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Pesquisa realizada em 25 países indica que es

brosileiros sõo es mais confiantes em relação a

ter uma vida sexual plena. A pesquisa The Face of
Global Sex 2008: Sexual Confidence (nA Face Global
do Sexo: Confiança Sexual"), promovida'pelo fabri
cante de preservativos Durex. aponta que 80% dos
brosileiros entrevistados disserem estar confiantes
em ter uma vida sexual feliz e satisfatória. Em se

gundo lugar vieram Conadá (74%) e Itália (65%),
e em último lugar, o Japõo (54,5%).

. Fonte: BBe Brasil
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OPINIAO----------

EDITORIAL

orruptes
dos 26 TRE's reafirmaram, à unanimidade, o
compromisso de agir com rigor no exame de
pedidos de registro de candidaturas de políti
cos que respondam a processos judiciais. Al-

guns juízes presentes citaram
casos de pessoas simples, do
povo, que�stão parabenizando
alusf:iça�!eitCl.ral pela ínicíatí
va:. gente �ue pede para que os

corruptos não sejam candida
tos. Para ajudar os eleitores a
exercerem seu direito de voto

livre e consciente, a Associa

ção dos Magistrados Brasileiros, em parceria
com o Tribunal Superior Eleitoral, elaborou
urna cartilha visando eonscientizar os eleito
res da importância do voto e do seu papel na
fiscalização do pleito pa,ta que seja cada vez

mais .um processo limpq�. transparante, sem
coação ou qualquer tipo de constrangimento.

Presidentes dos

TR�s,!�pfirmal)1
compftHnisso de

agir com rigor.

.

s", porque respondem ou

os em processos judiciais,
por corrupção. Presidentes

DÁ LADO. ASTOLFO.
O MOÇO DA BICICLETA
TÁ FAZENDO SINAL

PRA PASSAR!!

PABLO VARELA

BRANCO, ESCRITOR

Os alunos às vezes pedem para que
eu escreva sobre eles no jornal. Aí eu ex
plico que escrevo histórias irreais, não
são vividas por mim, são coisas que eu

ouço ou invento. Aí eles dizem: "Então
inventa uma sobre a gente". Eles é que
são grandes inventores de histórias.

Além do mais, prefiro a vivência
real que a educação proporciona. En
contrar alunos, colegas, enfim, ver pes
soas, trocar idéias, darrisadas e, às ve

zes, ter que encarar confrontos. É claro

CHARGE

PONTO DE VISTA

Conversainventada
que não podemos esquecer a situação
dos professores, da qual tanto falamos e

tão pouco fazemos. Jogamos nas costas

das autoridades (que de fato têmgran
de parte da culpa) e esquecemos que a

escola é um dos espaços onde a socie
dade existe como tal. Por isso deveria
ser natural que professores fossem res

peitados, no entanto muitas vezes e em

muitos espaços não são.
Mas essa conversa, pelo menos hoje,

deixo para os sindicatos, se é que eles
de fato estão atentos. Aí retonio o papo
do início: da parte boa do processo. Es
tar entre pessoas criativas e inteligen
tes. Os meus alunos são. Ei, pessoal,
mas não vão "se achando" não, é preci
so fazer mais e melhor. E sem depender
de professor, busquem o caminho sem

DO LEITOR

Prazo para os segurados
do INSS pedirem
revisões dos benefícios
de aposentadoria

As pessoas que se aposentaram entre os meses de

junho de 1977 e outubro de 1988 devem se atentar

quanto ao prazo final para o requerimento da revisão
dos benefícios junto ao INSS. O prazo termina no dia
30 de novembro deste ano e o reajuste pode chegar
a 62,55%.

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) er
rou ao aplicar o índice de O}\TN (Obrigações Rea

justáveis no Tesouro Nacional) nos benefícios de

aposentadoria concedidos entre os meses de junho
de 1977 e outubro de 1988, o que provocou uma re

dução média de 62,55% nos valores dos benefícios
dos segurados.

Também houve erro na aplicação do índice URV .

(Unidade Real de Valor) utilizado para a apuração
dos salários de contribuição dos segurados aposenta
dos entre os meses de março de 1994 e fevereiro de
�997. Com a devida revisão, os benefícios poderão
ter reajuste de 39,67%.

As duas revisões são garantidas pela justiça e o

INSS, geralmente, não recorre das decisões, trazendo
assim, rapidez ao processo.

Normalmente, o prazo para os segurados pedirem
revisão no valor dos benefícios é de dez anos. De acor

do com o Ministério da Previdência, o governo editou
uma lei em 1998 estipulando que os segurados só po
deriam pedir a revisão do benefício em até cinco anos

após a concessão.
No entanto, em 30 de novembro de 2003, uma

medida provisória estabeleceu que o prazo deveria
voltar a ser de dez anos. A medida provisória foi con
vertida em lei e garantiu mais cinco anos de prazo
para os mesmos segurados. Como a medida é de 30

de novembro de 2003, o prazo acabará em 30 de no

vembro deste ano.

LUCIANA MELO DE MAIA, ADVOGADA DA HASSE ADIfOCACIA

Os magistrados brasileiros não ficarão
inertes no julgamento dos pedidos de regis
tros de candidaturas nas zonas eleitorais, sen
do firmes na análise de casos de candidatos
que respondam a processos ju-
diciais cujo cri1:m:e em questão
torne o réu incompatível com
o exercícíó de "função pública.
A decisão foi tiradâ de encon

tro nacional de presidentes dos
Tribunais Regionais Eleitorais,
realizado na semana passada
no Rio de Janeiro. Ern contra-

ponto ao Tribunal Superior Eleitoral, que re
solveu arrefecer na defesa da moralidade pú
blica depois de anúncio de que faria publicar
urna lista contendo os nomes de candidatos

Os textos para esta coluna deverão ter no máxime 2.000 caracteres e podem ser

enviados para o e-moi! redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por curta para a

Rua Procopio Gomes de Oliveira. 246. CEP 89251-200. Cx. Postal 18. É obrigatório
informar nome completo. profissão. 'CPF e

' telefone (' não serão publicados).

esperar que alguém os leve. Autonomia,
como dizia o Paulo Freire.

Imagino que, na terça de manhã, al
guns deles Vão dizer "ah, eu li o texto
de hoje, o professor falou que eu iria fa
lar sobre isso". Imagine a cena, um mo

mento único de encontro da realidade
com a ficção, quase um déja vu institu
cional. Aí alguém pergunta o que é déja
vu e eu digo "pesquise, descubra", e ele
diz "custava dizer de uma vez?" e digo
que custava. Como dizia o pequeno
príncipe, em seu momento mais óbvio,
você se torna eternamente responsável
pelo que cativa. Essa responsabilidade
impede que se dê tudo de mão beijada.
Por isso é tão divertido ser professor.
Por isso é tão bom ir pra escola todo
dia, mesmo depois de adulto.
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FALA Aí!

" É o Pelé,
éo pelé."

EDSON ARANTES DO
NASCIMENTO, O PElt

identificando-se para cerca de
dez adolescentes armados que o

assaltaram em Santos.

"Foi uma tentativa
de gol pe, de fora

para dentro."
EURICO MrRANDA, PRESIDENTE

DO VASCO, sobre a vitória de
Roberto Dinamite na eleição

realizada sábado em São Januário
por 827 votos a 45:

" O Brasil é o

principal país no
mundo qúe a inflaçõo

nõo deslanchou."
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA,

presidente da República.

Quem perde
Bem a propósito uma observação do senador catarinense Raimundo Colom
bo (OEM), sobre a Proposta de Emenda Constitucional que tramita no Con
gresso propondo o aumento do número de vereadores em mais de sete mil
vagas. E que, ao contrário do que era esperado até recentemente, n'ão será
votada este ano, deixando o assunto para 2009. Colombo, que defende a

ampliação do número de cadeiras, porém sem que se aumente o percentual
para os legislativos municipais, citou o caso de loges, onde foi prefeito por
três vezes: o número de vereadores caiu de 21 para 12, nove ficaram de fora.
Justamente os mais humildes que, embora fortes lideranças comunitárias,
não tinham recursos para a componho. E, acrescente-se, muita gente para
lá de inteligente que, ou não quer ver o nome misturado ao fétido lamaçal
em que a política se transformou ou que, na visão de dirigentes partidários,
são sombras que podem ameaçá-los no futuro.

MISTÉRIO
Cresce a olhos vistos o patrimônio da fa
mília de certo prefeito nos últimos três
anos. Literalmente a olhos vistos porque
não faz nenhuma questão' de escondê
lo. Como não há notícias de que tenha
ganhado uma bolada em alguma loteria
ou recebido herança polpuda, as línguas
pretas não descansam. Até porque com o

salário que recebe não daria para ter e
manter tudo o que tem.

COMPLICADO
Pela terceira vez em poucos dias o PTB
de Jaraguá do Sul cancelou reunião

que daria rumos ao partido nestas

eleições. O presidente do diretório, Ivo
Petras Konell, defende apoio do par
tido à candidatura do pai, Ivã Konell
(OEM), que luta na Justiça para reaver
seus direitos políticos. Mas não há um

consenso na Executiva e nem entre os

membros do diretório.

s FIM DE FESTA
Comissão de Constituição, Justiça e

Cidadania do Senado quer acabar com
a festa de criação de novos municípios,
como ocorreu depois da Constituição de
1988, muitas vezes apenas para inte
resses políticos. Aliás, em Santa Catari-

'"
na foi uma festa. É só olhar o mapa para
se constatar absurdos. Pelo projeto, a

densidade demográfica mínima exigida
será de 5 mil habitantes para a Região
Norte, 10 mil para as Regiões Nordeste

_J

e Centro-Oeste e 15 mil habitantes para
",.

as Regiões Sudeste e Sul. O eleitorado
'"

será igual a' 50% da população .. '

O CORREIO DO POVODTERÇA-FEIRA. 24 DE JUNHO DE 2008

VER E CRER 1
"Não é possível deixar, por exemplo, que um candidato que tenho sido
prefeito, com vários processos por crimes contra a administração pú
blico, fraude à licitação ou desvios de recursos seja candidato pelo
mesmo município", disse o presidente do colégio dos Tribunai§ Regio
nais Eleitorais, desembargador CláOdio Santos, em encontro nacional
dos TREs realizado no semana passada no Rio de Janeiro.

VER E CRER 2
Por isso, ficou acordado que haverá uma fiscalização mais rigorosa das
candidaturas de políticos que respondem a ações judiciais. A medida po
derá levar à impugnação de registros de candidatos a prefeito e vereador
com a "ficha suja", mesmo que ainda não tenham sido condenados 'em

.

última instância. Às vésperesde bomologações dos candid�tur9s eX!lgis
tro em cartórios eleitorais, Mwma penca deles. Oue não ter.õo a tiroo
criminal divulgada como o ogunctado há poucos dias.

RESULTADO
No primeiro final de semana de vigência do lei de tolerância zero

sobre o consumo de bebida alcoólica em rodovias federais, nove
motoristas foram flagrados dirigindo nos BRs- 470 e 101. Todos
tiveram os carteiros de habilitação apreendidas por um ano, com
multa de RS 995,00.'

.

PODE?
Os senadores foram liberados nesta semana para participarem de fes
tas juninos em seus estados, pnnclpalmente no Nordeste, 0":'" che
gam a durar quase um mês. Os deputados federais da base do governo
queriam o mesmo, mos o presidente da Cosa, Arlindo Chináglio (Pn
manteve votações até quintacfeira. Ameaçando descontar os dias

..,de
falta dos parlamentares aus�ntes. É o fim da picado!

'o
!Jtado Gésar

, 28 anos, candidatô
eito i de Florianópolis. :
jovem, falto mulher, faJto n
política. Existe essa lalto fl
que o jovem se desinteresse,
qye o jovem não se vê repre
nàpolítica. Não vê àli,um

10"OsSO intelferir e kobo I
vido e respeitado. Sei.q
muitas vezes, no político
poro segurar bandeira,
de passeata, paro distribui
to, mas não se quer o jovem partici
pando de uma outro maneiro. Só SIt

"
for o jovem poro votar, e não para
ser votado."
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CONVENÇÃO

POLíTICA----------

Felipe Voigt é confirmado à reeleição
PrefeÍto voltará a disputar em dobradinha com Ribas, em aliança com seis
SCHROEDER

O prefeito Felipe Voigt (PP)
foi confirmado o primeiro can

didato à reeleição no Vale db
Itapocu. O progressista volta
rá a concorrer em dobradinha
como médico Luís Aparício Ri
bas (PMDB), atual vice prefeito.
O nome da coligação também
já foi definido. Seis partidos
integram a aliança "Unidos por
Schroeder": DEM, PSDB, PT e

PV; além do PP e PMDB.
À exceção do PT, os demais

partidos realizaramsuas conven
ções no último sábado, na Socie
dade Vitória, com a presença de
aproximadamente 150, pessoas.
Entre elas, os 32 filiados ao PP

que sacramentaram o nome de
Voigt para a disputa, além de ou
tros nove candidatos a vereador,
'um deles à reeleição. Ao todo,
40 candidatos representarão a

aliança, porém sem os partidos
estarem coligados na eleição pro-

, porcional. Os nomes devem ser

registrados na Justiça Eleitoral
até o dia 5 de julho.

Os petistas se juntaram aos

futuros aliados, após a conven

ção, que aconteceu no Centro

de Múltiplo Uso. Além de de
finir apoio formal à reeleição
de Voigt, a legenda também
escolbeu nove nomes para con-

-

correr a vereador. A decisão,
explicou o presidente do PT,
Zeca da Laje, deve-se à proxi
midade dos dois partidos em

âmbito federal, onde ele e Voigt
têm pleiteado recursos para o

município, a exemplo de duas
semanas atrás, data da última

viagem a Brasília.
Para o presidente do Pp, Le

onor Jacobi, a confirmação de
uma ampla coligação é refleKo
do governo de Felipe Voigt e só
foi possível porque ausência de

imposições das siglas, para as

quais "nada foi prometido" em

termos de cargos. Jacobi acredita
que a aliança representará a pos
sibilidade de "todos participarem
da administração", contribuindo
com projetos e na busca de recur
sos para omunicípio, através dos
deputados federais €i estaduais
de suas respectivas legendas. "O
povo de Schroeder só terá a ga
nhar", acredita.

CAROLINA TOMASELLI Progressista é o primeiro prefeito no Vale a ter a eandidatura definida

Diretor de OCP disse que campanha só acaba com a inauguração das obras

Campan,ha pela dup-licaçõo é

apresentada aos vereadores
JARAGUÁ DO SUL

OS vereadores manifestaram
ontem apoio irrestrito à campa
nha "BR-280: Duplicação Urgen
te", deflagrada mês passado pelo
O Correio do Povo como forma
de pressionar o governo pelo iní
cio das obras. A campanha foi

apresentada ontem pelo diretor
do jornal, Nelson Luiz Pereira.

Pereira destacou a missão
de OCP de contríbuír com o de-
-senvolvímento econômico, so

cial, político e cultural do Vale
do Itapocu, área de abrangência
deste que é mais antigo jornal em
circulação no Estado. "Quando
falamos em desenvolvimento,
devemos considerar como vari
ável determinante as condições
logísticas. Nenhuma região se

desenvolve sem uma rodovia

adequada", explicou.
O diretor também informou

que a campanha inclui a- divul

gação diária de um selo alusivo

ao tema e de reportagens peri
ódicas, incluindo um balanço
mensal sobre-o estágio em que se

I

encontra o projeto/obra. "Isto só
termina no dia em que a obra for
concluída", salientou.

O vereador Afonso Piazera

(PR) disse ter emmãos um crono
grama, com base nas datas forne
cidas pela Superintendência do
Dnit (Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes),
e que irá repassá-lo ao diretor do

jornal. Piazera também convidou
Pereira para uma reunião com o

superintendente do Dnit, João
José dos Santos, no próximo dia
7, no Centro Empresarial.

