Copa Garcia, entre
Tiozinho e Olympya, que deve
ria ter acontecido no sábado, foi
transferida por causa do mau

tempo. A decisão foi remarcada
para o próximo sábado, às 15 ho
ras, em Blumenau,

mesmo ritmo, já que com o bom GENIEW RODRIGUES Comandadas de Polenta voltam a enfrentar o Guarani no próximo domingo, às 15 horas, no João Marcatto
.

..

. �

Tiagão (com a bola) passou para o touchdown do empate e o d'u virada

Breakers surpreende e vence

o Floripa Istepõs por 25x18
JARAGUÁ DO SUL

Em uma partida disputada,
o Jaraguá Breakers surpreen
deu o Floripa Istepôs e ven

ceu o primeiro clássico do SC
Bowl por 25x18. O time con

tinua empatado em primeiro
lugar com o Caxias Panzers,

. superado apenas por saldo de

pontos. A equipe precisa ven

cer apenas mais dois confron
tos para garantir a vaga para
os play-offs. O Caxias é C! pró
ximo adversário do Breakers,
no dia 29 de junho, Estádio
Ernestão.

Considerada a melhor par
tida do SC Bowl 2008, o jogo
começou com o time da capi
tal imprimindo um ritmo for
te. Tanto é que o Istepôs abriu

N o prímeiro quarto com dois
� touchdowns, Ainda no final
«

� do quarto inicial o Breakers
� conseguiu abrir o marcador
com João Carvalho, deixando

o placar em 12x6.
No intervalo para o segun

do quarto o time de Jaraguá
conversou e arrumou a casa,
voltando para a partida com

mais determinação. Logo no

começo o time fez seu segun
do touchdown com um lança
mento de Tiagão para Jackson,
deixar .tudo igual. (12x12). O
Breakers conseguiu ainda um

extra point no final do segun
do-quarto cem o Teta (13x12).

No início do terceiro quar
to o time de Jaraguá deixou o

Istepôs virar o marcador com
um touchdown na hora certa

(18x13). Depois disso só deu
Breakers. Tiagão passou para
Célio Júnior, que completou

, mais um touchdown (19x18).
O ponte que decidiu o jogo
saiu, de- uma interceptação de
Teta, que retornou a endzone
e fez o touchdown decisivo,
fazendo 25x18.

Natação volta
com �7 pódios

A equipe Urb!Jno/FME conquistou 27
medalhas e bateu quatro recordes no

2° Etapa do Campeonato Catarinensé
de Notação Mirim/Petiz, no final de
semana. Julipna Demarchi foi o mais

rópida nos 100m e 200m peito no Pe
tiz 1 e Giovanna de Mattos nos 400m e

SOOm livre da Petiz 2. Dos medalhas,
oito foram de ouro, dez de prat{l e nove
de bronze.

.

\

Fênix faz
bom resultado

A equipe Fênix de Ciclismo esteve em
/

Campo Alegre neste final de' semana,
onde participo.u de provas vólidas para
o ranking cotarinense. A equipe formado
por Rogério Muller, Sérgio Paes, Ander
son ·Fefilandes e Carlos Vieira conseguiu
dois pódios. Um com Anderson, no provo

. contra relógio individual master B.e ou

tro com Carlos no categoria master C.
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Alemanha vence e

enfrentará Portugal
Croácia ficoucom primeiro lugar no grupo
DA REDAÇÃO

A Alemanha cumpriu seu

papel, mas não conseguiu en

cerrar a primeira fase na lide

rança do Grupo B da Euroco

pa. Apesar de vencer a Áustria
ontem, por lxO, o time do téc
nico Joachim Low se classífí
cou em segundo lugar e agora
enfrenta Portugal nas quartas
de-final.

A primeira posição do

Grupo B ficou com a Croácia,
que derrotou a Polônia por
lxo. e chegou aos nove pon
tos na tabela, três a mais que
os. alemães. Corri o resultado,
os croatas encaram a Turquia
- segunda colocada do Grupo
A. Áustria e Polônia deixam a

competição depois de somar

apenas um ponto em três jo
gos.

A Alemanha entrou' em

campo disposta a apagar a má

impressão da derrota para a

Croácia na segunda rodada.
Durante o fim de semana, os

jogadores chegaram até mes
.
mo a se reunir sem a presença
de Joachim Low, que apenas
deu seu consentimento ao

elenco, para melhorar o am

biente dentro do grupo.
As dificuldades que a Ale

manha teve para marcar na

primeirametade do jogo foram
encerradas com apenas três

BRASILEIRÃO SÉRIE A - CLASSIFICAÇÃO Resultados - 6' Rodada
"

