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" I entra na

disputa eleitoral
TJ concedeu liminar suspendendo ação
que tornou o ex-prefeito inelegível.

�4

80 milhões têm
dívidas no Brasil
Com juros e inflação em alta, econo
mistas temem aumento da inadimplên
cia. Só as dívidas bancárias de pessoas •

físicas ultrapassam R$ 400 milhões.
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A desigualdade entre os rendimentos
.

dos trabalhadores brasileiros caiu

quase 7% entre o quarto trimestre de
2002 e o primeiro de 2008, indica um

estudo do lpea (Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada). Nesse período,
o índice Gini na renda do trabalho, ou
o intervalo entre a média dos 10010
mais pobres da população e a média
dos 10% mais ricos, caiu de 0,543
,para 0,505. Os números divulgados
pelo lpea mostram que a diferença
diminuiu porque os ganhos ae renda
dos mais pobres foram quase cinco
vezes maior que a recuperação da
dos mais ricos.

Fonte: BBe Brosil
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A malha que envolve você.

www.elian.com.br

Receitas típicas
que levam feijão
No especial de Gastronomia veja como fazer

feijoada, feijão tropeiro e sopa de feijão.
Página 12

Educação fica
de recuperação
Pesquisa mostra que os alunos de 3° e
6° série têm nível baixo de aprendizado.

Página 19

Jaraguó não contribui poro
diminuir filo de trunsplnnte
Centro de captação de órgãos do Hospital Jaroguó recebeu até hoje apenas um doador.

Página 5

.

PRF diz que lei
será fiscalizada
Cinco dias depois da lei Seca entrar em vi
gOt moradores de Jaraguá do Sul afirmam
que a medida deve contribuir para a queda
no número de acidehtes.

Página 15 .

REVIRAVOLTA
Antigos inimigos,
agora aliados

Página 3

MUNDIAL
DE FUTSAL
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CHARGE

QUEM CONVIDOU ESSE CARA PARA A FESTA??

7/

PONTO DE VISTA

/

DO LEITOR

Três últimos desejos
de um homem

Isto que vou contar agora nunca será possível saber
se realmente aconteceu ou se foi criado pelos seguidores
deste grande homem, mas o que importa é o ensinamento

que ela nos dá.
Alexandre, o Grande, um dos maiores homens e con

quistadores da história, quando estava preste amorrer (foi
ferido mortalmente e acometido de febres desconhecidas,
que nenhum de seus médicos soube curar), convocou
QS seus generais e mencionou sE;us três últimos desejos.
Seus desejos eram: 1 - que seu caixão fosse transportado
pelas mãos dos médicos da época, 2 - que fossem espa
lhados no caminho até seu túmulo os tesouros conquis
tados (prata, ouro, pedras preciosas) e 3 - que suas duas
mãos fossem deixadas balançando no ar, fora do caixão,
à vista de todos.

Um dos generais ficou admirado com esses desejos tão
estranhos-e resolveu perguntar aAlexandre, o Grande, quais
as razões destes desejos.

E Alexandre explicou: "Quero que os mais iminentes
médicos carreguem meu caixão para mostrar que eles não
têm poder de cura perante amorte; quero que o chão seja
coberto pelos meus tesouros para que as pessoas possam ver

que os bens materiais aqui conquistados, aqui permanecem;
e quero que minhas mãos balancem ao vento para que as

pessoas possam ver que de mãos vazias viemos e de mãos
vazias partimos".

E por último existe um velho ditado de uma tribo de ín
dios americanos que diz: "Quando você nasceu, você chorou
e o mundo se regozijou. Viva sua vida de tal maneira que,
quando você morrer, o mundo chore e v6cê se regozije."