A presidente da Casa, Maris
tela Menel (PT do B), lembrou da
Coinissão Permanente Especial'
reativada pela Câmara para tra
tar dos assuntos relacionados à
rodovia. 'Aabrangência do jornal
é importante para que todos nós

possamos unir forças"
,

PTC confinna
,

nome a prefeito
Jaraguá do Sul Já tem um

candidato a 'prefeito aprovado
em convenção. O presidente
do PTC, Luís Carlos Andrade,
foi confirmado pelo partido no
último sábado, quando oito
filiados também escolberam
o nome de Erondina Pereira

para ser candidata a vice-pre
feita e Natanael José Piske para
concorrer a vereador. O nome

da chapa será "Jaraguá sem re

mendos".
Andrade disse que sucan

didatura é irreversível e que a

legenda fez opção por disputar
a eleição com chapa pura por
que "dificilmente outro partido
cederia a cabeça de chapa".
E também, para evitar que a

Prefeitura vire "cabide de em

prego", quando da divisão de
cargos entre os partidos numa
eventual vitória. da chapa.
Confirmada, será a primeira
participação do PTC em uma

eleição em Jaraguá do Sill.
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Marcatto: trabalhar com educação

Cidade tem 4
km de ciclovia
JARAGUÁ DO SUL

OS ciclistas que reclamam
da inexistência de espaços
específicos para as bicicle
tas no trânsito têm razão. A
cidade possui apenas quatro
quilômetros de ciclovias e

dez de ciclofaixas. Para ten
tar reverter essa situação, a

admínístração pública mu

nicipal planeja algumas in-
vestidas futuras.

.

Conforme Alberto Mar
catto, secretário de Urbanis-

.

mo, existem projetos para
estender a abrangência da
ciclovia que corta o Centro.
A continuação deve seguir
pela Vila Rau, atendendo
quem mora nbs arredores
do Estrada Nova e Água Ver
de, e, no sentido oposto, até
o Bairro Centenário. O or

çamento necessário à obra
chega próximo a R$ 1,5 mi
lhão, porém, ainda não pos
sui prazo de execução con

firmado.
Além disso, a Prefeitura

recupera o trecho central
substituindo o revestimento
de concreto' por asfalto. A
troca vai custar cerca de R$
260 mil aos cofres públicos.
A primeira etapa, às margens
da Rua Bernardo Dornbusch,
está em fase de conclusão. .>

O Transjaraguá, programa
que visa melhorar a mobili
dade urbana do município,
inclui idéias' para aumen

tar a extensão das estradas
próprias às bicicletas. Se for
colocado em prática na tota

lidade, serão 22 quilômetros
a mais de ciclofaixas.

VIDA DE CICLISTA

O CORREIO DO POVOHTERÇA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 2008

Bicicleta ainda faz a cabeça
Adeptos ao meio de transporte pedem melhorias namobilidade

MUQdo das s r9i�i_S'EmtHiversar'Cidíí unde ;i;!:"in(j�de aluguel e.�p.ecífico para
as bicicletas' são con rodas o "magrelas". A idéia, aliás, está
principal meio de locomoção. Na pronta' para virar realidade no

capital holandesa, por exemplo, Es ano do Rio de Janeiro. O teste
est' que exist e 550 feito em

.

"a partir
mil m clreui PariSJ r10 proxlm enqoan

. no nça, existe m síste- rama vai incluir cem bikes.

JARAGUÁ DO SUL

Magrela, zica ou bike, não
importa o termo usado para
designá-la, o fato é que a bi
cicleta sempre foi um dos
meios de transporte mais uti
lizados no mundo afora. Em
Jaraguá do Sul, mesmo com o

trânsito problemático, a pre
ferência pelo veículo ainda
prospera entre grande parte
da população.

O auxiliar de tecelagem
Joceli Uliano, 39, está neste

grupo. Ele pedala por até 12

quilômetros a cada dia. Vai
e volta do trabalho, leva as

crianças para a creche,' pas
seia. Independente do percur
so e do destino final, as duas
rodas são sempre as escolhi
das. "Carro eu não tenho, de
ônibus fica demorado e, mes

mo assim, gosto de andar de
bicicleta", confessa.

A autônoma Susan Vieira,
24, divide essa preferência
com Uliano. Não tem um dia
sequer que a trabalhadora não
utilize à condução econômi
ca, inclusive, com o objetivo
de garantir o salário mensal
vendendo doces de casa em

casa. Ela transita por todos os

cantos da cidade, mas o traje
to principal tem saída fixa nos

arredores do Bairro Vila Lenzi.
"Vou pelo Centro, depois para
a Barra do Rio Cerro e ainda
passo pelo Água Verde", expli
ca. Como o auxiliar de tecela
gem, Susan também se nega a

trocar a- bike pelo transporte
público coletivo. Os motivos:
o valor cobrado e a demora em

chegar ao local programado.

Além disso, porém, os dois
possuemmais uma opinião se

melhante. Ambos condenam
a infra-estrutura oferecida aos

adeptos jaraguaenses. T<; mais,
dizem não se sentir seguros
no trânsito. Para o ciclista, por
exemplo, faltam ciclovias que
liguem uma região do municí
pio à outra sem interrupções
no meio do caminho. Já Susan
defende a troca das ciclofai
xas (espaço separado da rua

por taxões) pelo modelo cita
do por Joceli Uliano. "Elas não
servem para nada porque são
muito perigosas, então, prefi
ro andar na calçada", critica.

JARAGUÁ DO SUL

O policial militar Ronaldo
. Dias, 40, não usa abicicletapara
ir ao local de trabalho, mas sim,
durante o expediente. Por isso,
conhece todos os perigos que o

trânsito representa aos ciclistas
e vice-versa. Além da falta de
ciclovias, reclamação comum

à maioria dos jaraguaenses, ele
ainda chama a atenção para o

.

desrespeito. Se por um lado os

motoristas parecem esquecer
de quem anda sobre duas rodas,
essas pessoas também ignoram

o restante dos veículos.
Com receio dos automóveis,

quem adere à bicicleta prefere
andar sobre a calçada causan

do perigo aos pedestres. Além
disso, segundo o músico Leoli
no Borges, ainda andam um ao.
lado do outro em laçais onde o

espaço já é restrito. Em contra
partida, os condutores de veí
culos motorizados estacionam
sobre as ciclofaixas e abrem as

portas sem se preocupar com
a possibilidade de um ciclista
aparecer. '� educação poderia.

KELLY ERDMANN

-

Falta educação no trânsito, ·defende PM
Ciclistas e motoristas concordam: no trânsito, todos desrespeitam, problema é geral

melhorar muito o trânsito", co
menta a PM.

Ao contrário do que muitas

pessoas pensam, o Código de
Trânsito Brasileiro também pre
vê normas aos ciclistas. Eles de
vem equipar as bicicletas com

campainha, sinalização notur
na dianteira, traseira, na lateral
e nos pedais. O lado esquerdo
precisa ter espelho retrovisor.
O documento também sugere a

utilização de capacete, óculos ou
viseira, cotoveleiras, joelheiras e

roupas claras ou coloridasDias defende o uso do capacete
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Acidentes preocupam moradores
Para PM, rua Jorge Czemiewicz precisa de mais uma lombada eletrônica
JARAGUÁ DO SUL

Moradores do bairro Czer
niewicz estão preocupados com

a principal rua do bairro, a Jor
ge Czerniewicz; área de grande
fluxo de veículos, inclusive ca

minhões, e palco de constantes
acidentes. A dona-de-casa Cer
trudes Rodrigues, 50 anos, que
mora há 30 no bairro, diz que a

atenção deve ser redobrada ao_
trafegar pela localidade. "O peri
go é constante. A pé, de carro e

principalmente, de bicicleta tem
que ter milita atenção", alerta a

moradora, destacando ainda que
militas vizinhos já presenciaram
acidentes de trânsito no local.

.
0 último grave ocorreu na

manhã de sábado. Uma colisão
frontal e logo após, lateral en
tre um Omega com placas de

_ Blumenau, um Escort e uma

Belina, ambos com placas de

Jaraguá do Sul, deixou quatro
pessoas feridas, além de causar

danos materiais. Para a Polícia
Militar, o grande fluxo de veícu
los é um dos principais motivos
para os acidentes.

_

Segundo dados do setor de
trânsito do 14° Batalhão, de

janeiro até maio deste ano, 29
acidentes foram registrados na

Jorge Czerniewicz. '� maior

parte é colisão. Mas o número
não é tão alto, se considerarmos
o grande número de veículos
que passa pelo local", diz o ca

pitão Gilda de Andrade, lem
brando que a via dá acesso ao

Hospital Jaraguá, escolas, Cen
tro Cultural e ainda conta com

grande área residencial. "Seria
necessária a instalação de pelo
menos mais uma lombada ele
trônica". Com a construção da
ponte que ligará o Rau ao Ami
zade, existe a possibilidade do
fluxo de caminhões ser desvia
do e a via se tornar mão única .

Mas os motoristas também
devem colaborar. "É preciso
manter distância segura entre os

veículos, ligar o pisca com ante
_ cedência e reduzir a velocidade",
alerta. De janeiro a maio deste
ano, a PM registrou 1.389laudos
de acidentes, ou seja, mais de
nove' por dia no município. Só
no último final de semana, foram
mais de 30 ocorrências.

DEBORA VOLPI Só no final de semana foram registrados mais de 30 acidentes em Jaraguó, U," deles foi no Czerniewicz

Acidente faz
vítima fatal

Um ocidente no início do tarde de
ontem envolvendo uma moto e um Gol,
ambos com placas de Jaraguá do Sul,
resultou no morte do motociclista AI
eione José Giardi, 20 anos. Segundo o

PM, ele fazia manobras perigosos com

o moto, no Ruo luiz Gonzaga, próximo
ao campo do Juventus, quando perdeu
o controle e bateu no Gol.

Colisão entre
carro e moto

No manhã de ontem, por volto dos
sete horas, um ocidente entre uma mo

tocicleta e um veículo Pegeout, ambos
com placas de Jaraguá do �ul, mobilizou

<,

iI Polícia Militar Segundo dados do PM,
o condutora do veículo Ano Carolina Ber
nardo, 26 anos, não sofreu ferimentos.
Já o motociclista, Fernando Castorino,
22 anos, sofreu lesões corporais e foi
conduzidl} 00 hospital.

Cresce número de furtos em
residências de Jaraguá do Sul

Dados da Polícia Militar de residência;', alerta o capitão
revelam um fenômeno preo- Andrade. Bicicletas e apare
cupante para a região. Se por lhos eletrônicos são os mais
um lado, o número de furtos visados e com freqüência, ofe
de veículos e as ocorrências recidos em troca de droga. São
de assalto diminuíram nos úl- freqüentes ainda, casos em que
timos meses, por outro, o índi- os filhos retiram objetos da pró
ce de furtos contra residências pria casa para vender ao tráfico.
aumentou em Jaraguá -do Sul. "Os pais precisam ficar atentos,
Durante todo o ano. de 2007, buscar informação, saber se

foram registrados 34 casos de o filho está usando drogas ou

furto a residência, 13 a mais
_

não", aconselha o comandante
que em 2006, quando foram César Nedochetko .

.

21 casos. Mas neste ano, de No último final de semana,

janeiro até maio, já foram 30. pelo menos dois casos de furtos
Ou seja, se antes, a média era foram registrados em Jaraguá.
de até três casos por mês, hoje Em um deles, os criminosos
o índice já subiu para seis ca- usaram de violência contra o

sos mensais. proprietário da casa e fugiram
Ainda de "acordo com a PM, do local levando o carro da fa

os furtos contra residência es-
_ mília. Já no segundo caso, fo

tão diretamente relacionados ram furtados: um aparelho .de
ao tráfico de drogas, que tam- DVD, uma TV; um notebook e

bém tem aumentado no mu-
'

um Playstation. O criminoso

nícípio. "Muita gente sustenta confessou ter trocado o Playsta
o vício das drogas com o furto tion por seis pedras de crack.
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Fecam festeja 28 anos com encontro
Secretário da República fala sobre '� relações dos municípios catarinenses"

ANIVERSÁRIO

REGIÃO
A Fecam (Federação Catari

nense dosMunicípios) completa
28 anos de existência no próxi
mo dia 3 de julho. Para comemo
rar a data, a entidade vai reunir

prefeitos, vereadores, secretários,
técnicos e convidados. O objeti
vo do encontro será relembrar a
história da Federação, homena
gear os militantes domovimento
municipalista e debater propos
tas para o futuro da associação.

O ponto alto do encontro,
segundo informações da Federa
ção, será a palestra a ser realizada
pelo subchefe da Secretaria de

Relações Institucionais da Presi- .

dência da República, Alexandre
Padilha, Fadílha falará sobre '1\8

relações federativas no contexto
dos municípios catarinenses".

Para o presidente da Fecam
e prefeito de Massaranduba,

Davia Léu, o encontro servirá
também para renovar compro
missos em defesa dos direitos
dos municípios. "Nestas quase
três décadas de história, muitas
conquistas foram alcançadas.
Novos serviços foram dispo
nibilizados às cidades, más é

pouco, pois queremos e pode
mos fazer' ainda mais", disse
Léu. O encontro acontecerá no
auditório do Parque Uníversítá
rio Norberta Frahm, em Rio do
Sul, com inicio às 9 horas e ha
verá uma Assembléia Geral Ex
traordinária pelamanhã.

RIODOSUL
A escolha da cidade de Rio

do Sul é uma homenagem à

Associação dos Municípios do
Alto Vale do Itajaí, primeira
associação de município a ser

constituída. Alexandre Padilha, à direita, falará aos prefeitos, vereadores, técnicos e convidados municipalistas

Aulas especiál na Rota das Cachoeiras
Iniciativa visa promover educação ambiental entre alunos e professores
CORUPÁ

Promover aulas 'de educa
ção ambiental a alunos e pro
fessores, para que compreen
dam a relação do homem na

natureza. Este é o objetivo do

projeto "Relação do Homem
com a natureza" da Associação
de Ecoturismo e Rota das Ca
choeiras de Corupá.

Os últimos alunos a parti
ciparem do projeto foram da
unidade pré-escolar da Escola
São José, acompanhados por
professores. A educação am

biental no município é desen
volvida desde 1997. As aulas
acontecem mensalmente às

quartas-feiras na Rota das Ca
choeiras, seguindo a definição
de cronograma.

Para Sírlene Maria Moraes,
coordenadoradeEducaçãoAm
biental, o objetivo deste projeto
é incutíra necessidade d/e pre
servação dos recursos naturais
nos participantes. "Utilizamos
as aulas pata sensibilizar os

alunos e professores quanto a

questões relacionadas ao meio
.ambiente, É UUilatillecessidade
que possuímos, visto a fauna e

flora que há em toda a região e

país", disse. I

Aulas são realizadas todos as quartas-feiras com turmas diferentes

I� ,:' -JIl'" ry" "';ilC:�l
Preservar pode ser um bom 'hegõêio

Um estudo publicad,Q. por PesquL
$Odores dos Estados Unidos e do Retn�
Unido no revisto americano ''Science''
�finna que os benefício�et;onQmiais
do preservaç90 dos ambientes selva
gens SÕO cem vezes maiores que os de

BARRAVELHA

Presídio confirmado em Barra Velha
Após muitos debates entre autoridades e populares com relaçõo o construçõo

de um presídio em Borro Velho o história chego 00 fim. O Vale do Itapocu ganha
rá uma UPA (Unidade Prisional Avançado) com capacidade poro 72 detentos. A
informaçõo é de Justiniano Pedroso, secretário de Justiça e Cidadania que con
firmou o construçõo do presídio. Além de Borro Velho, o cidade de Sõo Francisco
do Sul também ganhará uma UPA, ambos unidades estõo orçados em R$ 2,2 mi
lhões cada. O governo do Istado.em parceria com os municípios procuro terrenos
poro instalaçõo do carceragem. A previsõo é que o Iicitaçõo ocorro ainda este
ano. De acordo com o Tenente do Pelíeln Militar de Borro Velho, Calixto Antônio
Fachini, o construçõo do UPA fará com que o efetivo militar aumente.