WCol.,:'ltme 'o,
p V

10 Flamengo 6' 4
Grêmio 4

30 '6 4

Fluminense 1 xi Santos
Palmeiras 5x2 Cruzeiro

7 Atlético-MG 4x2 Ipatinga
6.i Flamengo 4x2 São Paulo
5 Internacional 2x1 Botafogo

Figueirense 3x1 Sport
Portuguesa 1 xO Atlético-PR
Náutico 1 x1 Vasco

""""""""""0'
"%

Goiás Ox3 Grêmio
Coritiba OxO Vitória

ss

11 6

Próximos Jo os

7a Rodada
Sábado (21/6)

-1 18h20 - Botafogo x Portuguesa
18h20 - São Paulo x Sport
18h20 - Coritiba x Fluminense

• 18h20 - CrUZeiro x Figueirense
. -2 Domingo (22/6)

... 16h - Ipatinga x Flamengo

3
16h - Vitória x Internacional

-

._
16h - Vasco x Palmeiras

-5;w@ 18h10 - Grêmio x Atlético-PR
_

18h10 - Santos x Goiás
; 18h10 - Náutico x Atlético-MG

BRASILEIRÃO SÉRIE B - CLASSIFICAÇÃO Resultados - (i' ROdada

*

10 Corinthians

sao
Juventude

50 Avaí

1)0,3/ GP,.;:GC. SG ��!I��u��11��n�������a
O 17 5 12 Gama 1xO CRB

"'...." N.·O,",'@ • ., Ceará 2xO América-RN
7. 4 3 Avai 4x1 Vila Nova

"'I['!;i Barueri 1 x5 Santo André

O 10 6 4�' Bahia OxO Paraná
São Caetano 2xO Bragantino
Corinthians 4x1 Brasiliense

.

ABC OxO Criciúma

18 6 6 O

10 6 4

Próximos_Jogos

Goleiro alemã!) teve de segurar (, ímpeto austríaco para garantir vitória Grupo A: Atlético 20, Floresta 19, Caramuru
18, Flamengo 16, Tupi 15 e Cruz de Malta O.

Grupo B: Água Verde Pom. 24, Vera Cruz 21,
Botalogo 17, Noite a Fora 13, Água Verde Tbó.
09, Atlético ENEC 9 e Vitória 8.

Aspirantes
Cruz de Malta OXO Atlético Pom.:

Classificoção
Grupo A: Caramuru 14, Atlético Pom� 8,

. Flamengo 6 e Cruz de Malta 5.

Grupo B: Atlético ENEC 10, Vitória 9, Noite a

Fora 7 e Botalogo 2.

minutos na etapa final. Balla
ck acertou uma forte cobrança
de falta no ângulo esquerdo de
Macho e fez um golaço. Após
o -Iance, foi a vez da Áustria
pressionar. Apostando nas joga-

das pelas alas, o time se lançou
ao ataque' e ao mesmo tempo'
cedeu contra-ataques aos visitan
tes. No fim, vâleu a persistência
da defesa alemã, que segurou o

triunfo até o fim.

Resultados
Suécia 1 x2 Espanha
Grécia Oxl Rússia

Suíça 2xO Portugal
Turquia 3x2 Rep. Checa
Áustria x Alemanha
Polônia x Croócia

Hoje
ISh4S - Holanda x Romênia
ISh4S - França x Itólia

A opção por isolar os joga- pretende realizar mudanças
dores foi do técnico Dunga. drásticas para a partida diante
Na última sexta-feira, ele já fio. da rival Argentina amanhã.
zera um treino secreto e pediu Para o treinador, a mudança
que cínegrafístas e fotógrafos de atitude é multo mais vá

parassem de registrar o even- lida que urna simples mu

to. "Nós sempre procuramos' dança de jogadores. "Vamos
tirar a seleção do foco. Uma conversar com os jogadores,.
coisa -é a .festa que se cria lá com cabeça fria. Às vezes, a

fora. Já nós queremos é traba- mudança de atitude é melhor
lhar. Por isso, será melhor as- que a mudança de algum jo-'
sim", disse o técnico, emen- gador. NãQ é 'Uma questão de.
dando que o mais importante mudar muitas coisas, e sim de

é.pensar no jogo. conversar e arrumar o que es-

Dunga deixou claro que não tiver errado".

Resultados
Uruguai 1 xl Venezuela
Peru 1 xl Colômbia

Poraguai 2xO Brasil
\ Argentina 1 xl Equador

Bolívia 0x2 Chile
Próximos Jogos
Terça-Ieira
19h - Equador x Colômbia
Quarta-leira
17hl0 -:Bolívia x Paraguai
19h - Uruguai x Peru
21 hSO - B,rasil x Argentina
Quinta-Ieira
21 h30 - Venezuela x Chile

Resultados 70 Rodada
Jwenil e Júnior (entre parênteses)
Criciúma (5) 2x2 (O) MareHio Dias

Chapecoense (O) 2x2 (1) Avaí
Guarani (O) 2xO (2) Atlético
Metrapolitano (1) 0x3 (O) Joinville
Juventus (1) 1 xO (2) Brusque
Cidade Azul (O) 0x2 (2) Figueirense

Dunga tira seleçõo de BH
Objetivo dotreinador é evitar a badalação da torcida
BELO HORIZONTE

A Seleção Brasileira re

solveu se isolar depois da
derrota por 2xO.para os para
guaios. Para evitar badalação
antes do jogo contra a Argen
tina, amanhã, no Míneirão,
os jogadores ficarão confina
dos nó centro de treinamento
do Atlético (MG), na Cidade
do Galo. O local fica em uma

região isolada em Vespasía
no, que fica a 22 quilômetros
de distância da capital Belo
Horizonte.