Desejo a todos que possamos viver uma vida digna e de
muitos aprendizados e que ao final da caminhada tenhamos
a humildade e a sabedoria que Alexandre, o Grande teve e,
além disso, que possamos nos regozijar, enquanto os nossos

familiares e amigos sentem a nossa falta.
E não importa que religião você possui ou se até você

é ateu, existe apenas uma coisa que devemos praticar du
rante nossa existência neste planeta chamado Terra, o que
devemos praticar se chama solidariedade. Não há nadamais
nobre e belo do que ajudar ao próximo.

CRISTIANO MAHFUD WATZKO, ESTUPt'lNTE DE DmEITO

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

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

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

• telefone (' não serão publicados).

Sancionada lei que regulamenta a guarda compartilhada

THIAGO MARKIEWICZ,
DEPAItTAMEIYíO CíVEL
E EMPRirliiAfHAL DA

CASSUU ADVOGADOS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
sancionou no dia 13/06/2008 o projeto de
lei que institui no Código Civil a moda
lidade de guarda compartilhada para os

filhos de pais separados. O. principal
intuito da nova lei é dar preferência a

essa modalidade de guarda quando não
houver acordo entre o pai e mãe do me

nor envolvido.
Essa forma de guarda já estava sendo

adotada por alguns magistrados, mesmo
não sendo prevista em lei, entretanto, al-

guns magistrados e promotores mais con- de guarda. Para ter maior certeza do que
servadores não consentiam com a guarda será melhor para o filho, o magistrado
compartilhada, mesmo com o requeri- pode se basear em orientação técnico
menta dos pais para que a mesma fosse profissional ou de equipe multidiscipli
instituída. A nova lei da guarda compar- nar, com profissionais habilitados' para
tilhada prevê o equilíbrio dá papéis en- materializar as necessidades do filho e a

tre pai e mãe, sempre com o intuito de possibilidade de cada genitor.
favorecimento bem-estar social, físico e A opção pela guarda compartilhada
mental do filho ou menor em questão. pode ocorrer por consenso dos pais, por

Na guarda compartilhada o pai e a requerimento unilateral de um deles ou

mãe assumem direitos e deveres relativos também decretada pelo magistrado em

aos filhos, sendo responsáveis de forma função das necessidades específicas
conjunta pelo mesmo. A lei não esta- do filho ou em razão da distribuição
belece especificamente quais seriam as do tempo de convívio necessário com

atribuições de cada um dos genitores no _

o pai ou com a mãe. Quando for insti
caso da opção da guarda compartilhada. tuída a guarda compartilhada, todas as

O magistrado é quem vai estabelecer as decisões relativas ao filho, como esco

atribuições de cada um dos pais e os perí- la, passeios, por exemplo, passam a ser

ados de convivência sob estamodalidade tomadas em conjunto.
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FALA Aí!

" Bonito pro
coramba, mos voto,
não tivemos quase

nenhum. "
PRESIDENTE LULA, lembrunde
de muterinl de campanha do PT de

Xanxerê, no Oeste catarinense, feito
de palha de milho.

" Eu pedi, mos
ele não falou
nado, não. "

LíLlAN GONZAGA DA
COSTA, mãe de adolescente

entregue por militares a traficantes
do Rio de Janeiro, pedindo justiça 00

presidente lula -Ó,

"Somsenso
eceuteln, "

Trecho de iene do direção
nacional do OEM e PSOB aos

diretórios dos partidos quando
da indicaçõo de candidatos
que tenham "ficha suja".

Contra o preconceito
Pesquisa realizada pelo DataSenado revelou que 70% dos brasileiros con

cordam com a aprovação do projeto de lei que torna crime a discriminação .
.

e o preconceito contra homossexuais. O maior índice de concordância com a

proposta foi apresentado pelos entrevistados da região Sul (73%), com nível
superior (78%) e idade entre 16 e 29 anos (76%). Já os menores índices
de concordância, apurou a pesquisa, encontram-se entre os pesquisados na

região Centro-oeste (55%), os que cursaram até a quarta série do ensino
fundamental (55%) e pessoas com mais de 30 anos (67%). No que se refere
à religião, a criminalização de atos de preconceito contra homossexuais é
defendida por 55% dos evangéJicos, .enquanto 39% deles querem a rejeição
do projeto de lei. Entre os entrevistados de outras relIgiões, o que inclui a
católica, mais de 70% defendem a aprovação da proposta. Ainda de acordo
com a pesquisa 79% dos brasileiros que se declaram ateus aprovam a cri
minaliza�ão da homofobia.