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

na forma da Lei, etc,
Faz saber a todos Quanto este edital, virem Que se

acham neste Tabelionato para protesto de Titulos contra:

DEVEDOR
ESPECIE NUMERO

DOCUMENTO CREDOR
VENCIMENTO VALOR SACADOR

suo conversão em loYou�a ou posto. Os
cientistas alegam que em longo prazo,
destruir o meio ambiente é um pés
simo negócio. O, estudo foi p,ubUCQdo
em 2002 ê pode ser encontrado no site
www.sciencemag.org.

CLEUSA STEINHEUSER 023775,879-25 BV FINANCEIRA SA
I 131004421 A VISTA 16,162,89 O MESMO,

EZEQUIEL IZAIA DE PAULA 213,432.438-40 BV FINANCEIRA SA
I 540150549 A VISTA 3,493,08 O MESMO

FERNANDO RAFAEL DE SOUZA 061,841.199-23 BV FINANCEIRA SA-CREDlTO,FINANCIAMENTO E INVESTI
eGB 540159928 A VISTA 5,939,09 O MESMO

JAGIR FERREIRA 043,081.379-18 BV FINANCEIRA SA
I 540137908 A VISTA 9,528,40 D MESMO

JANE ELiZABETE ENGERT 906,337,849-15 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
I 805022465 23/05/2008 31,05 O MESMO

LAERCIO SARDO 970.419,049-20 AYMORE CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA
CF 70007324035 A VISTA 2,153,49 O MESMO

LUCIENE SCATOLIN VIEGAS ME 06,219,967/0001-45 DIMENSAO IND DO VESTUARIOP LIDA
I 3716-1/01 05/0612006 301,56 O MESMO

MSH REPRESENT COMERCIAIS LTDA 04,694,838/0001 -63 MAJETEX INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA M
I 1437il 0610612006 1.503,00 O MESMO

,

MSH REPRESENT COMERCIAIS LIDA 04,694,838/0001-83 MAJETEX INDUSTRIA DO VESTUARIO LIDA ME
I 1435/1 0610612008 1.494,00 O MESMO

PEDRO PIVOTTO DE MOURA 022,318,949-98 AUTO POSTO CORUPA
I 152636 07/0612008 260,25 O MESMO

RICARDO DOS SANTOS 072,784,809-73 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR PONTUA
I 136004 12/05/2008 257,00 O MESMO

so 00 BRASIL REPARACAO E MANUTENCA 00,801,11411000-11 POUMIXCONCRETO LIDA
I GM006921 02/0612008 2,088,24 O MESMO

VANESSA PRISCllA FREIRE FARIAS 1l72,527A19-07 BV FINANCEIRA SA
I 540156015 A VISTA 5,829,24 O MESMO

WALDIR KOPSCH 465,843,079-72 RADIO HORTENCIA LIDA ME
r 4135 20/0512008 225,00 O MESMO

E, como os diÍoS-Hei,edores nau !'oram eoconlfildds oó se'!reaosaram,a a�tar, a devida inliinacao, faz por lÍ1t�rméUlo dO
presente Edital. para que os mesmos comparecam neste Tabelionato na Av, Mal. Deodoro da Fonseca. nr, 1589, no prazo da
Lei, a fim de liquidar o seu debito, ou entao, dar razao por que nao o faz. sob a pena de serem os referidos protestados na
forma da Lei. etc,

Jaragua dO Sul, 23 de Junho de 2006
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JARAGUÁ DO SUL

Convênio para
pavimentação

o prefeito Moacir Bertoldi esteve ontem, dia 23,
às 19 horas, na sede dos Bombeiros Voluntários
da TIfo Spredman, Bairro João Pessoa. O motivo da
visita foi para assinar a ordem de serviço de pavi
mentação da Rua Manoel Francisco da Costa, num .

total de 3, 9 quilômetros de extensão. O convênio,
firmado com o Badesc, adquiriu recursos de R$ 1,6
milhão para projetos de asfaltamento na cidade.

VALE DO ITAPOCU

Senai com inscrições
abertas pelo Estado.

o Senai está com inscrições abertas para cursos

técnicos e superiores de tecnologia em todo o

Estado. Em Jaraguá do Sul a entidade oferece
duas opções em cursos superiores: Tecnologia
em Eletroeletrônica e Tecnologia em Produção
de Vestuário. Na cidade de Pomerode, o Senai
tem o curso de Tecnologia em Gestão da Produ
ção Industrial. Outras informações no site www.

sc.senní.br ou no 0800 48 1212.

VALE DO ITAPOCU�----Q_----

CORUPÁ

.

MAIS UMA RAINHA DE SOCIEDADE É ELEITA
A Sociedade Rio Novo (Salão Krüger), de Corupá, promoveu a quarta eliminatória do
concurso Rainha das Sociedades no último final de semana. Nesta etapa foram eleitas
Adélia Pimentel, Rainha, luana Franciele Engel, 10 Princesa; e Josllene Márcia Viebrantz,
20 Princesa. Um grande público prestigiou o evento e agitou com animºção do banda The
Mink, de Piratuba. A rainha tem 19 anos e nasceu em Jaraguá do Sul.

BARRA VELHA

Prevmovel
no litoral

O Prevmóvel, veículo da Previdência Social, atende
em Barra Velha de hoje até quinta-feira, das 9 às
12 horas e das 13 às 16 horas e no dia 27 de ju
nho das 9 às 11 horas. O atendimento será feito
ao lado da Prefeitura, no prédio da Secretaria de
Educação.

CORUPÁ

Solenidade reúne

ex-prefeitos
A festa de 50 anos de emancipação político
administrativa de Corupá realizada no último
sábado, reuniu além de populares, ex-prefei
tos e familiares. Marcaram presença Oto Er
nesto Weber, ex-prefeito, Edeltraudt Oeschler,
esposa do ex-prefeito Engelbert Oeschler, fa
miliares de Ernesto Felipe Blunk, também ex

prefeito e o atual chefe do Executivo, Conrado
Urbano Müller. Ao longo dos 50 anos, Corupá
já teve 13 eleições, um total de 10 prefeitos
passaram pelo município.

\-
Abono Salarial PISlPASEP.'
Você trabalha, você' recebe.
O prazo final é 30 de junho.

..
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CONDENADAUMA
AmyWinehouse tem enfisema pulmonar
causado pelo uso de drogas como crack

Amy Winehouse, a cantora
britânica de apenas 24 anos,

cujo talento rendeu uma for
tuna, fama, elogios da crítica e

milhares de fãs, está com um en

fisema pulmonar e sob o risco de
invalidez, conseqüência do abu
so de drogas como o crack.

A cantora está internada
desde a semana passada e, num

depoimento comovente ao jor
nal "SundayMirror", o pai dela
contou que os médicos fizeram
um alerta drástico. Segundo
eles, Amy ficará confinada para
o resto da vida a uma cadeira de
rodas e será condenada a usar

uma máscara de oxigênio, caso
continue usando drogas por
mais um único mês.

"O enfisema está em estágio
inicial. Mas se ela continuas
se por mais. um mês, eles (os
médicos) pintaram um qua
dro muito vívido dela sentada.
como uma velha, com uma

máscara no rosto, lutando para
respirar", relatou o ex-motorís- .

ta de táxi Mitch, que socorreu

a filha e a levou para o hospital
quando ela teve uma convulsão
na segunda-feira passada. "Os

pulmões dela estão todos lesio
nados. Há nódulos por todo o

peito e marcas escuras. Ela tem
70% da capacidade pulmonar."

O pai de Amy perdeu a mãe

para um câncer de pulmão em

. 2006, Cynthia Winehouse era

cantora e tinha forte ligação
com Amy, que tem o nome dela
tatuado no braço direito. Ele
contou que teve medo de ver a

filha morrer da maneira sofrida,
que aconteceu com sua mãe.

No hospital Amy, que tam
bém sofre de bulimia,' tem se

alimentado bem. O pai conta
que ela se diz disposta a aban
donar as drogas após o susto.

Mitch telefonou para os amigos
e traficantes que a filha conhe
ce e deu um alerta sobre a gra
vidade da situação. Pediu que
se afastem de Amy. O pai teme
que, ao se sentir um pouco mais

fortalecida, Amy decida sair do

hospital antes de ter alta e caia
na rotina perigosa de antes. En
tre os amigos que ele quer ver

longe de Amy está o roqueiro
Pete Doherty.

Mitch afirmou que a mãe
de Amy - sua ex-mulhar Janis
- e ele estão fazendo o que po
dem para salvar a filha. "Minha
família foi criticada por não
fazer o suficiente pela Amy.
Alguns dizem que deveríamos
colocá-la num quarto e jogar a
chave fora. Mas isso é contra
a lei. Da nossa maneira limita
da, estamos fazendo o melhor

que podemos e estamos �.eqdo, .

orientados pelos médicoS'e psi-
- r

oólogos", desabafou .

\
.

It Bàrõo doRioBmnco,I68 - &do4
FOlIe: (41) 3055-0442 • 8846-0053

E·maí=SitIt�I.GO!II
_

Cantora britônica alcançou a fama, conquistou uma fortuna, mas nõo consegue ficar longe das drogas

c a s a

GERALDO
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CRÔNICA

ELUANE JUNG, COUJNISTA

A primeira vez
Minha primeira depilação foi justamen

te a cavada (por pura ignorância minha que
não sabia o que significava, nem o sofrimen
to pelo qual passaria). Na sala de espera da

depiladora, minhas pernas tinham tiques
nervosos a cada grunhido vindo da sala dos
fundos. Pensei em como algumas mulheres
eram manhosas. Sentada à minha frente,
uma loura necessitando urgente de retoques
na raiz exibia um sorriso amarelo, com os

olhos marejados e os lábios tremendo. Me
senti um ser superior, apesar do involuntário
frio na barriga. Saiu a primeira vítima, man
cando. A loira levantou ao ouvir seu nome e

suas pernas falharam no primeiro passo. Pas
sei os olhos numa revista feminina e suspi
rei. A loura exagerou nos gritos saiu de lá
vermelha, como se. tivesse ingerido pimenta
malagueta em quantidades industriais. E pa
recia usar fraldas tamanho extra G. Ouvi meu
nome e me levantei com segurança (foi o que
eu pensei). Entrando na salinha, vi panelas,
espátulas e frascos dos mais variados tama

nhos. À pedido da depiladora, deitei na maca,
apenas de calcinha. Ela se aproximou com

uma espátula melecada e fumegante. Aquele
quentinho na virilha foi bastante confortador.
Foi apenas quando ela depositou sobre minha

pele aquela banda de depilação que me dei
conta de que alguma coisa sairia dali. E an

tes que eu pudesse respirar e tomar coragem,
ela puxou. Senti como se toda a minha pele
tivesse sumido por algum ralo estreito. Meus
olhos estavam saltados das órbitas e os lábios
firmemente apertados. Repetiu a operaçâo no
lado oposto e nesse momento, mordi o lençol,
com lágrimas escorrendo pela face. Quando
ela pediu que eu levantasse as pernas, senti
o constrangimento por apenas um segundo.
E quando ela puxou eu soltei algo parecido
com um rosnado esganiçado. Saí de lá capen
ga, no estilo "Tô raso, tô fundo". E pensando
nos homens, único motivo para tanto sofri
mento e em quantos machos eu gostaria que
nascessem mulher na próxima encarnação.
Justamente quando eu seria a depiladora.

• elijanejtg'yáhoo.com.br

VARIEDADES�--------

• Cine Shoeping 1
.

• O incrível H�lk (Dob) (16h40, 19h, 71 h20 - todos
os.dias) (14h20 - seysab/dom/quo/quj)

• Cine Shopping 2
• As crônicos de Nárnio - Princiae Caspian (Dub)
(18h50 - todos os dias) (131150 :.:'sob/dom/guo)
• Indiano Jones e o reino do coveiro de cristal (leg)
(16h3U; 21 h30 - todos os dias)

• Cine Shopping 3
• Treinando o papai (Dub) (16h40, 18h50
todos os dias) (14h30 - sob/dom/quo)

es...
><

•.Cine Cidôde
r
• O incrível Hulk (Dub).
(14h, 16h20, lah40, 21n-todosos:dlas)

• Cine Mueller 1
• AgenteQ6(Leg).{14hf5, 17h, 19h30,11h-todososdios)

• Cine Mueller 2
• O incrível Holk (Leg) ,

(14hi 16h40, 19h15, 21h30 -todos es dias)
ill!w

A redenção vem -

apenas uma vez
Um líder de uma gangue de Johanesburgo
furto o corro de uma mulher sem saber que o

bebê dela está no banco de trás. Assustado,
ele tento manter o criança alimentado,
00 mesmo tempo em que foge do polícia.
Infância Roubado f.oi aplaudido de pé .

onde foi exibido.

Encontro do mundo
real com imaginário
Um velho escritor profissional contrato
uma vizinho, o jovem e sedutora filipi
no Anya, poro transcrever os fitos onde
gravo suas reflexões para seu novo livro.
"Diário de um ano ruim" entrelaço esse

livro dentro do livro com os relatos ínti
mos, em primeiro pessoa, de Anya e do

. próprio escritor. O pessoal e o universal
se iluminam reciprocamente.

NOVELAS
'

CIRANDA DE PEDRA
Frau Herta tira a roupa de Louro e esquece da

echarpe. Cícero danço com Divina e dá um show.
Eles ganham o concurso. Otávio pergunto por
que Frau Herta estó usando o echarpe de Loura.
Frau Herta diz que Rosa confundiu sua echarpe
com a de Louro. Otávio diz que sobe que Frau
Herta é apaixonada por Notércio. Cícero tem
outro tontura. Frau Herta faz mil elogios a Otá
vio poro ela nôo contar o que viu. Adonir e Alice
voltam juntos à pensôo. Afonso diz o Bruna que
Rogério teve muito sorte de encontrá-lo.

BELEZA PURA
.

Guilherme nega estar nnmerendo. Joana tem

peno de Dominique e nôo desmente. Eduardo
leva Débora e Fernanda 00 hosp!tal. Felipe
diz o luiza que nõo tem nado o ver com o oci
dente noticiado no jornal. Helena confesso
que assumiu a identidade do marido. Rakelli
foz limpeza de pele em José Henrique. Edu
ardo garante que continuará cuidando dela e

de Fernando, paro irritaçõo de Márcia. Olavo
insiste em procurar seu colar. Gaspar convido
Ivete para sair. Klaus e Dominique flagram o

beijo de Norma e Guilherme.

A FAVORITA
Flóro diz a Zé Bob que é inocente e ele pede que
ela fique em suo coso. lora diz o Cossiano que
Floro o enganou. Dodi ameaço Oonotelo e Sil
veirinha. Lora afirmo o Cassiano que Floro nõo
se aproximará mais dela. Lora pede explicações
o Irene por ter mentido sobre Floro. Irene de
iende Floro. Oonotela levo Dodi o um hotel. Céu

beijo Cassiano e foge. Rita insiste que Zé Bob
nôo é pai de Camila. Irene conto o Floro que
Lora descobriu o verdade. Flora vai ao encontro
de Lara e exige conv.çrsar com ela.

OS MUTANTES
- CAMINHOS DO CORAÇÃO
Viviane maltrato Tati e ela se revolto e faz
Viviane levitar. A menino começa o sufocar
Viviane. Fúria avanço poro cimo de Plichola e

Vavá protege o pai. Vlado diz que suo maldiçõo
nôo tem cura, mas avisa que tentará se contro
lar. lsls diz que quer ter uma vida normal no

continente, mas que poro isso ninguém deverá
saber que elo e Vlado sôo vampiros. Meduso sai

poro o apartamento de Simone com o objetivo
de exterminar Mario. Gór pede mais um favor o
Metamorfo e ordena que ele lhe beije.