'

3D Rodada
'Amanhã (ISh)
Kindermann 10xO São Bento
Avaí 4x2 Muller
Guarani lx2 Olympya,lJuventus

TAÇA POMERODE
CORtipAResultados

. 60 Rodada do Returno
Vera Cruz 2xl Noite a fora

Água Verde Tbó. 2x3 Vitória
Botalaga 1 x2 Água Verde Pom.
Caramuru 1 xS Floresta
Cruz de Malta OXO Atlético Pom.

Classificação

Municipal de Bocha em Dupla
Semifinal
Ass. Itapocu B 24xl0 Prainha da Oma B

. Ass_ Itapocu B 10x24 Prainha da OmlfB
Ass. Itapocu B 14x24 Prainha da Orna B
XV de Novembra 12x24 Prainha da Oma A
XV de Novembra 20x24 Prainha da Oma A
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CONTRA-CAPA-----

VNI
Ponto luminoso teria permanecido no céu por cerca de 20 minutos

JARAGUÁ DO SUL

A dona-de-casa Silvia
Mohr, 36 anos, sempre' teve
uma paixão: olhar para o céu.
"Quando está bem escuro,
chamo meu marido e meus

filhos para ver as estrelas e a

lua. Sempre tem uma estrela
maior, mais forte;', revela. Mas
na noite do último domingo,
Silvia que vive no Bairro Três
Rios do Norte, ficou assustada.
com o que viu lá no alto.

Por volta das 22h30, o estu
dante Fábio Juliano Mohr, 16

anos, filho de Silvia, avistou
da janela do quarto uma luz
muito forte que não parecia
se tratar de uma simples es

trela como tantas outras. "Era
maior que uma estrela e bri
lhava muito. Chamei minha
mãe para ver também", lembra
o garoto. "Não era um avião.
Não era uma estrela. É inex

plicável", acrescenta a mãe.
Os dois relatam que o que

acreditam ser um OVNI (Objeto
Voador Não Identíficado]. per
maneceu no ar, fazendo movi
mentos circulares por pelo me

nos 20 minutos. "Era maior e

mais luminoso que uma estrela.
Acredito que pode ser um disco
voador. Podem existir Vidas em

outros planetas. Por que não?",
indaga a dona-de-casa.

O fato já se espalhou entre
a vizinhança. Alguns acredi
tam, mas outros questionam
o relato da família, "Não tem

explicação. Mas não tenho
vergonha de dizer o que eu vi.
Talvez mais gente veja, mas

muitos têm vergonha de falar",
comenta Silvia. Ela lamenta
não ter conseguido tirar uma
foto para comprovar o que viu,
mas diz que a partir de agora,
vai ficar ainda mais atenta ao

olhar para o céu na tentativa
de repetir a experiência.

DEBORA VOLPI

O que é um OVNI?
OVNI é a sigla para Objetos Voadores Não-

Identificados e não é necessariamente
um disco voador. Pode ser qualquer
objeto voador ou fenômeno óptico.
Em 1996, em Varginha (MGt várias

. testemunhas declararam ter
avistado não só um Objeto

Voador Não-Identificado, mas
também tripulantes de um

possível disco voador.
Os países com maior

número de OVNls
avistados, são:
Estados Unidos,
México, Peru,
Brasi" Rússia

e Chile.

Família afirma ter visto algo semelhante uma estrela, porém com brilho mais forte

Financiamento até 72x • Troco na troca • Garantia de procedência • Você confia, nós garantimos � !��,I1i1IiI. ª f!:
'TAC não inclusa para.todas as modalidades de financiamento, que-estão sujeitas à aprovação de cadastro pelo Banco Volkswagen, Todos os veiculós deste anúncio
com 60% de entrada, Consulte sua concessionária Volkswagen ou a Ouvidoria Banco Volkswagen: 0800 7012834. - Ofertas válidas até 17/06/08,

A MAIOR E MAIS MODERNA REDE DE CONCESSIONÁRIAS DE SANTA CATA�INA Caraguá Auto Elite
Jaraguá do Sul Capinzal Caçador Curitibanos Rio do Sul Lages São Joaquim Uma relação de confiança.
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