ONTEM E HOJE
Em Guaramirim, o candidato a vice
prefeito do peemedebista Nilson Byla-

.

nrdt pode ser o ex-vereador Altair José
Aguiar (PP). Que denunciou çobranças
irregulares de consultas e taxas de
pacientes atendidos pelo SUS quando
Bylaardt era secretário da saúde e

provedor do Hospital Santo Antônio. À
época, o hoje pré-candidato a prefeito
pelo PMDB negou tudo;

SEM RECURSOS
.

Segunda Divisão de Futebol Amador
de Jaraguá continua sem ve1bas.
O ano eleitoral proíbe repasses de
recursos da Câmara, mos que deve
riam vir da Fundação Municipal de
Esportes. Esta freqüentemente es

bulhada em seu orçamento anual
pela própria prefeitura. Vereador
Afonso Piazera (PR) sugeriu que,
em ·agosto, quando da análise
das Diretrizes Orçamentárias paro�
2009, seja feita uma dotação pam
campeonatos amadores.

DESOBRIGADOS
De acordo com o Promotor de Justiça
Pedro Roberto Decomain, se o partido
ou coligação apresentar até 70% de
candidaturas permitidas à Câmara de
Vereadores, está desobrigado a man

ter a proporção mínima de 30% e má
xima de 70% de candidatos homens e

mulheres. Ele próprio defende que os

limites proporcionaisatuais com qual
quer número de candidaturas, mas

não é estee entendimento do Tribunal
Superior Eleitoral.

O CORREIO DO POVODQUARTA-FEIRA, 25 DE JUNHO DE 2008
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Ivo Konell entra na

briga pela Prefeitura
TJ suspende ação que cassou ex-prefeito
JARAGUÁ DO SUL

Liminar concedida pelo de
sembargador do TJ (Tribunal de
Justiça) do Estado, Cid Goulart,
suspendeu os efeitos da ação que
tornou o ex-prefeito Ivo Konell
(DEM) inelegível até 2010. Com
isto, o democrata fica liberado
para concorrer a prefeito. A sen

tença favorável a-Konell foi con
firmada na terça-feira à noite.

Minutos depois, dirigentes do
DEM e do PSDB, Pp, PTB e PPS
se reuniam para tentar acertar
os ponteiros para o pleito. Mas
o nome do candidato a vice e os

partidos que devem compor a

chapa ainda são incertos. "Que
remos o maior número de parti
dos, mas o objetivo tem que ser

trabalhar pelo desenvolvimento
do município", disse o presíden
te do DEM, Carlone Pavanello.

Por outro lado, ele é enfático
sobre a candidatura de Konell

que, disse, será confirmada na

convenção do partido, na se

gunda-feira. "Ele é um homem
/'

preparado para governar. Temos
uniprojeto para Jaraguá do Sul e
os olhos voltados para o futuro",
disse Pavanello, um dos princi
pais responsáveis pelo ingresso
de Konell na sigla em 2007.

NA EXPECTATIVA
O ex-prefeito Ivo Konell disse

ontem que fica agora na expec
tativa da convenção do DEM,
marcada para a segunda-feira.
"Por enquanto não sou candidato
a nada, mas me parece que não
vai haver nenhum problema",
afirmou o democrata, que teve o

nome confirmado para disputar
a Prefeitura em pré-convenção.

.

Konell informou que o presi-
dente estadual do DEM, senador
Raimundo Colombo, deve vir a

Iaraguá do Sul amanhã. E lembra
que a visita nada tem a ver com

imposições da direção estadual,
que deu autonomia para os di
retórios decidirem as coligações.
"Mas como ele foi o grande bene
mérito, claro que faço questão de
consultá-lo", destacou o ex-pre
feito, com relação ao cempromis
so do senador com a ação.