AMOR E INTRIGAS
Petrônio diz que nôo vai se entregar. Alexandra
fico deitado com Paulo e Jurondir. Jurondir
debocho de Paulo e Alexandra o monda parar.
Paulo pergunta com quem elo está !alando e

elo diz que estó interagindo com o bebê. Pau
lo diz que Alexandra está estronha. Romeu diz
poro Felipe dor uma chance paro Volquíria. Fe
lipe diz que vai pensar. Ronieu vai embora e diz

que vai sair com Telmo. Camilo conta paro Feli

pe que o quadro roubado de Rofaelo apareceu
na cosa de Valquíria. Felipe fica surpreso.
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---------VARIEDADES
. MUNDO ARTISTICO, o

Ator encontra e
primeiro amor
Sérgio Malheiros é um garoto família.
Aos 15 anos ele curte o primeiro na

morado, o atriz Morino Santiago, que
conheceu nos bastidores do Record.
"Eles estão juntos há três meses e na

moram em coso, é muito bonitinho",
brinco Glaucia, mãe do ator. Ele é dois
anos mais novo que o ornado, mos
isso não atrapalho o namoro, pelo
contrário. Segundo o mãe do menino,
só tem o acrescentar.

.

SUDOKU

Fim de parceria
com o ex-marido
A apresentadora do Mais Você, do Glo
bo, Ano Mario Braga, 59 anos, anunciou
ontem, o fim do parceria profissional
com seu ex-marido, o empresário
Corlos Madrulha. Em comunicado, suo
assessoria diz que os dois "não têm
nenhuma ligação empresarial e comer
ciar. Após o fim do casamento de cinco
anos, Madrulha, que foi seu motorista
e segurança particular. continuou como

empresário do apresentadora.

Galã preparado
para ser papai
Faltam poucos semanas poro o

nascimento do filho do ator Matthew
McConaugheye o namorado brasilei
ro Camillo Alves. No último sábado
(21), o casal foi clicado pelos fotógra
fos, namorando no praia de Malibu.
Eles trocaram beijos apaixonados,
e não se desgrudaram! O agente do
ator já começou o negociar o vendo
dos primeiros imagens do bebê. Resto
saber quem investirá no material.

DIVIRTA-SE

Bêbado
adivinho!

SOBRE OJ060
É um jogo de lógico muito simples e vicionte. Õ 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.

No caixa do supermercado o

mulher percebeu que o bêbado
examinava detalhadamente
suo compro: leite; ovos; suco de
laranja; café. Enquanto o caixa
registrava, o bêbado disse:
- Você deve ser solteiro.
Espantado com o intuição certeira do
bêbado, elo nado viu de particular
nos compras, que pudesse sugerir
seu estado civil. Curioso elo disse:
- Uau. Como o senhor conseguiu
descobrir isso?
E o bêbado respondeu:
- É porque você é feio pra caramba!

PREVISÃO DO TEMPO
.

Fonte: Ciram/Epagri

SOLUÇÃO

GI! ÁRIES

4'" (20/3 a 20/4)
Hoje é um dia que

r [ você sente o confli-
to que existe entre

razão e emoção. Procure se

libertar de antigos padrões de
pensamento ou comportamento
que já não traze nenhum bene
fício a você. A inflexibilidade
pode trazer alguns problemós.

TOURO
(21/4 a 20/5) .

As atividades
em grupo serão
beneficiadas pelos

energias deste dia. Planeje um
encontro divertido com os amigos.
Novas e interessantes amizades
estão bem próximas de você.
Você só precisa receber as boos

enerDias de crescimento.

Um sistema de alto pressão favorece circulação
de umidade e condições de muitos nuvens
com chuva isolado em áreas do litoral e Norte
catarinense. Ventos de fraco intensidade.

� Jar.aguá do Sul e Região

HOJE

MíN: 130 C
MÁX: 16° C
Nublado

QUARTA QUINTA
MíN:12°C� MíN:14°C
MÁX: 16° C� I MÁX: 18° C""

I
Nublado ! Sol com pancadas

i .de chuva

)(
GÊMEOS
(21/5 o 20/6)
Di� ótimo p�,:, _Pla
neJar a aqulslÇDo
de bens móveis.

Se está procurando uma novo

casa ou um lugar para morar.

aproveite as energias que favo
recem o construção. Não se irrite
com a falto de um espaço. Essa
situação está próximo do fim.

p" CÂNCER

�;._.;� ����6v:c�1��:á
: l mais voltado para

as questões rela
cionados a Deus e fia Universo.
Seu coração está aberto e você

consegue entender que todos
fazemos parte de uma só ener

gia. Aproveite poro aprofundar
- ainda mais sua sensibilidnde.

!\..., LEÃO'

�..:> (22/7 o 22/8)
:: '} Sua energia anda

� u--. um pouco baixo.
Isso sempre acorite

ce no mês anterior ao aniversário.
Não exija muito de você. Se sentir
vontade de se isolar. respeite

.

isso. Tem,", de colocar o coso em
.

ordem para a construção de um
novo ano�stral.

e

n;r
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Você tem pensado
nos questões que
envolvem seus

relacionamentos pessoais. Algu-.
mas coisas devem ser mudados
e você ainda não sobe 00 certo
o que. Não queira antecipar o
tempo, procure demar as coisas
acontecerem sem controlá-Ias.

� Fases tia lila

NOVA CRESCENTE MINGUANTE

#.LlBRA(23/9 o 22/10)
Há algo em Seu
interior que está

.

incomodando. As
exigências da vida não estão
exatamente de acordo com o que
tem feito em seu dia o dia. Se
você pensa em mudar. comece
agora, refletindo e investigando
o que de fáto quer para você.

ESCORPIÃO
.(23/10 a 21/11)
Você está passando
por uma fase de
reflexão. Os estudos
filosóficos e viagens

culturais e religiosas estarão em
alta. Está mais do que na hora
de mudar um pouco o foco das
questões materiais e pensar um
pouco mais no espírito.

CHEIA

261610/6 18/6

SEXTA

MíN:15°C r">.
MÁX:18°C�
Chuvoso

SAGITÁRIO·
(22/11 a 21/12)
Parecequea

.

vida quer que
você amadureça

rapidamente. Procure dedicor-se
à sua vida interior. Amplie o auto
conhecimento e trabalhe muito.
Neste filamento é somente isso
que estão lhe pedindo. Nos dias
de deséanso, relaxe de verdade.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 2011)

At/. Dia ótimo paro
.

sair-especialmente
se estiver solteiro.

O mês promete novos encontros.
Novo amor à cominho. Se já tiver
alguém, aproveite os energias
para incrementar o romance
com alguns presentinhos surpre
so e jantares especiais.

O CORREIO DO POVO mTERÇA·FEIRA. 24 DE JUNHO DE 2008

ANIVERSÁRIOS

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Dia ótimo nas fi
nanças. Um investi
mento antigo pode

começai' a dar lucro. Talvez receba
uma boo notícia relacionada ao
seu trabalho como a aprovação de

.

um antigo projeto ou mesmo uma
pramoção. Momento para cuidar
mais do seu corpo.

PEIXES

... (19/2 o 19/3)
•• Suo sensibilidade
�f"'" estará ainda mais

forte hoje. Procure
ficar ao lado dos pessoas que
amo paro não correr o risco
de se machucar. Pratique o

meditação, que é dos melhores
remédios paro todos os pistia
nos sol, lua ou ascendente.
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TERÇA-FEIRA. 24 DE JUNHO DE 2008 MULHER.�----------

Preconceito
Sou admiradora do ser humano em todo a suo amplitude. � sou fã do raça
negra, por todo o história desse povo entrelaçado à nosso, pelos I.utas,
pelo preconceito desvelado, que ainda hoje sofrem e pelos conquistes.
Quem me conhece sobe disso! Não os diferencio de qualquer outro ra�a.
E se estou aqui falando sobre isso não é poro homenageá-�os: �e alg�em
merece homenagem não é pela cor do pele e sim pelo suo hlstérln de vida,
seja esse ser, bronco, preto, amare,lo: vermelho .... Apenas lembrei do dia
em que peguei o ônibus lotado e o UniCO lugar vazIo era 00 lodo de um se

nhor negro. Dez pessoas em pé naquele ônibus e ninguém ?usou sentar 00
lodo dele. Me acomodei e conrerscmns durante todo o trajeto. Ele desceu
do ônibus antes de mim e foi como se o mar vermelho houvess� se abertloali, naquele corredor. Pobre do preconceituoso, tão pequeno e Ignorante.

SAUDADE
Ontem foi um dia cheio de lembranças. Qoondo algum foto marco

determinado doto, você associo vários outros acontecimentos àque
le mesmo dia. Sei que ontem foi aniversário do Dercy Gonçalves
(101 anos!), do cantora Elza Soares (71 anos) e também do jogador
Zinédine Zidane (36). Foi nesse dia no ano de 1998, que morreu

Leandro do duplo Leandro e leonardo, o ídolo de �uita. gent�. E
também nesse dia, se foi dessa vida um dos meus dols mereres Ido
los, que me ensinou tudo de bom que há em mim: minha mãe. Em
23 de junho de 1998.

QUEM É VOCÊ: SOU alto astral, persistente, dedicado com o família e o trabal��,
adoro os coisas simples que a vida tem poro oferecer e gosto de estar em familia
e com amigos.
TRABALHO: É prazer quando se faz o que gosta.
FAMíLIA: Alicerce de tudo.
BElEZA: É o que somos interiormente.
QUALIDADE: Sinceridade.
DEFEITO: Perfeccionismo.
PRAZER: Viver em harmonia.
ESPECIAL: Minha família, meu trabalho.
LIVRO: A Bíblia.
FILME: História de Santo Rito de Cássio.
PERFUME: Obsession, Colvin Klein.
HOMEM: Jesus Cristo, o maior líder do historio.
MULHER: Minha mãe, por suo paciência e dedicação.
SONHO: Ter muls uma filho.

, .

LUGAR (EM JARAGUÁ DO SUL): Noviciado Nosso Senhora de Fatima, pelo paz que
o lugar transmite.

. . _ "

POçÃO MÁGICA: "Sonhe grande, levante cedo e trabalhe fiei o Vlsao de Futuro
Décio Silvo.

VERMELHO ELEGANTE
Pintei minhas unhas com um esmalte vermelho
cor-de-sangue. Minhas amigos ficaram escan

dalizados, dizendo que o tal vermelho não é cor
.

poro uma moço de família. Ah não. Me poupem.
. Vermelho é clássico, elegante, lindo. Como podem

ainda, em pleno século 21, relacionar, esmaltes
e batons vermelho, minissaias e tops o mulheres
promíscuos? Vamos abrir o cabeça, gente!

BALANÇA PESADA
.

Esse mês de junho é uma desgraça chela de graça
pro mulherada que adoro um doce. As "graças"
fic'am por conto do quentão; do leite de onça, do
bobo de moço, do pinhão, do rapadura, do amen
doim doce, do bolo de fubá, do pipoco ... Um mês
de comilança. E se é pro entrar no clima, tem que
ter o casamento caipira também, com os noivos, o
podre, o quadrilha e o cominho da roço. Se é pra
engordar, que valho o peno!

BISCOITO DA SORTE

• Hoje é aniversário de uma

pessoa especial pro mim. Alguém
que lê o jornal todos os dias e

que prestigio essa coluna. E que
sempre me ligo pradizer alguma
coisa. Elo entrou tarde no minha
vida, mos fez um estrago danado
de bom. Bárbara, obrigado pelo
presença constante e um feliz
aniversário pro você. Você estará
nos créditos iniciais do meu livro,
quando eu tiv�r coragem para
lançá-lo. Pode apostar!

• Gente! De boa? Outro dia
peguei uma oncinha da minha
carteira pro ir 00 supermercado
comprar alguns ingredientes pro'
almoço de domingo. Juro que
saí de lá com �ontade de gritar.
Minha oncinha não passou de
um gatinho desnutrido e bambo
dos pernas. Não comprei quase
nado! Não tenho o hábito de fi
car fazendo as contos no corredor
do supermercado. E deixei pra
trás o bacon e a Coco-Colo. Onde
vamos parar???

II Fico me perguntando: A que
se equivale o dor de um atleta
reconhecido, que treino absur
damente, mostra-se o melhor
dos melhores, conquisto uma

vogo nos olimpíadas (o aspira
ção máxima de qualquer atleta)
e então, praticamente às véspe
ras de emborcar rumo 00 sonho,
se machuca e pode ficar 'foro da
competição? Não consigo imagi
nar. Mas a Juliana, do nosso vôlei
de praia, deve estar sentindo o

inexplicável sensação. Realmen
te, uma pena!
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GASTRONOMIA

O CORREIO DO POVO IETERÇA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 2008

• 1 quilo de batotas cozidos com sol e cortados em cubos;
• 3 dentes de olho bem picados;
• 1 xícara (chá) de solsinho bem picado;
• 4 colheres (sopa) de manteiga;
• 1 1/2 xícara (chá) de requeijão;
• 3 tomates cortados em rodelas;
• sol e pimenta-do-reino o gosto.

1- Coloque os batotas em um refratário.
2- Aqueço o manteiga, coloque o olho, o salsa e frite.
3- Despeje sobre os batotas, espalhando bem..
4- Coloque os rodelas de tomates e polvilhe com sol e pimenta o gosto.
5- Espalhe o requeijão.
6- leve 00 forno poro derreter bem e grotinor.

Revisão
programada

JAVEL

A gente cuida da_
. '"

sua palxao.

JAVEL Conc�ssionáría FIAT - Rua Expedicionário Joõo Zopello, 214 Fone 32740100 - JoragtIÓ do Sul· se . www.joveJ.<:om . .bt

Pastéis Assados
• 7 colheres (sopa) de farinha de trigo;
• 1 colher {sopa) de banho;
• 1 colher (sopa) de manteiga;
• 1 xícara (chá) e não cheia de leite;
• 1 pitada de sal;
• 1 colher (chá) 'de fermento em pó.

RECHEIO:
• 1 copo de requeijão cremoso;
• 1 cebola picadinh�; • 1 lato de milho verde;
� 2 colheres (sopa) de óleo;
• sal e cheiro verde o gosto.

1- Refogue a cebola no óleo.
2- Acrescente o milho escorrido e o requeijão cremoso.

3- Desligue o fogo e coloque o sal e o cheiro-verde.
4- Mexa bem e reserve.

PREPARE A MASSA:
1- Misture todos os ingredientes e amasse bem.
2- Abro a mossa bem fina.

3- Corte no tamanho desejado e encha as partes
com o recheio.

4- Pincele com gemo e asse em fôrma untada até
ficar dourado.
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Dicas da

Língua Portuguesa
com o ProfessorMarinelli

;���- .=-�.. �

DicaS: .,
AQUELE HOMEM POSSUE OUPOSSUI MUITOS BENS
o certo é acu I h

.

• 't e e omem poss' .

O
UI mUItos benss verbos terminados em ulr tê .'

. em a termmaçãoUI na terceira pessoa do singular do
indica . presente do

.
. �'Vo. Atribui, constitui, distribui, excluiInclUI, mflui, institui polui b' .

r

r .su stttu] e outros.

Um ofereclmento:

DoasRodas
Industrial

juntos construiremos
para seus}ilboSi

Inauguração:
11/7/2008, 19h.

Loca'!:
COI�lo Marista São luis.

COLÉGIO
MARl
SAO LU S

VITRINE----------

POSSE

,Rotary Clube
A festividade de posse da diretoria
2008/2009 do Rotary Clube do Vale do
Itapocú será realizada hoje (24), no

Hotel San Sebastian; às 20h30.

I LOTERIA

CONCURSO N° 980

15 - 11 - 29 - 35 - 36 • 59

CONCURSO N° 1916

: LOTOMANIA
CONCURSO N° 838

03 - 16 -- 22 - 24 - 21
34 - 46 - 41 - � 65
61- 69 - � 83
84 - 89-

CONCURSO N° 667
Primeiro sertelo

14 - 24 - 25 - 34 - 36 - 38
Segui'ido sertelo

04 - 08 - 32 - 33 - 34 - SO

CONCURSO N° 04253
Prêmio
tiJ
2°
ã"
4t1
5°

I$i!ilete Pl'êll1il:l O�$)
64.26! L2ilíUHili,(iij
09.118 tiUmlJ,mi
21.283 se.ece.ee
29.1Hi zs.eee.ee
22.780 .n.eeaee

ÉDUCAÇÃO

DUAS UNIDADES DE
ENSINO SÃO INAUGURADAS

Duas unidades escolores terão reformos; e ampliações inougurados pela
prefeitunJ de Joraguó, através do Secretoria de Educação, nesta semona:

o centro de educação infantil Rodolfo Hufenüssler, no Bairro Boa Vista, às
17h de sexta-feiro (27) e a escola Professor Henrique Heise, no Boirro �io
da Luz, às 15h de sábado (28).

ITA ADMINISTRAÇÃO E

PARTICIPAÇÕES LTDAtoma
público que foi expedida pela
FATMA a Licença Ambiental
Prévia nO 170/2008 (cl dispen
sa de LAI), para captação de

água em poços tubulares pro
fundos, no local denominado
de rua Morro do Ouro, sino
- Bucarein, emJoinville (SC).
FATMAMIN nO 11852/CRN

,

Viva Jovem
A Fundação Municipal de Esportes, através do programa Viva Jovem, organizou
dois eventos no fim-de-semana. No sábado (21) aconteceu o encontro dos bair
ros, no Rau, promovido pelo DCE da Unerj em parceria com o programa. Dentre
as atrações estiveram as apresentações de willing (manobras com motos), skate,
futebol de areia e DJs. Já no domingo (22) foi realizado o 2° Encontro Jaragua
ense de Trilheiros, na Chócara do laube, que fica depois do parque Malwee.

04- Sorteio dos Respectivos números para Candidatos a Vereador.
05- Outros assuntos de Interesse Partidário e Eleitoral.

Jaraguá do Sul, 20 de Junho de 2008

Irineu Pasold - Presidente da Comissão Executiva Municipal
* Por problemas técnicos o anúncio não foi publicado na edição do dia 21/6.
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SESC SELECIONA PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM
, JARAGlIIÁ DO SUL'

I . -- www��esc-sc.oom.br link. Banco de Talentos
SANTA CATARINA

Area de atuação Requisitos Informações para o Processo
SéletlVo

- Curso Superior Completo em Inscrições pelo site

EDUCAÇÃO Pedagogia, preferencialmente com Jtl!Q-1:.WIil::�"Wli.bt até dia
INFANTIL habilitação ou Especialização em 2410612008 - I.ink

Educação Infantil Educação Infantil
- Afinidade com Educacão Infantil
- Curso superior completo em Inscrições pelo site,

letraslliteratura, Artes Cênicas,' ���.c!ml.l!r até dia

CULTURA Cinema ou Artes Visuais; 24106/2008 - Link Cultura
- Habilidade em atividades culturais, -

coordenação de projetos, elaboração
de proposta de cursos e estratégias de
acompanhamento e'avaliação;

- Ensino médio completo; Inscrições pelo site
AUXILIARDE - HabiHdade no desenvolvimento de � www.�C-íi!:.C!llllhl: até dia.

BIBUOTECA projetos culturais (leitura e literatura); 2410612008 - Link Auxiliar
- Conhedmen1:o de leituraJIiteratura; de Biblioteca
- Domínio de informática

DEMAIS INFORMAçõES NO SITE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVENÇÃO MUNICIPAL

O Presidente do Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasi
leira - PSDB de Jaraguá do Sul, Conforme o Estatuto Partidário e da Legis
lação em vigor, ficam convocados pelo presente Edital, os Membros Efetivos
e Suplentes do Diretório Municipal, Delegados Convencionais, Membros com

Representatividade junto a Executiva Estadual, para Convenção a ser reali
zada no dia 29 do mês de Junho de 2008 em nossa sede a Rua Venâncio da
Silva Porto, 21 sala 12, com início as 09:00 Horas em Termino as 13 Horas
com a seguinte ORDEM DO DIA:
01- Deliberação sobre Coligação Partidária Majoritária, Discussão Aprovação
e Nome da Coligação.
02- Escolha de candidato a Prefeito e Vice- Prefeito.
03- Escolha de Candidato a Vereador.
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Curso de pedagogia atrai apenas 5% dos melhores alunos, mas bom profissional deve ler muito

POR QUE VOCÊ ACHA QUE O MAGISTÉRIO
ATRAI PESSOAS MENOS DESPREPARADAS?

DIRCEU DE PIOVEZANA, 42 anos,
distribuidor independente
"Algumas pessoas se sentem in

capazes de fazer um curso com

concorrência e também porque
tem a missão de ensinar".

. ALESSANDRO DE SOUZA,
24 anos, técnico em eletrônica

.
"Acho que nem tanto pela
facilidade, mais sim pela
dificuldade financeira, por seu
um curso mais barato".

MARLIANE GISLERY,
21 anos, vendedora

"Acho que deve ser pelo campo
de trabalho aberto e pela
pessoa não precisar ter muito
conhecimento".

JULIANA ELENIZE GORGES,
17 anos, vendedora

"Imagino que deve ser por
causa da baixa renda da
pessoa".

�

,BARBARA PERIN,
45 anos, comerciante

''Acredito que seja pela faci
lidade do curso, por ser mais
cômodo e também por abrir
caminho.s profissionalmente":

VALDESA TURCADTO,
22 anos vendedora

-"Porque é um curso mais

.rúpido e por ser um caminho.
mais fúcil".· .

O CORREIO DO POVO rnTERÇA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 2008

PESQUISA

Magistério
é visto como

cursofácil
Mestre diz que na prática
a realidade é diferente

Conforme um estudo en- o estudante que opta pelo curso
comendado pela Fundação Le- da educação básica tem que se

mann e pelo Instituto Futuro dedicar, ler bastante, além de
Brasil, apenas 5% dos melhores realizar atividades extra classe"
alunos que se formam no en- ressalta.
sino médio desejam trabalhar As condições financeiras
como docentes da educação também influenciam muito
básica. Segundo a pesquisa, o na hora da escolha do curso.

magistério atrai profissionais De acordo com a professora, a

que possuemmais dificuldades pedagogia é um dos caminhos
acadêmicas e sociais. mais fáceis para as pessoas que

Ao contrário dos dados' recebem um salário baixo e de

apontados, a professora da ACE sejam fazer um curso superior.
(Associação Catarinense de En- "Eu conheço acadêmicos
sino) Alba Meri Pereira, 41 anos, da área da educação que foram
formada em pedagogia na Univa- classificados entre os dez pri
II (Universidade do Vale do Itajaí) meiros nos concursos públicos
e com mestrado em Educação e e até que estão fazendo mestra

Ensino, afirma que na prática a do. Acredito que seja o senso

realidade é outra. 'Agente escuta comum que acha o curso de
muitos alunos comentarem que pedagogia fácil e que não exige
o curso de pedagogia é fácil por- muito esforço", completa Alba.
que não tem biologia, matemá
tica, e outros, mas na verdade DAIANA CONSTANTINO

o
,«
c>

S
=>
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" ,;'.0

Pesquisa mostra que maioria professores do magistério são de baixa renda

MIls sobre Q 'pesqurso
Para os pesquisadores os estu

dqntes "top" ficaram entre os 20%
mais bem colocados no Enem 2005
(Exame .Nacional do Ensino Médio,
do governo federa!). D�ntro do grupo
dos melhores, 31% querem a área da
saúde e 18%, engenharia. C�m base
nos questionários do Enade (o anti-

"

gQ .. proypo.), o estudo identificou que
os alunos de pedagogia (curso que
fO!l!1a professores para os primeiros
anos do ensino fundamentQI) vêm.de
famílias de baixa renda e têm mães
com pouca escolarização -condições
que apontam maiores chances de
dificuldades acadêmicos.
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ARRAIÁ
Olha que bacana. O Estância Ribeirão Grande, um dos hotéis mais requinta
dos de Santa Catarina, vai movimentar do dia 27 a 29 de junho uma esperta
Festa Junina, com direito a casamento caipira, música do gênero, concurso
caipira -mirim, buscapé e muitas outras novidades. Outras informações pelo
telefone 3275- 1995, com a minha amiga Keyni. .

GENTE FINA
Quem conhece vai concordar comigo. O empresário Pedro
Donini é umudessas pessoas especlnlsu quem o sociedade
jaroguaense deve muito respeito.

FEIRA DO LIVRO
Amanhã, mais conhecido como quarta.
feira, às 9h, acontece o lançamento ofi
ciai da 2° Feira do livro de Jaraguá do
Sul. A imprensa será recepcionada na

Biblioteca Pública Municipal e na oca

sião acontecerá também o lançamento
do Festa Catarinense do Strudel.

" Todos sobem
fazer história, mos

só os'4grandes sobem,
escrevê-lo "

OSCAR WILDE

RESENHAS
• Alô, alô. Jéssica Pinheiro e Rosnil
do Marques completam seis meses de
muito amor. O casal revela estar cada'
vez mais apaixonado e garante que fica
rá junto até que a morte os separe. Puxa!
Isso é que é amor! Parabéns aos dois.

• E quem também comemorou, no do
mingo, seis meses de uin belo e super
apaixonado namoro, foi o querido ca

sai Fernando de Alcântara Fagundes e

Sueli Cristina Serene que estãº sempre
juntinhas nas melhores baladas.

LUTO
A nossa regiõo está enlutada e a família
mergulhada em profunda tristeza, com
o falecimento da jovem amiga Cristina
Roberto Denke� amiga dos amigos,
filha maravilhosa e mãe exempla[
Deixou um vazio em nossa sociedade.
No cemitério, em Guaramim, rolavam
lágrimas dos rostos de quem foi home
nageá-Ia. Que Deus a tenha.

FAZENDO POSE
Agora é oficial. Dia 5 de outubro,
quando o eleitor clicar o número
de seu candidato a prefeito, na

telinha da urna eletrônica vai apa
recer também a foto do vice.

CONVITE
Recebe gentil convite do amigo e

diretofsocial do Baependi, Elemar
.

Dierschanel, o Capa, para participar
na próxima segunda-feira, na sede
do clube, do jantar de apresentação
da garotas que participarão'da esco

lha da Rainha dos Estudantes, que
acontecerá dia 12 de julho. Valeu!

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é a minha querida
amiga Sandra Regina da Silva, a

Paçoca, que sempre lê esta coluna
para ficar por dentro das melhores
novidades de nossa sociedade. Va
leu mesmo!

ALEGRIA, ALEGRIA
Olha só, quem está animadaçil com
esse Sõo João é Marcelo Müller. Ele
afirma que esse ano vai arrumar
uma noiva de qualquer jeito. É isso
aí Marcelõo, bota pressão.

PÉROLA DA SEMANA
"Por favor, você pode ENGESSAR
o cheque para mim"? leilão
Behling, durante uma confraterni
zação solicitando a um amigo que
endossasse o cheque.

. "

j ::::SP.ORT.�n�rr®>(.)L;
ITroféus e Medalhas
L 3275.. �..4044 .

Leonardo Leier e Fabiano Cordeiro, casaram-se no último sábado,
na Igreja Perpétuo Socorro, com festa elegante, no Baependi, e
decor�çõo impecável da Regina Eventos

PIADA DO LEITOR
O japonês telefona para o chefe:
- Sefi, Japa no vai trabaiá hoji, muito doenti. ,Dói cabeça, dói baliga, dói
perna. Eu no vai.
Diz o patrão:
- Mas, Japo, eu preciso muito de você aqui, hoje! Olhe, quando me sinto
assim eu procuro a minha mulher e peço para ela fazer sexo comigo.lsto me

faz sentir melhor e então eu posso trabalhar. Tente isso, você vai ver como
funciona.

- Algumas horas mais tarde, o japonês telefona e diz:
- Sefi, fazi o que sefi mandô. Me sinto booom! Zá vou trabaiá.
Bonito a sua casa, sefi.
(Enviado par Juliano Janssen)

Os cómunicadores Tim Francisco, Álvaro TW,e o diretor da
Amizade FM Celso Luiz Nagel, com os irmõos Zezé di Camargo
& Luciano; durante show em Corupá

TE CONTEI!-
, -,

-' ,

1
'

{

lit As inscrições para' a 7,0
Stammtisch, que acontece dia
26 de julho" no Calçóaõõfiaai'i
Marechul, estõo encerrand02As

a�."q!Je.nõ1) confirmarem
pr

,....
nçlÍ dur�n,� esta semana

võo ficar fora da festa.

• Em breve entraremos em re
cesso poro oStestas juninoS,'sêr9
que ol�u� poHti.co vai apr !çitor
para.formnr !Imo belo 'Iho?

• Um tosol amigo, merecedor'de
t9dos+as'notos mil; é Rildo e Rose

lô'VJnh�. EI�s �.�tõgi sempre 09
nosso lodo, com,palovras de in
centivo, com os mõos estendidos,
fortes, cheios de talor humano.

-,{,

• AverdaHeira·f�licidadeCOsta pau",
cq; se foreara, RgO idê qualidade.",

K%
o" 'K,

DICA DE HOJE
Com um friozinho desses nado
melhor que encomendar uma
delicioso pizza,na Pizza Haus,
reunir o família e saboreá-lo.

"
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Mailson da Nóbrega'
.0 enigma argentino

.

Em livro de 1980, o escritor britânico V. S. Naipaul,
prêmio Nobel de Literatura de 2001, manifestou uma

perplexidade até hoje recorrente. "O fracasso da Argen
tina, tão rica, tão pouco populosa ... é um dos mistérios
do nosso tempo". É difícil explicar. A Argentina é um
país riquíssimo em recursos naturais. Possui uma das
três áreas de fertilidade total do mundo, onde a agricul
tura floresce sem fertilizantes. A renda per capita e a

educação são das melhores da América Latina.
No início do século 20, aArgentina era um dos cinco

países mais ricos do mundo. Diz-se que, orgulhosos de
sua bela capital - que nessa época já possuía metrô -,

eles consideravam Paris como a Buenos Aires da Eu
ropa. A história da rápida ascensão da Argentina é co
nhecida. Tem origem, no longo período de estabilidade
política iniciado na segunda metade do século 19, em
boas políticas de educação e na abertura ao investimen
to estrangeiro. Este, particularmente o britânico, cons
truiu ferrovias, ampliou os portos e expandiu a rede de
telégrafos.

A melhoria dos transportes e das comunicações
coincidiu com o navio a vapor e a eletricidade, que via
bilizou a frigorificação. Com mão de obra qualificada
(imigrantes italianos e espanhóis), a agricultura se ex

pandiu rapidamente. O país se beneficiou da demanda
mundial de carnes e cereals. As exportações o enrique
ceram em apenas 30 anos (1880-1910).

A era de ouro terminou com os ciclos de crise polí
tica inaugurados em 1938, quando o presidente Hipó-

Há indicações de que vem aí mais uma crise.
O peronismo tem porte do culpo

lito Yrigoiyen foi derrubado pelos militares. Com Juan
Domingo Perón em 1946, veio o pior. Perón dilapidou o
valioso patrimônio acumulado nos 60 anos anteriores
com seu redistributivismo populista.

As visões equivocadas do caudilho sobreviveram. A
impressionante influência de Perón na vida argentina
até hoje foi analisada na magnífica obra do escritor Mar
cos Aguinis - "O atroz encanto de ser argentino", que se
tornou best seller em seu país e foi publicada no Brasil
em 2002. É incrível que o nível cultural dos argentinos
não tenha criado restrições institucionais ao arbítrio de
seus governantes, o qual se tem manifestado de forma
perversa na condução da política econômica. A Argen
tina não aprende com seus erros.