CAROLINA TOMASELLI

Konell espera agora confirmação do nome na convenção do DEM, na segunda

Vereadores quebmm seqüênda
de três legislatums sem reajuste·
GUARAMIRIM

Depois de três legislaturas
sem reajustar os próprios salá
rios, os vereadores passarão a

receber 10% a mais a partir de
l°de janeiro. O projeto de lei
da Mesa Diretora, resultado da

negociação entre as bancadas,
foi aprovado de forma unâni
me na última segunda-feira. A
proposta volta ao plenário para
segunda votação na próxima
sessão, dia 30, data-limite es

tabelecida pela Constituição
para aprovação da matéria.

Os vereadores passam a re

ceber ]{$ 3,3 mil na próxima
legislatura, contra os atuais
R$ 2.942,02. Com subsídio
50% maior que o dos demais
vereadores, o presidente da
Câmara, que hoje recebe R$
4.413,00, passará a ganhar
R$ 4.950,00. Também foram
votados os novos salários do

prefeito, vice-prefeito e secre

tários municipais, este último
motivo de maior preocupação
e discussão dos parlamenta
res, informou o presidente

Evaldo Junckes (PT),por con
ta da defasagem salarial.

Os secretários, hoje com

salário de R$ 3.139,96, pas
sam a receber R$ 4080,00, um
reajuste aproximado de 30% ..

Já a remuneração do prefei
to sobe .cerca de 10%, de R$
W.553,?8 para R$ 11.600,00.
E o vice-prefeito, que recebe a

metade do salário do prefeito
(R$ 5.276,95), terá salário de
R$ 5.800,00 a partir de l°de

janeiro.
As outras cidades do Vale

do Itapocu já definiram os

salários para a próxima legis
latura, com exceção de Co

rupá, que vota os projetos na

próxima segunda-feira, em

turno único. Os reajustes fo
ram definidos em 18%. Com
isto, o salário dos vereadores

passa de R$ -1.887,80 para R$
2.290,00; do prefeito, de R$
6.901,12 para R$ 8.416,00;
do vice, de R$ 3.450,56 para
R$ 4.208,00; e dos secretários

municipais, de R$3.503,04
para R$ 4.272,00.

Percentuais· para 2009 nas

cidades do Vale do Itapo£u
CORUPÁ 18% poro vereadores, prefeito, vice e secretórios

GUARAMlRIM l�% vereadores, prefeito e vice
30% seçretórios '

&.

�residente da Casa informa que secretários terão reajuste maior, 30%
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o dmma de quem depende da doação
Fila de espera por transplantes de órgãos tem mais de mil pessoas em se

CONSCIENTIZAÇÃO

JARAGUÁ DO SUL

Há três décadas, Adele Bo
lomini, 45, descobriu que pre
cisava de ajuda para continuar
viva. Grávida de sete meses,
teve de se submeter a uma ce

sariana porque tanto ela quanto
a filha corriam risco de morte.
O rim estava parando de fun
cionar e o inchaço do corpo de
monstrava isso.

Depois de dois anos inter
nada em [oinville, por causa

da dependência à hemodiálise
(filtração do sangue), Adele pe
sava somente 27 quilos e estava
sendo condenada à morte. Foi
então que a mãe da jovem resol
veu tomar uma atitude: doou Q

órgão à filha. O transplante aca

bou com o sofrimento da família,
"Naquele dia acordei tendo vida
nova pela frente", relembra. E,
durante os próximos 24 anos ela

aproveitou a chance. Teve até ou
tro filho, situação não recomen-

.

dada pelos médicos.
Em 2006, porém, o problema

voltou. Amulher não seguiu de
forma plena os cuidados su

geridos na época da operação,
como alimentação balanceada,

ingestão de remédios contra a

rejeição e prática de atividades
físicas. O rim voitou a enfraque
cer e Adele teve de se submeter
ao segundo transplante, dessa
vez vindo de um desconhecido
que faleceu. A espera durou 20
meses. Enquanto isso, retornou
à hemodiálise e às dúvidas.
"Dependemos disso para viver
e não sabemos quando um doa
dor vai aparecer", conta.