Há indicações de que vem aí mais uma crise. O pe
ronismo tem parte da culpa. Os anos do casal Kirchner
deram a falsa impressão de que políticas que deram er
rado nos anos 1980 no Brasil e na própria Argentina fa
riam efeito desta vez. O cardápio é explosivo: restrições
ao capital estràngeiro, controle de tarifas públicas e de
outros preços, expansão de gastos públicos financiados
por tributação punitiva da agricultura, taxa de juros re
ais negativas e câmbio artificialmente subvalorizado.

O robusto crescimento a partir de 2003 se explica
em grande parte porque a economia atingira o fundo
do poço depois da moratória da dívida externa de 2001,
mas os desequilíbrios começaram a aparecer: desabas
tecimento e alta da inflação, os quais tendem a abortar
o ciclo de expansão. Como no passado, o governo ma-

IPCA ACIMA DE 6% EM 2008
O mercado financeiro elevou de novo o suo expectotiva poro o infloção
do ano de 2008 e passou o prever. pelo primeiro vez, um índice de
Preços 00 Consumidor Amplo (lPCA), que é utilizodo como referência
no sistema de metas de inflação do governo federol, acima de 6% poro
o ano de 2008. A estimativo poro o IPCA deste ano subiu de 5,80% no
semana retrosada poro 6,08% no último semana, segundo relatório de
mercado divulgado ontem, pelo Banco Central.

nipulou os índices de preços, incluindo mudanças me

todológicas. A inflação oficial é de menos de 10%, mas
levantamentos independentes falam em até 30%.

Acordos artificiais de preços mantêm baixa a infla
ção oficial. Por isso, a taxa de variação dos preços dos
alimentos é estável, caso único no mundo nesta quadra
de commodities em alta. A deterioração do ambiente
econômico e o controle de tarifas têm provocado quedado investimento nos serviços de infra-estrutura. A taxa
de câmbio real - a relevante para as exportações - está
em declínio, mesmo se considerada a inflação oficial.

Sempre é tempo para reverter equívocos, mas pa
rece ·pouco provável que isso aconteça, menos ainda
quando a presidente Cristina Kirchner está com sua

popularidade em queda livre, em meio a protestos dos
produtores, panelaços da classe média e crença firme

.

nos rumos que escolheu. Como se viu, preferiu recorrer
a grupos sociais organizados para demonstrar força aos
seus opositores.

Para o Brasil, o melhor é que a Argentina seja um
país estável, pujante e parceiro. Será bom para nós se
eles conseguirem evitar o pior. Enquanto isso, festeje
mos a decisão do governo Lula de não embarcar em
propostas de adoção, por aqui, da mesma política eco
nômica desastrosa dos argentinos.

MERCADO REGIONAL

Pequenas tomando
espaço de grandes

As grandes empresas do construção civil, aquelas com mois de 250
funcionários, perderam espaço poro as pequenos. De acordo com

pesquiso realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), elos reduziram suo porticipação no valor total dos obras execu
tados de 71,1% poro 64% de 1996 o 2006. Uma dos explicações é o

terceirizoção de alguns serviços. Outra razão é o quedo do investimento
público. As obras do governo, tocados normolmente por grandes corpora
ções, ontes carrespondiam o 76% e passaram o deter 68,3% do total de
construções. Aqui no região tombém é muito fácil de constatat principal
mente nos bairros mois distantes do centro, onde um número de peque
nos construtoras, algumas até exercendo otividades no informalidade,
participam ativamente no construção de edifícios e cosas.

*Mailson da Nóbrega é ex-ministro da Fazenda e só
cio da Tendências Consultoria Integrada (e-mail: mno
brega@tendencias com.br) .

.

A doação de órgãos é também uma doação
de vida. Quem decide ser um doador,
garante para diversas pessoas, muito mais
do que uma simples ajuda: garante' a
esperança de uma nova história. Seja um

doador, avise sua família. Com a sua escolha,
a vida: pode continear.

etarrek@terra.com.br

A

OVOC
, """

a orgaosJ
tíá vida

PREFEITURA DE
IA8AGuA DO SUl
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Balneabilidade
A Fundação do Meio Ambiente (Fatma) re
aliza no amanhã (25), na Fi.esc, o 2° Fórum
de Balneabilidade do Litoral Catarinense.
A intenção é reunir representantes dos 27

municípios que possuem praias e represen
tantes do Governo para debater sobre as

responsabilidades de cada um dos órgãos
públicos nesta questão, uma vez que, du
rante a temporada de verão, 30% dos 180

pontos no litoral catarinensé' analisados
pela Fundação, se apresentam impróprios
para banho.

Pelo Estado
Urna Biométrica

Encatho 2008
Começa amanhã, o 22° Encontro Catarinen
se de Hoteleiros (Encatho), promovido pela
Associação Brasileira da Indústria de Hotéis
(ABIH-SC), na cidade de Joinville. "HOTELA
RIA: Só falta Vender?!" é o tema central e
esta relacionado à principal ansiedade do
hoteleiro catarinense - a venda. O evento,
que segue até sexta-feira (27), servirá de
espaço para um amplo debate das técnicas
e estratégias de comercialização tanto no

mercado interno como externo.
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Educação
Começou ontem (23) na Assembléia Legis
lativa, o I Fórum Extraordinário de Educação
para discutir a educação no Estado, reunindo
secretários de educação em dois dias de de
bate. Na conferência de abertura estará pre
sente o governador Luiz Henrique, o secreta-

.

rio de Educação, Paulo Bauer e o presidente
do Conselho Estadual de Educação, Adelcio
Machado dos Santos.A programação segue
hoje com outras palestras e fóruns.

Gestão Fiscal
A Secretaria da Fazenda recebeu ontem

(23), três consultores do Banco Interà
mericano de Desenvolvimento para dar
continuidade, junto com técnicos fazen
dários, no programa de modernização
da gestão fiscal - PROFISCO. O objetivo
do programa é consolidar o processo de
modernização da gestão fiscal. Além de
consultoria técnica a missão do BID fará
uma avaliação dos resultados do Progra
ma Nacional de Apoio à Administração
Fiscal para os Estados..0 financiamento
esperado do Banco é US,$ 30 milhões e a

liberação deve ocorrer no início de 2009.

Silvicultura
Na última semana, em Brasília, durante a

instalação da Câmara Setorial da Cadeia
Produtiva de Silvicutura, presidida pelo
deputado Odacir Zonta (PP), o presidente
da Frente Parlamentar da Agropecuária,
deputado Valdir Colatto (PMDB), solicitou
uma maior participação dos pequenos
produtores rurais em projetos e progra
mas voltados para o plantio de florestas.
A Silvicultura é responsável pela indústria
.de produção de celulose e papel, painéis
de madeira reconstruída, siderurgia para
carvão vegetal, móveis e produtos de ma
deira sólida.

Decoração .

Segundo a Associação Brasileira de Franchi
sing (ABF), o setor de Móveis e Decoração
movimentou mais de R$ 2 bilhões, em 2007.
Em Santa Catarina, apenas nos últimos dois
anos, o Núcleo Catarinense de Decoração
registrou um incremento de 200% no fatu
ramento de lojas associadas, passando de
R$ 13 milhões para R$ 39 milhões. No dia
oito de julho, a ABF entrega o Prêmio Pro
fissional 2008, a 32 profissionais, no Floripa
Music Hall, na Capital.

Tributária
o deputado catarinense Edinho Bez (PMDB)
assume, a pedido do deputado Antônio Pa-

................. , Iocci, a presidência da Comissão de Refor-
;�J�m ma Tributária, até 1° de julho. Hoje, a pedi
·�di�� do de Bez, os membros da comissão estão
HgH� em uma reunião discutindo o conteúdo do Saúde
HUHH projeto a ser apresentado à relatoria. O ministro da Saúde, José Gomes Tem-
j •• 6�U porão participará da abertura oficial do
�m.�gj '.

,
Senac .

VII Congresso Brasileiro de Prevenção das

tA 1 Seguem até o dia dois de julho as inscrições DST e Aids, na quinta feira (26). Temporão
�i para o processo seletivo das Faculdades Se- falará sobre "os 20 anos do Sistema Único
- �! nac em Blumenau, Florianópolis, Jaraguá do

.

de Saúde (SUS) e a construção da respos-
lIIIIIlIIii Sul e Tubarão. Os cursos superiores ofereci- ta brasileira à epidemia de Aids". O encon-

�il dos pelo Senac estão entre os mais requisi- tro pretende reunir quatro mil pessoas de

tl'"tados, pelas' empresas atualmen�%Ç';l:t}iq§- il'WLt�Q;� Brasil, -no CentroSul, em Florlanó-
� informações pelo site www.sc.senac.br. polis, que vai até sábado (28).

NAUFRÁGIO

Embarcação
queafundou
seria irregular
Capitania dos Portos diz que
barco era usado para turismo

O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE
Se) realiza hoje e amanhã (24 e 25) o treinamento
de mesários para a eleição simulada que acontece
rá no município de São João Batista utilizando urna

biométrica. Essa evolução t.ecnológica será testada
no domingo (29), reconhecendo os eleitores por
meio de suas impressões digitais.
A iniCiativa já foi testada em Roraima e, depois
de Santa Catarina, será colocada em uso no Mato
Grosso do Sul. Segundo o presidente do Tribunal, o
desembargador João Eduardo Souza Varella (foto),
o TSE cadastrou eleitores já na forma biométrica
nos três estados escolhidos, e apresentou a nova

tecnologia para mais de 42 mil pessoas, número
correspondente a 96,6% da meta inicial. Somente em São João Batista, 16.283 eleitores
fizeram a atualização do cadastro, que era obrigatória.

BALNEÁRIO PiÇARRAS
A Delegacia da Capitania

dos Portos de Itajaí confir
mou ontem gue não haviam

tripulantes profissionais na

embarcação pesqueira que
naufragou no sábado à noite
em Balneário Piçarras, no Li
toral Norte..

A quantidade de passagei
ros no barco também estava
acima, da permitida pela Ma
rinha. O capitão Edilson Viei
ra Salles disse que o uso do
barco é restrito à pesca e con

dicionado à presença de dois
tripulantes habilitados para a

navegação profissional, trei
nados em cursos da Marinha.

Segundo ele, a embarcação
estaria sendo usada indevi
damente para fins turísticos.
A Capitania dos Portos tam-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVENÇÃO MUNICIPAL

O Presídente do Diretório Municipal dos Democratas, com fundamento nos

artigos 22 e seguintes dos seus estatutos, CONVOCA os membros do Diretório,
delegado (s), e seus suplentes, o (s) vereadores e dem�s parlamentares que tiverem
domicilio nesse município, para se reunirem em Convenção Municipal, a realizar
se no dia 30 de Junho de 2008, nas dependências da Sociedade dos Canaricultores,
situada a Rua, Adolfo Augusto Alfredo Ziemann, SIN, próximo ao Colégio Alberto
Bauer, das 18:00 as 20:lJO horas, nesta cidade para as escolhas dos candidatos a

cargos efetivos nas eleições municipais de 2008 sobre o seguinte:
ORDEMDODIA
• Proposta de coligação com outros partidos;
• Escolha dos candidatos a prefeito e vice-prefeito e vereadores: e
• Outros assuntos de interesse do partido.
Jaraguá do Sul, 19 de Junho de 2008.

Carioni Mess Pavanelo - Presidente DEM Jguá do Sul

bém descartou a possibilidade
do naufrágio ter sido causado

pelo mau tempo. A hipótese é
de que a causa do naufrágio
tenha sido um choque contra

objeto. Os náufragos teriam
informado que houve entrada
de água pela casa de máqui
nasdo barco.' O inquérito vai
ouvir familiares com quem
as vítimas contataram antes
do naufrágio e pescadores
da região. O relatório deve
ser finalizado em 90 dias.
A embarcação saiu com os oito

tripulantes às 16h de sábado.
Um dos tripulantes pediu so

corro para a família por volta
das '21h, quando o convés es

tava sendo tomado pela água.
Cinco pessoas morreram, duas
sobreviveram e um tripulante
continuava desaparecido.
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Previsão de inflação fica em 6,8%
Destaque são os IGPs, que servem de base para o reajuste de aluguéis e tarifas
SÃO PAULO

Economistas e analistas do
mercado financeiro aumentaram
novamente suas previsões para a

inflação em 2008, segundo a pes
quisa semanal do Banco Central
conhecida como relatório Focus.

A expectativa para o IPCA

(Índice de Preços ao Consumidor
Amplo), que serve como meta de
inflação, subiu pela 13a semana

seguida. O IPCA deve fechar o ano
a 6,08%, acima dos 5,80% espera
dos até a semana passada. Se con
firmado; o indicador ficaria acima
do centro dameta de inflação para
esse ano, que é de 4,5%. Para 2009,
a previsão para o IPCA subiu de
4,63% para 4,78%. Os demais in-

. dicadores de inflação pesquisados
pela instituição também tiveram as

projeções para 2008 elevadas pelo
mercado. O maior destaque foram

. os IGPs, que servem de base para
o reajuste de aluguéis e tarifas. A

expectativa do mercado para o

IGP-DI (Índice Geral de Preços
- Disponibilidade Interna) subiu'
de 9,96% para 11,02%; o IGP-M

(Índice Geral de Preços - Merca

do) teve a previsão aumentada
de 10% para 10,36%; e o IPC (Ín-

.

dice de Preços ao Consumidor)
da Fipe (Fundação Instituto de

Pesquisas Econômica] ficaria em

5,79%, ante 5,52% da semana

anterior. A estimativa de inflação
para os.preços administrados su
biu de 3,70% para 3,75%.

[uros - Os economistas man
tiveram a previsão de que a taxa

básica de juros termine 2008 em

14,25% ao ano, feita na semana

passada. Para o final de 2009, a
estimativa de que a Selic estaria
em 12,75% subiu para 12,30%
ao ano, Já a previsão para o cres

cimento do PIB (Produto Interno
Bruto) se manteve em 4,80% em

2008. Para 2009, foi mantida a
taxa de 4%. Ambas estão abaixo
da projeção. oficial do governo,
de 5% para os dois anos. A esti
mativa para o dólar caiu de R$
1,70 para R$ 1,68 no final deste
ano. Para dezembro de 2009, a

previsão ficou emR$ 1,77. Apre
visão do saldo da balança comer
cial em 2008 caiu de US$ 23,35
bilhões paraUS$ 23 bilhões. Para
2009, caiu de US$ 15,61 bilhões
para US$ 15 bilhões.

AGÊNCIAB�IL

Recetta começa operação
de combate a sonegadores

A Receita Federal deu início
ontem a uma operação contra
6.455 empresas suspeitas defraude
no recolhimento de contríbuíçôes
previdenciárias. São contríbuín
tes que apresentaram divergên
cias nos dados de pagamento de
salários contidos nas declarações
entregues à Receita e nas informa
ções sobre recolhimento de contri
buições.A estimativa é que o valor
total da sonegação possa chegar a
R$ 6 bilhões, o que inclui o reco

llrimento do INSS devido, dos en
cargos, além de multas e juros.

Durante esta semana, 1,7 mil

empresas começam a ser visitadas

pelos fiscais da Receita. Para- che

gar a essa lista de empresas, foram
utilizados dados da Dirf (Declara
ção do Imposto de Renda Retido
na Fonte), da DIPJ (Declaração de
Informações Econômico-Fiscais
daPessoaJurídica) e daGFIP (Guia
de Recollrimento do FGTS e Infor

mações à Previdência Social). É a

primeira ação desse tipo desde que
houve a criação da Super-Receita.

Essa é a terceira etapa de um
processo iniciado em março deste
ano dentro da Estratégia Nacional
de Fiscalização. Na primeira eta

pa, foram verificados problemas
nas declarações de 37 mil contri
buintes pessoa física e jurídica. Na
época, foram cruzados os dados da
declaração do IR e de operações
financeiras -como venda de ações
naBolsa de Valores, uso de cartões
de crédito e recebimento de alu

guéis.
No começo deste mês, a Recei

ta anunciou uma segunda opera
ção, contra 22,4 mil contribuintes
(13,8 mil pessoas físicas e 8,6 mil

empresas). Nesse caso foram uti
lizados dados da declaração e da

movimentação bancária pormeio
da CPMF (Contribuição Proviso
ria sobre Movimentação Finan

ceira) nos últimos cinco anos até
2007.

Preços administrados, como telefone, devem ter uma inflação de 3,75% segundo estimativa do Banco Central

Lula aposta em

trabalho formal
O presidente Lula avaliou

ontem, que o balanço recorde de
empregos formais divulgado na

semana passada pelo Cadastro
Geral de Empregados e Desem

pregados (Caged) é sinal de que
a economia brasileira voltou a

crescer. Em seu programa sema
nal Café com o Presidente, Lula
lembrou que um maior 'número
de carteiras assinadas represen
ta também ganhos para a previ
dência. Segundo ele, namedida
em que as pessoas começam a

receber mais, começam tam
bém a "arrumar sua vida".

"Todomundo joga nas costas
da previdência um déficit que
não é dela. Se você contabilizar
aquilo que os trabalhadores pa
gam para a previdência e aquilo
que eles recebem, vai perceber
que quase que não tem déficit".

. Segundo o presídente, a ten
dência é de que o número de
trabalhadores com carteira assí- -

nada continue a crescer.
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TUFÃO

INTERNACIONAL---------

Filipinas buscam sobreviventes
. Após naufrágio, de 854 somente 33 passageiros foram resgatados com vida
MANILA

Equipes de salvamento não
deram esperanças de resgate
aos familiares dos. quase 800

desaparecidos que estavam na

balsa que naufragou na costa
das Filipinas no fim-de-semana,
em meio as tempestades provo
cadas pelo tufão Fengshen. De
acordo com as autoridades, até
agora apenas 33 sobreviventes
foram localizados - 28 deles, a

maioria homens, conseguiram
nadar até uma cidade costeira.

Segundo a BBC, a balsaPrin
cesa das Estrelas deixouManila
na sexta-feira, 20, com 845 pes
soas a bordo e, de acordo com

a empresa que a administra,
controladores perderam conta

to com a embarcação por volta
das 13 horas de sábado (7h30
de Brasília).

.

A presidente das Filipinas,
Gloria Arroyo, pediu explica
ções à guarda costeira sobre
porquê o barco foi autorizado a

viajar apesar dos alertas do tu
fão. "Por que vocês permitiram
que o barco saísse e por que não
lançaram um alerta maior? Eu

quero respostas", disse a presi-

dente para autoridades daGuar
da Costeira e da Defesa Civil.

ESTRAGOS
A Cruz Vermelha estima

que pelo menos 160 pessoas
tenham morrido nos últimos
dias em todo país por causa de
enchentes e deslizamentos pro
vocados pelo tufão. Com ventos
de 120 quilômetros por hora, o
tufão se aproximou na madru
gada do domingo da capital,
Manila, onde arrancou árvores
e provocou a interrupção do
fornecimento de eletricidade.

A região mais afetada foi a
.

provincia de iloilo, cerca de 500

quilômetros ao sul da capital. A
tempestade continua a provocar
fortes chuvas ao longo da zona

.

central e noroeste do país, com
muitas áreas sem energia elétrica
e outros serviços interrompidos.
Viagens de barco foram suspen
sas e vôos foram cancelados.

As Filipinas são um dos pa
íses mais atingidos por tufões
no mundo, com uma média de
mais de 20 a cada ano.

AGÊNCIA ESTADO

União Européia aprova
novas sanções contra Irã
BRUXELAS

A União Européia aprovou
ontem a aplicação de novas

sanções contra o Irã, após o país
se negar a cumprir as de/man
das internacionais contra o seu

programa nuclear. Entre asme

didas está a proibição das ativi
dades do maior banco iraniano'
na Europa, segundo fudicaram
fontes diplomáticas.

As sanções impedem que as

entidades realizem atividades
econômicas em território do
bloco, com bloqueios dos fun
dos que possam ter na União

Européia, e impedem que as

pessoas envolvidas possam
entrar no território do bloco

europeu, disseram funcioná
rios europeus. O Banco Melli,
que é o principal do Irã e tem

escritórios em Londres, Paris e

Frankfurt (Alemanha), é o úni
co banco atingido, já que as

outras entidades sancionadas

são organismos e instituições
oficiais, mas não entidades
bancárias.

Funcionários de países oci
dentais acusam o Banco Melli
de fQrnecer serviços aos pro-

-

gramas nuclear e de mísseis ba
lísticos do Irã. Os Estados Uni
dos colocaram a instituição em

sua lista nega no ano passado.
As sanções incluem também a

proibição de viagens de espe
cialistas envolvidos no progra
ma nuclear iraniano.

Mesmo após o Conselho de
Segurança da ONU (Organi
zação das Nações Unidas) ter

aprovado outras três listas de

sanções, o governo do Irã conti
nua se recusando a suspender o
enriquecimento de urânio, que
pode ser usado tanto para a pro
dução de energia (como alega o

Irã) quanto para a construção
de ogivas nucleares, como teme
a comunidade internacional.

Comunidades foram alagados com o passagem do tufão Fengshen pelos Filipinos, 160 pessoas morreram

Bolívia rejeita
autonomia
LAPAZ

O governo boliviano cons i

derou ontem' ilegal o referendo
realizado no domingo, 22, pelo
Departamento de Tarija, gover
nado pela oposição, para de
clarar sua autonomia do poder
central.

Em Tarija ficam mais de
80% das reservas de gás natu
ral da Bolívia. Com a decisão
de domingo, a região se somou

a outras três controladas por
partidos de oposição que decla
raram autonomia por meio de
consultas à população.

''Reconhecer essas consultas
(de autonomia) sobre estatutos

ilegais seria um erro enorme por
que se estaria reconhecendo algo
que não é reconhecido nas nor

mas legais do país", explicou a

uma emissora de TV o porta-voz
presidencial, Iván Canelas.

Oitenta por cento dos eleito
res de Tarija votaram a favor da
autonomia.
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Conhecidos_ os quatro
times semifinalistas
Briga por vaga na final começa sábado

JARAGUÁ DO SUL

A Taça Pomerode definiu
também os classificados para

'

a segunda fase da competição.
Todos os times de Jaraguá do
Sul conquistaram a vaga. O
Vitória, que estava ameaçado Coxias (listrado) perdeu poro o Batisti e deu adeus 00 Varzeano
de ficar fora, goleou o Bota

fogo de Pomerode por 5x2 e

contou com uma 'ajudinha' do
Atlético ENEC, que venceu o

Água Verde de Timbó por 4x1.
Floresta eAtlético Pomeroden
se, no Grupo A, e Água Verde
de Pomerode e Vera Cruz, no
B, aguardam os resultados dos
confrontos eliminatórios (em
jogos de ida e volta) para co

nhecerem seus adversários.

VARZEANO

JARAGUÁ D� SUL

A partir do próximo sábado
(28/6), Kiferro x Roma e Galva
nização Batisti x Operário dis
putam uma vaga para a final do
26° Campeonato Varzeano de
Futebol - Troféu "Raul Valdir
Rodrigues". As quatro equipes
conquistaram a vaga para a se

mifinal depois da rodada do úl
timo sábado, no campo do João
Pessoa. Os horários e o local
dos próximos confrontos serão

divulgados na quinta-feira."
A Kiferro venceu o Operá

rio por 2x1 e deixou o Grupo
J todo embolado, com os três
times com três pontos e com

saldo zero. Kiferro e Operá
rio levaram a melhor nos gols
marcados e o time da Vila La
lau terminou em primeiro por
causa do confronto direto. -

O adversário da Kiferro
será o Roma, que acompa
nhou a rodada fora das quatro
linhas torcendo no confronto
entre Galvanização Batisti e

Caxias. O time do Rio Cerro
levou a melhor e venceu por

,

2xl. A artilharia da compe
tição segue com Cowboy, do

Operário, agora com 12 gols,
seguido por Everson, da Kifer
ro, com sete.

Definição na

Taça Pomerode

A imagem da sua empresa!
Vista seus colaboradores com uniformes

produzidos com tecidos da
mais 01'0 qualidade.

Era para começar dia 7 de
. junho, mas a demora no

repasse para o pagamento
das taxas de arbitragem
adiou o início dos campe
onatos Sênior e de Escoli
nhas. A Prefeitura garantiu
à Liga Jaraguaense que
vai custear os árbitros. No
sábado de manhã aconte
cerão os jogos dos-meninos,
.que tem oito times, e à
tarde os mais experientes,
também com oito.
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Olympyo goleio e fico perto do vogo
Time jaraguaense faz 6xlno Guarani de Palhoça e encosta na liderança
JARAGUÁ DO SUL

O Olympya fez bonito no

domingo, venceu o Guarani
de Palhoça de goleada e encos

tou-no Avaí na classificação
no Campeonato Catarinense
de Futebol Feminino. Em uma

tarde inspirada, o time de [a
raguá do Sul mareou 6x1 em

cima das últimas colocadas da
Chave B. Apesar de continuar
na vice-liderança, as coman

dadas de Polenta estão empa
tadas em nove pontos com o

time da Capital (que perdeu
para o Müller de 1xO) e ficam
.atrás no saldo de gols: quatro a

menos que as Leoas da Ilha.
O jogo contra o Guarani

foi considerado tranqüilo pelo
técnico Polenta. Logo nó co

meço Fernanda mareou duas
vezes. As visitantes desconta
ram e o primeiro tempotermi
nau em 2x1. Na volta o time
de Jaraguá dominou o jogo e

esticou o marcador com Leila
de falta, Juliana e a artilheira
do Olympya na competição,
Marise. Patrícia deu números
finais à partída: 6x1.

Agora a equipe enfrenta o

Juniores briga
por uma vaga

As equipes do [uventus/
FME juvenil e juniores jo
garam no último sábado, 21

de junho; pela 9a rodada do
Campeonato Catarinense de
Divisão Principal. Os jogos,
que aconteceram no JoãoMar
catto, não foram bons para
ambas equipes. O juvenil em
patou com o Metropolitano
em 2x2, com gols de Emerson
e Rodriguinho. Com o resul
tado a equipe se complicou
na briga pela vaga da segunda
fase. Segundo Biro-Biro será
mais difícil, mas o time ainda
tem chances de classificação.<,

''Estamos brigando pela úl-
tima vaga, se acontecer uma

combinação de resultados ain
da podemos seguir na compe
tição", analisou. Já os juniores
perdeu para o Metropolitano
por 3xO e continua na lanterna
da competição. A próxima: ro
dada será no sábado, em Palho

ça, contra o Guarani.

Müller, em casa, na segunda ro
dada do returno. Para Polenta, o
confronto será o mais importan
te da primeira fase. "Se ganhar
o próxirrio jogo estamos pratica
mente classificados", analisou o
treinador, comemorando a der
rota do Avaí, "Este tropeço do
time de Florianópolis veio em

boa hora. Agora a classificação
só depende do Olympyà, Por
outro lado o time de Pomerode
reanimou na competição. Pre
cisamos vencer o Müller para
conseguir passar para a próxi
ma fase", observou.

Mesmo crescendo na com

petição, Polenta está preo
cupado com as duas últimas
rodadas do Estadual. "Se per
dermos o próximo jogo vai fi
car complicado. Já que o time
de Pomerode tem o Guarani
em casa e nós vamos a Flo
rianópolis enfrentar o Avaí",
relatou o treinador. O próxi
mo compromísso do Olympya
será no domingo, 29 de junho,
às 15 horas, contra o Müller,
no João Marcatto.

Q_

GENIELLI RODRIGUES Artilheiro do Olympya no Catarinense Marise (camisa 7) no momento do quarto gol do time na goleada de 6x1

Basquete masculino venceu o regional em Rio Negrinho e garantiu a vaga

.'

Jaraguaenses se clpssificam
para Olimpíada 'Estudantil
JARAGUÁ DO SUL

As equipes de basquete mas

culino, handebol masculino e

feminino e voleibol feminino

garantiram, neste final de sema

na, a vaga para a fase estadual da
8a Olesc (Olimpíada Estudantil

Catarinense). As modalidades
participaram da Etapa Regional
Leste/Norte em Rio Negrinho. A
Olesc acontece de 26 de julho a 2
de agosto em Criciúma.

No basquete masculino a

equipe Unimed/FME venceu o

Guaramirim na final, por 74x28.
No total a equipe jaraguaense
anotou 549 pontos em sete jogos,
sofrendo apenas 185 e garantin
do a vaga sem perder nenhum
jogo. No hándebol masculíno a

ADHJ/FME ficaram em terceiro
e bateram o São Bento do Sul

� por 28x6. A equipe disputou sete
« ,

� partidas, venceu cinco e perdeu
is por duas vezes, marcando 199

gols e sofrendo 157.

Já no handebol feminino as

meninas da' ADHJ/FME ficaram
com o vice. Eram cinco equipes
que disputaram as vagas em tur
no único. As jogadoras perderam
apenas paraJoinville e marcaram

67 gols e sofreram 45. No volei
bol feminino, as jaraguaenses do
ADV/FME ficaram com o terceiro

lugar ao vencer o time dePome
rode por 3 sets a O. O desempe
nho da equipe foi considerado
bom, já que venceu cinco dos
setes jogos, com 17 sets a favor e
seis contra.

Além das modalidades que
venceram neste final de semana,

já está na competição: atletismo
masculino e feminino, basque
te feminino, futsalmasculino e

feminino, voleibol masculino,
natação masculino e feminino,
tênis de mesa masculino e femi
nino, xadrezmasculíno e femini
no, atletismo masculino e femi
nino e bicicross.
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Felipe Massa não
fala em favoritismo
Brasileiro curte a liderança na temporada

Scolari desmente

declarações
Luiz Felipe Scolari, negou as decla

rações atribuídas a ele por um jornal bri
tânico, nas quais supostamente teria dito
que o Manchester United não poderia fa
zer mal ao atacante Cristiano Ronaldo.
Scolari assegurou que o Manchester
não poderá quebrar a vontade do joga
dor, pois o atacante português é o "mais
forte do mundo do futebol".

verstone será dia 6 de julho),
pode buscar a recuperação
no campeonato.

A McLaren já declarou que
não está pressionando Hamil
ton. "O fim-de-semana não
foi dos melhores, apesar das

duas punições, ele fez um

bom trabalho. Não houve
nada de errado com o carro

e acredito plenamente na ca

pacidade do Lewis", afirmou
Martin Whitmarsh, chefe
executivo da equipe.

Inter quer
reabilitação

Após o sétima rodada do Campeo
nato Brasileiro, os jogadores colorados
já falam em reabilitação no partido
contra o Grêmio, no próximo domingo,
no Estádio Olímpico. O volante Magrão,
elogiou Q atuação da equipe no segun
do tempo na partida contra o Vitória,
mas planeja melhora da equipe com
uma vitória no clássico gaúcho.

Seleção Olímpica, .

segue sem agenda
Os próximos passos do preparação

da Seleção Brasileiro Olímpica ainda
são um mistério, por conta da inde

finição em relação à dato em que os

jogadores serão liberados. A CBF terá
de fazer uma programação em cima
da hora. É possível que o amistoso de
doming!!, onde ganhou de 1xO, tenho
sido o último encontro.
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BRASILEIRÃO SÉRIE A - CLASSIFICAÇÃO

CoeTime 'it
P J V

1° Flamengo 16 5
'

2� .,�

3° Cruzeiro 16 7 5

,4° Náutico
5° Palmeiras 13 7 4 1
6° São Píltilo 12 3
7° Vitória 11 2
8°.< PprtuguepP. 11 2
go Coritiba 9 3
10° AtlétlcQtMG 9 3
110 Atlético-PR 8 2

12° 'Vasco 8
13° Sport 8
14° Flgueirense. 8 2

15° Internacional 7 7 1
160 Bbtàfogp; ·7 7 1
17° Goiás 6 7 3

'18� 'Inatin9ª 5" 7, 2
19° Santos 5 7 1 2

20° Fluminense' 2 7 b 2

D GP GC SG
1 16 7 9

,,,,,12 9,
14 6 8
10 5

2 11 8 3
1 6
2 7 5 2

2 12 12
2 8 7
2 10 ]f··

..