No Estado de Santa Catarina
essa imprecisão toma conta de
1.336 pessoas. Todas elas estão
na fila de espera para voltar a

ter um organismo sadio. A lista
inclui nove pedidos de coração,
913 de córnea, 78 de fígado, 46
de ossos, dois de rim e pâncre
as, 265 apenas de rim e 23 de
medula óssea. Há muito tempo
esse número elevado não tem

qualquer auxílio de Jaraguá do
Sul para diminuir. Na cidade
foram realizados somente qua
tro captações de córneas e uma

dos demais órgãos, todos cedi
dos pela família de um homem
com morte cerebral.

KELLY ERDMANN

Segundo Ano, familiares devem saber do opçõo dos futuros doadores

Adele foi o primeiro transplantado de rim em se e mostro ter vida normal

Campanha estimula a doação
de órgãos para transplantes
JARAGUÁ DO SUL

Mesmo pouco utilizado, o

Hospital e Maternidade Jaraguá
mantém um centro de captação
de órgãos no município. Con
forme o diretor da entidade,
Hilário Dallmann, falta infor
mação por parte dos possíveis
doadores' e familiares. Com
isso, a cidade acaba não contri
buindo para minimizar a fila de
espera de Santa Catarina.

Na tentativa de modificar
esse cenário, a instituição, em
parceira com a Prefeitura, inicia
uma campanha de conscienti

zação. A meta é fazer a popu
lação discutir o tema ao ponto
de participar de forma mais
efetiva dos transplantes. "Que
remos fomentar as conversas

sobre o assunto. Não adianta
pensar nisso só quando ocorre

um óbito na família porque não
será o momento adequado à de
cisão" f explica a psicóloga Ana
Claudia Padilha, integrante da

equipe do Hospital.
Na opinião dela, o princi

pal empecilho é a inexistência
de conhecimento acerca das
doações. Como jamais trata
ram de se informar a respeito
da importância do ato, as pes
soas negam a possibilidade de
retirada. Para Adele Bolomini,
que recebeu dois rins nos últi
mos 30 anos, isso precisa mu
dar. "Quando morremos não

precisamos mais dos órgãos",
enfatiza.

Vale lembrar que a remoção
só pode ser feita com a autori

zação da família do paciente
morto. Se o interessado em

ceder um rim, medula óssea,
parte do fígado, do pulmão ou

do pâncreas estiver vivo, deve
ter autorização judicial para a

operação, caso seja um pedido
de estranhos. Quando o trans

plante é para conhecidos, eles
precisam ser cônjuges ou pa
rentes em até quarto grau.

O CORREIO DO POVO I)QUARTA-FEIRA, 25 DE JUNHO DE 2008

o que pode
ser doado
• Córneas (retiradas até 6h depois

do parada cardíaca e mantidas
fora do corpo por até sete dias);

• Coração (retirado antes da
parada cardíaca e mantido
fora do corpo por até 611);

• Pulmão (retirados entes da,
parada cardíaca e es
fora do corpo por o

" Rins (retirados até:" utos'
após o partido caràíoca e···
mantidos foro do corpo até
48 horas);

• Fígado (retirado antes do,
parada cardíaco e mantido
por até 24 horas);

.

• Pâncreas (retirado antes do
parada cardíaco e mantido
por, no máximo,um'dio);

• Ossos (retirados até 6wd�iS dq
parada cardíoca emontidosfo
do carpo por até cinco anos);

• Medula óssea (se CG':-'otível,
feita por meio de aspiraçóo
ósseo ou coleto de sangue);

• Pele;
• Válvulas Cardíacos.