-1
3 8 7

3 -7 B -1

3 6 8 -2

3 tv 19 -9
4 8 11 -3
4 6 9 -3
3 7 12 -5

fi 19, -7
4 6 13 -7

4, 10 -6

DA REDAÇÃO
Depois de vencer na França

e chegar na liderança do Cam

peonato de Pilotos da Fórmu
la 1, o brasileiro Felipe Massa
não esconde que está aprovei
tando o momento. Mas prefe
re deixar de lado o "oba-oba"
para evitar falar em favorítis
mo. ''A disputa do título ainda
está aberta", resumiu o piloto.
"Precisamos fazer nosso traba
lho prova por prova, pensando
em pontuar. Em algumas oca

siões, o segundo ou terceiro
lugares podem ser excelentes

posições", emendou.
O brasileiro não teve um

bom começo de temporada e

chegou a ser visto como se

gundo piloto da Ferrari, atrás
de Kimi Râikkõnen. Chegou
até a ser criticado por não

pontuar nas duas primeiras Massa espera pontuar em todas as corridas e não quer falar em favoritismo

provas do ano. "Não pontuei
e estou liderando. Kimi não

pontuou em Mônaco e no Ca
nadá e ainda continua lutan
do pelo título", disse. Sobre
os principais adversários na

briga pelo título, ele colocou,
,

além do companheiro de equi
pes, o polonês Robert Kubica,
da BMW, e o inglês Lewis Ha

milton, da McLaren.
Mas Hamilton não vive

um bom momento. Punido
com a perda de dez posições
no GP da França, por causa
do acidente que causou no

Canadá, ele terminou apenas
em décimo lugar, e não con

seguiu pontuar. Ele acredita

que, em casa (o GP de Sil-

7 3

( 3
7 2
t 2
7 2

7.
7 2

BRASILEIRÃO SÉRIE B - CLASSIFICAÇÃO
�el. Tímê P J V E O GP G� SG
1° Corinthians 19 7 6 O 18 6 12

2P ,Avai i3 7 3" O 1� 1 8
3° São Caetano 12 7 3 3 10 5 5

Juventupé - 12 7 3 3 ,8
5° Ceará 11 7 3 2 13 9
6° Batueo 11 1 3
7° Criciúma 10 7 3 3 6 6 O

:8° Vila Nova 10,."J 3' 3 10 .
12

9° Gama 9 7 3 4 6 13 -7

10° Fortaleza 9 7 2; 2 14 10 4
W Santo André 9 7 2 2 11 8 3

ABC 9 7 2 2 {j' 5 1
13° Bahia 9 2 2 6 7 -1

146 Bragantlno 8 7 2

15° Brasiliense 8 7 2 2 3 g 13 -4
16° �artlia, " 8: 1
17° Ponte Preta 7 2 4 13 -5

Parant 7
19° CRB 4 7 1 5 12

,200 Am�riGa-Ri!: ,3 7, "O

Resultados
Holanda 1 x3 Rússia

Espanha (4) 0x0 (2) Itália
Próximos Jogos
Amanhã
15h45 - Alemanha x Turquia
Quinta-feira
15h45 - Rússia x Espanha

Resultados· 7' Rodada

Botalogo Oxl po(tuguesa
São Paulo 1 xO Sport
Coritiba 2xl Fluminense
Cruzeiro 3xO Figueirense
Ipatinga 1 x3 Flamengo
Vitória 2xl Internacional
Vasco Ox2 Palmeiras

•

Grêmio 3xO Atlético-PR
Santos Ox4 Goiás
Náutico 2xl Atlético-MG
Próximos Jogos
8a Rodada
Sábado
18hl0 - Vasco x Ipatinga
18hl0 - Portuguesa x Santos
18h 1 O - Vitória x Goiás

': Domingo
16h - Figueirense x Atiético-MG
16h - Sport x Flamengo
16h - Cruzeiro x São Paulo
16h - Atlético-PR x Coritiba
18hl0 - Palmeiras x Náutico
18hl0 - Fluminense x Botalogo
18h10 - Grêmio x Internacional

Resultados·7' Rodada
Santo André OxO São Caetano
Ceará 2x2 Bahia
CRB 1 x2 Barueri
Paraná 1 xO ABC
Criciúma 2xl Fortaleza
Marilia 1 x1 Bragantino
América-RN 1 x5 Avai
Vila Nova 1 x1 Júventude '

Ponte Preta 1 xl Corinthians
Gama 1 xO Brasiliense
Aróximos Jogos- S' Rodada
Hoje
20h30 - Ponte Preta x Santo André
20h30 - Juventude x Bahia

" 20h30 - Avai .. "eará
Amanhã
21 h50 - Bragantino x Corinthians
Sexta-feira
20h30 - América-RN x Paraná
20h30 - Vila Nova x Criciúma
Sábado
16h10 - São Caetano x Gama
i6h10 - Fortaleza x ABC
16h10 - CRB x Marilia
20h30 - Brasiliense x Barueri

Resultados
4" Rodado
Joinville 2xl São Bento
Müller lxO Avaí

Olympya 6xl Guarani
Classificação
Grupo A: Kindennonn 9. Joinville 3 e São Bento O.

Grupo B: Awí 9. Olympya 9, Müller 6 e Guarani O.

CORilPÃTAÇ4 POMEilODE
Resultados.
Municipal de Bacha em Dupla
Final

Itapocu B 8x24 XV de Novembro (3° lugar)
Itapocu B 0x24 XV de Novembro (3° lugar)
Prainha da Orna A 20x24 Prainha da Orna B (finol)
Prainha do Orna A 24x18 Prainha da Orna B (finol)
Prainha do Orna A 24x8 Prainha do Orna B (finol)

Resultados
Kiferro 2xl Operário
Galvanização Batisli 2xl Coxias

Resultados
7" Rodada
Floresta 6xl Cruz de Malta

Água Verde Pom. 2x2 Vera Cruz
Vitória 5x2 Botaf09o
Atlético ENEC 4xl Água Verde Tbó.
Atlético Pom. 0x0 Flamengo
Tupi 1 x2 Coramuru

Classificação
Grupa A: Floresta �2. Atlético Pom. 21.
Caramuru 21. Flamengo 20. Tupi 15 e Cruz
de Malta O.

Grupa B: Água Verde Pom. 25. Vera Cruz 22.
Botaf09o 17. Noite o Fora 13. Atlético ENEC
12. Vitória 11 e Águo Verde Tbá. 9.

Aspirantes
Vitória 2xO Botaf09o
Classificação
Grupa A: Caramuru 14. Atlético Pom. 8.
Flamengo 6 e Cruz de Malta 5.

Grupo B: Vitória 12. Atlético ENEC 1 O. Noite a

Fora 7 e Botaf09o 2.

Resultados
Corlos Barbosa 2x4 Unisul
Atlântico 3x4 RCG/Banespa
Classificação
Grupa B: Unisul (Petrópolis 6. RCG/Banespa 4.
Carlos Barbosa 1. Atlântico O e Intelli O.
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� O CORREIO DO POVO
TERÇA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 2008

FORMANDO CIDADÃOS

CONTRA-CAPA---------

,."

ALUNOS DENUNCIAM CORRUPÇAO
Campanha visa despertar o senso crítico dos estudantes e premia trabalhos
A cerimônia de solenidade para a di

vulgação e premiação dos alunos vencedo
res da etapa local do 20 Concurso de Dese
nho e Redação da Controladoria Geral da
União aconteceu na manhã de ontem (23),
no auditório da Unerj (Centro Universi
tário de Jaraguá do Sul). Com o tema "O

que você tem a ver com a corrupção?", a

aluna da 3a série da Escola Cristina Mar
catto, Franciele Daiane Chagas, 10 anos,
teve o desenho selecionado dentre os 27
trabalhos. A menina que é deficiente audi
tiva surpreendeu e emocionou a mãe Inês
Antunes, e a professora Rosarita Dalvi An
dreghetoni. O desenho de Franciele traz .a

imagem de um político jogando dinheiro
fora e de um hospital em decadência. "Não
é porque ela tem deficiência auditiva que
não tem conhecimento e entendimento do
trabalho", completa a professora Rosarita.
Para Inês, esse alcance da filha é o resul
tado de um trabalho e esforço dos pais ao

longo do tempo. "Isso significa que deve-
. mos continuar nos dedicando a nossa fi
lha. Eu estou muito feliz", ressalta a mãe.
De acordo com o auditor federal da CGU
de Santa Catarina, João Marcelo Martins,

cerca de 13 mil alunos do 10 ao go ano,

regularmente matriculados na� escolas da
redemunicipal, participaram do concurso.
Três trabalhos de cada série foram escolhi
dos, dando um total de 27 classifícados,
Ele destacou que Jaraguá doSul foi à úni
co município do Estado a ter etapa local do
concurso por ser sede do 40 encontro da
Controladoria que acontece durante toda
esta semana. Os estudantes do 10 ao 40 ano

participaram da categoria Desenho e do 50
ao go da categoria Redação. Os trabalhos
foram selecionados na primeira semana

de junho pela Comissão Julgadora local -

composta por cinco técnicos da Secretaria
da Educação e mais um auditor da CGU.
Martins ·lembra que o concurso está inse
rido dentro das ações do Programa Olho
Vivo no Dinheiro Público. "O objetivo não
é dar prêmio, mas sim despertar a temática
da corrupção para termos cidadão exercen
do a cidadania", salienta. Os 27 trabalhos
selecionados irão concorrer na Etapa Na
cíonal, em Brasília, que está prevista para
o mês de dezembro.

DAIANA CONSTANTINO Franciele Chagas mostrou, em desenho, o prejuízo que a corrupção pode causar

BRAVA 1.6 ELX COMPLETO VERDE
PAllO WEEKEND ELX 1.3 COMPLETO BRANDO
PAllO 1.0 EX FLEX ACAQ LT DT VERMELHA
PAllO 1.0 FIRE TEAL LT DT 4PN PRATA

. PAllO 1.0 FIRE 4 LTDT' PRATA
PAllO 1.0 FIRE 4 BASICO CINZA
PAllO 1.0 EX GNV 2 TE AL LT DT PELIC. GNV VERMELHA
UNO MILLE FIRE 2 AC LT DT BRANCA
UNO MILLE SMART 2 BASICO BRANCA
UNO MILLE EX 2 PELICULARLL BRANCA
UNO MILLE SX 4 ACAOLTDT VERMELHA

FOX 1.0 4 I ARVETEALAQLTOTRLL 05/06 VERMEL UNOMILLESX 2 LTDT AZUL
FOX 1.6 TOTAL FLEX 2 ' COMPLETO 04/05 PRETA UNO MILLE SX 4 BASICO VERMELHA
FOX 1.6 TOTAL FLEX 4 DHAO LT DT 04/04 CINZA
GOLF 1.6 PLUS 4 COMPLETO + RLL 04/05 BRANCA
GOLF GTI 150 CV 4 COMPL .. TETO.. COURO ORIG 01/01 PRATA

.04/05 BRANCA
GOL 1.0 CITY FLEX 4 AC OH LTDT 06/06 BRANCO

CO",",-PLETO·" RLLAR DIG2PN 98/99 VERMELHA'
GOL 1.0 CITY FLEX 4 AC VE TE PE;lICULA 06/06 CINZA

COMPLETO AR DIG. RLL GNV 01/01 PRATA
GOL 1.0 CITY FLEX 2 LTDT 05/06 BRANCO

VECTRA 2.2 GLS M1LLENIUM 99/00 PRATA
GOL 1.0 CITY FLEX ·2 TEAL RLL 05/06 CINZA cc�.COUftO'i!JYIlllI>cola2009

VECTRA 2.2 GL GNV COMPLETO .. Rll .. GNV 98/98 PRATA
GOL 1.0 CITY FLEX' 4 AO LTDT 05/05 VERMELHA

CORSA "1.6 GL SEDAN DHAOTE DTVE 96/96 BRANCA
GOL 1.0 8V PLUS 2 I AC AO LT DT RADIO 03/03 BRANCA

CORSA 1.0 HATCH WIND RLl IT DT '01101 VERDE
GOL 1.0 16V SPORT

41
COMPLETO 02/02 BRANCA

CORSA 1.0 HATCH SUPER VE TE AO IT DT Rll 97/98 PRATA
GOL 1.0 16V SPORT 4 OH VE TE AlAO LT DT 02/02 VERMELHA

CORSA WEEGON Gl 1.6 AOLTDT 98/99 AZUL
GOL 1.0TREND 4 D.H TEAO LT DT 01/02 CINZA

CORSA SEDAN Gll.6 TE AL AO RlL DT 98/99 PRATA
GOL 1.0 16V 4 TEAlAQ IT DT 99/99 VERMELHA

CORSA 1.0 HATCH WIND AO lTDT 4PN 95/96 VERMELHA
GOL 1.0 16V 4 AQLTDT '. 99/99 PRATA

MONZASl AC DH VE TE AL RlL 93/93 AZULGOL 1.0 MI 2 I BASICO . 98/99 VERDE

41 TEAlRLLlTDT
KADETT GL 1.8 DH VEAO lTDT 98/98 CINZA

GOL 1.0 16V 98/98 BRANCO
fqDETT GL 1.8 DH VE TE Al RLl lT DT 95/96 AZUL

GOL 1.0 MI 2 I AQLTDT 97/97 BRANCA
GOL 1000" 2 : BASICO 94/94 VERMELHO
GOlCL 2 I IT DT 92/92 BRANCA
GOLSPECIAL 2 I BASICO ·03/03 PRETA BASICO VERDE
GOlSPEGIAL 2 I BASICO 99/00 BRANCO OH TEAO IT DT PRATA
GOLSPECIAl 21 BASICO 98/99 BRANCA ESCORT GlX1.8 16VH SEDAN AC DH DT BRANCA
PARATll.6 TRACKFIEL 4 COMPLETO 07108 PRATA ESCORT 1.8 GL 16V COMPLETO PRATA
PARATll.6 4 COMPLETO 07108 PRATA ESCORT 1.0 HOBBY BASICO CINZA
PARATll.8 4 DH VE TEAlAO IT DT 05105 PRATA ESCORT 1.0 HOBBY BASICO BRANCA
PARATll.6 4 COMPLETA 05/06 PRATA FIESTA 1.0·SEQAN AQDT DOURADO
PARATll.0 16V TOUR 4 COMPLETA 02/02 BRANCA FIESTA 1.0 BASICD BRANCO
POLO 1.6 HATCH 4 COMPLETO 07/08 PRETA FIESTA 1.0 HATCH TEAl IT DT RlL BRANCO
POLO 1.6 HATCH 4 COMPLETO 03104 PRATA FIESTA 1.0 BASICO BRANCA
POLO 1.6 HATCH • 4 COMPLETOCD 03/03 PRATA FIESTA 1.0 BRANCA
POLO 1.6 HATCH 4 COMPLETO 02103 BRANCA FIESTA 1.0 AZUL
POLO 1.6 HATCH CONFORT. 4 1 COMPLETO 02103 BEGE VERONA 1.8 BRANCO

�g�g �����. �:� _ :! gg��t�ig/����GITAL 04/04 PRATA
03103 PRATA

SAVEIRO 1.6 SUPERSURF 2 I DH AO LM 03/04 PRATA
SANTANA 2.0 GNV 4 COMPLETO + GNV 02103 BRANCA
SANTANA 1.8 MI 4 COMPLETO 98/99 CINZA
KOMBI FURGÃO GNV 2 GNV 96/97 BRANCA

Garantia d� procedência • Você confia, nós garantimos
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