SEM ESTOQUE

Hospital precisa
de leite.materno

As mães que estóo amamentando os filhos
são alvos de uma campanha da Prefeitura
e do Hospital e Maternidade Jaraguá. O
objetivo é aumentar os estoques do banco
de leite do entidade. Atualmente, são ne

cessários 30 litros semanais para alimen
tar os recém-nascidos internados. Mas, o
oferto atinge apenas 40 litros mensais. As
mulheres interessadas em participar po
dem ligar poro o telefone 3274-3000.

PELO SUS

Vacina para o

fim da rubéola
Homens e mulheres entre os 20 e 39 anos
de idade, atençóo! A partir do dia 9 de
agosto todos devem tomar o vacino contra
a rubéola. A campanha tem âmbito nacio
nal e, em Jaroguá do Sul, a meto é imuni
zar 51.256 pessoas. O governo federal exi
ge que 95% do populaçóo na faixa etário
participem do iniciativa. O medicamento
estará disponível nos unidades de Saúde.
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Jaraguatec exporta para Argentina
Empresa da Incubadora de Projetos Tecnológicos apresentamáquina inovadora
JARAGUÁ DO SUL

Uma boa idéia, pesquisa,
trabalho, além de conhecimen
to teórico aliado à prática do
mercado. A fórmula de sucesso

resulta no surgimento de mais
um produto fabricado dentro
do Núcleo de Desenvolvimento
Integrado da Incubação - [ara
guatec. Desta vez, o trabalho
realizado em uma parceria en

tre a empresa de engenharia e

desenvolvimento EDGE com

acadêmicos da Unerj ultrapas
sou fronteiras e será vendido
a uma empresa na Argentina.
É a primeira vez que profissio
nais da Incubadora exportam
umproduto.

"Trata-se de uma bancada

para testes de disjuntores de

grande porte. Ela foi toda ade

quada aos padrões argentinos,
inclusive de alimentação elétri
ca. Oferece segurança e garante
que todas as peças saiam sem

defeito", explica o diretor da
EDGE, Adir Dias. A bancada re
aliza mais de 50 testes diferen
tes, que podem ser de tensão ou
de corrente, por exemplo. E a

empresa já pensa em expandir

ainda mais o negócio. Segun
do Dias, a venda para o país
vizinho deve impulsionar ou

tras negociações tanto internas
como para o exterior.

Já' para os estudantes que
contribuíram durante a fabri
cação do equipamento, a re

compensa é a experiência pro
fissional adquirida. "Foi uma

oportunidade de colocar em

prática o que aprendi em sala
de aula", diz o acadêmico do
terceiro semestre do curso de

Engenharia Elétrica, [honata
Minatti, 19 anos. "Todos os cál
culos que a gente faz no curso

foram desenvolvidos aqui. A

gente conheceu de perto o que
só via em livros e revistas",
acrescenta o aluno do quinto
semestre de Engenharia Mecâ
nica, Fernando Bail, 25 anos.

O diretor da empresa garan
te que esses profissionais serão

disputados no mercado de tra

balho. "O setor de tecnologia
cresce muito e necessita de

profissionais cam esse conheci
mento de ponta", afirma.

DEBORA VOLPI Banca realiza mais de 50 testes e foi criada com ajuda de acadêmicos

Destaque em micro e pequenas empresas
Negócios catarinenses se diferenciam pela diversidade de segmentos

Uma pesquisa do Sebrae re

vela que Santa Catarina é o Esta
do com maior média de micro e

pequenas empresas no Brasil. O
tema foi apresentado na última
segunda-feira, durante a plenária
da Acijs. Segundo dados do es

.udo apresentado' pelo gerente
de comunicação e mercado do
Sebrae, Spyros Diamantaras, o

Estado, detém o sétimo PIB do
Brasil e é o segundo em. IDB
(Índice de Desenvolvimento
Humano). Outro dado que cha
ma a atenção é de que as micro
e pequenas empresas são res

ponsáveis por 55% dos empre
gos gerados em Santa Catarina.

Os empresários catarinenses
possuem ainda uma caracterís
ticamarcante que é a diversida
de econômica, como acontece

na região Norte, onde tanto em

presas como prestadores de ser

viços estão voltados -para dife-
rentes demandas do rríercado, Micro e pequenas empresas movimentam a economia da região

Evento discute profissão de RH
Com o objetivo de levar informação sobre o mercado de RH, acontece o 13° En

contro de Talentos Humanos da ABRH. O destaque do encontro é a palestra "O menino
é o pai do vélho", com a consultora Maria Schirato. O evento acontece no próximo dia
23, na Scar. Inscrições pelo telefone 3370-1862 ou e-mail obrhjgua@terra.com.br.

EDITAL
MARGOT ADELIA GRUSSA LEHMANN, Tabelia, Designada
€la Comarca de Jaraçua 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 Titulas contra:

DEVEDOR
ESPECIE NUMERO

DOCUMENTO CREDOR
VENCIMENTO VALOR SACADOR

ADILSON ADRIANO DE LIMA 789.902,389-00 WALDOMIRO MALINSKI
CH 300139-3 A VISTA 350,00 O MESMO

ALVARO ELEANDRO KRUEGER DE SOUZA 656587.019-53 BV FINANCEIRA SA-GREDITO,FlNANCIAMENTO E
- INVESTI

cca 540141577 AVISTA 1.237,79 O MESMO
CADIMENSION ESCOLA DE INFORMATICA LTD 09_228.470/000t-81 DELCIO AOZWOD ME

I 000172010 14/06/2008 1.486,85 O MESMO
CARLOS ALBERTO LEMES 947.79t .639-00 BV FINANCEIRA SA-CRHlrTO,FINANCIAMENTO E INVESTI

CCB 540154767 A VISTA 1.731,49 O MESMO
CELIO PEREIRA LANCHONETE ME 01.403.347/0001-48 WERNER MARQUARDT

CH 771732-6 A VISTA 675,00 O MESMO
ERTaN TCHARLES BRUCH 038,504.879-38 BV FINANCEIRA SA

I 540136299 A VISTA 4.46t,41 O MESMO
GillAND RIBEIRO ALVES 058.485.279-81 BV FINANCEIRA SA-CREDITO,FlNANCIAMENTO E INVESTI

CGB 131004300 AVISTA 1.545.10 O MESMO
GILNERIO CORREA 515,6tO.189-53 BV FINANCEIRA SA-CREDITO,FlNANCIAMENTO E INVESTI

CCB 540141096 A VISTA - 1.330,52 O MESMO
JULIANO DARCIO CALDAS 019.722.329-08 CELIO DE SOUZA ORTIZ

CH 000043-4 A VISTA 300,00 O MESMO
MARIA APARECIDA SANCHES 023.148,209-40 BANRISUL-BCO ESTRIO GRANDE DO S

I 05270664 02;06/2008 75,23 DISTRIB DE BEBIDAS JOINVILLE LT
NELSON NASCIMENTO DO PRADO 651.067.769-53 WERNER MARQUARDT

CH 604559-6 A VISTA 980,00 O MESMO
SUZETE SCHUG 018.535.679-65 PAN DISTRIBUIDORA LTDA

I 000531-05 11/06/2008 354.40 o MESMO
VALDERI DE LIMA 750.601.839-04 BV FINANCEIRA SA

I 540158183 A VISTA 8.563,00 O MESMO

E, como os ditos devedores nao torarn encontrados ou se recusarama aceitar a devida intimacao, faz por intermedio do presente
Edital, para Que os mesmos comparecam neste Tabelionalo na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1589, no prazo da Lei, a fim de

� liquidaro seu debito, ou entao, darrazao porque nao o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.
-c

Jaragua do Sul, 24 de Maio de 2008
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Aberto cadastro para Bolsa Família
Municípios têm até dia 30 para entregar as fichas de inscrição do programa

AGENDA

REGIÃO
O governo Federal divulgou

prazo para inscrições dos mu

nicípios que desejam participar
do Programa Bolsa Família. As

informações referentes às famí
lias que necessitam do auxílio
devem ser cadastradas até o dia
30 deste mês, Porém, o prazo
para registro dos dados no Sis
tema de Freqüência Escolar en
cerra no dia 26 de julho.

Para participar do progra
ma, os interessados devem es

tar atentos a algumas condições
como critérios nas áreas de saúde
e educação. Na saúde, as famí
lias que forem cadastradas terão

acompanhamento médico para
verificação de peso e outros. Esta
é uma forma de cuidar da saúde
da população controlando o ex

cesso de peso ou o baixo peso.
Na educação, os estudantes fi-

JARAGUÁ DO SUL

O enterro do pedreiro Al
cione José Girardi, 24 anos, foi
marcado pela emoção na tarde
de ontem. O acidente aconteceu
na Rua Luis Gonzaga Ayroso,
no Jaraguá Esquerdo, no início
da tarde de segunda-feira. Se

gundo a Polícia Militar, o mo

tociclista estaria fazendo mano
bras perigosas, quando -perdeu
o controle da direção, capotou
e colidiu com um Gol.

A tia, Silvanira Girardi, 50

lhos de famílias carentes terão

que comprovar assiduidade nas'
aulas não podendo ter freqüên-:
cia inferior a 75%.

Para Melânia Souza, do.
setor de Bem-estar Social de
Schroeder, o cadastro existe

para que seja feito um acom

panhamento dos beneficia
dos e ajuda a evitar fraudes.
"Todo o programa utiliza cri
térios que os municípios de-

..

vem seguir à risca para parti
ciparem. Desta forma há mais

transparência em um bene
fício tão importante como o

Bolsa Família e que auxilia
tantas famílias Brasil", disse.

.

Outras informações sobre'
o prazo de inscrições do Bolsa .'

Família podem ser adquiridas
no site www.fecam.org.br.

OSNIALVES

anos, disse que Alcíone "gosta- :
vamuito de trabalhar e que ele:
era alegre, gentil e educado" ..
Silvanira disse que ele tinha
cinco irmãos, era natural de
Três Barras (PR) e morava em

Jaraguá do Sul há cerca de seis
anos. "Sempre pescávamos
juntos quando éramos crian

ças", relembrou o primo, Jail
son Sczepaniak, 20. De acordo
com a PM, Alcione foi a 11a

vítima fatal do trânsito no mu

nicípio neste ano.

Familiares e amigos lamentaram morte de "Ieione em virtude do aeidente

Informações referentes às famílias que necessitam do auxílio devem ser cadastrados até o dia 30

Menino de dez anos seqüestrado no litoral
Lucas Gabriel Comelli foi abordado na porta da escola e desapareceu
BARRA VELHA

Lucas Gabriel da Silva Co

melli, de apenas 10 anos, foi

seqüestrado na última quin
ta-feira pela manhã em frente
à Escola Antônia Gasino de
Freitas, no Bairro São Cristó
vão. O menino residia com o

avô, o agricultor Waldomiro

José da Silva, morador da lo
calidade do Itinga 2, .em Bar
ra Velha.

O garoto foi abordado por
uma mulher loira, não iden
tificada, quando desceu do
ônibus escolar. Segundo o

avô de Lucas, a seqüestrado
ra possivelmente é a própria
mãe do menino que mora em

São Paulo.
O avô informou à Polícia

.

que Lucas morava em Santa
Catarina porque tinha pro
blemas de relacionamento
com os familiares. "A descri

ção bate com a fisionomia da
mãe dele e outras testemu

nhas afirmaram que a mulher
estava com um carro de São
Paulo. Tudo isto leva a crer

que a mãe dele veio buscá-lo
e o menino não esboçou rea

ção ao vê-la, pois era conhe
cida", disse Waldomiro.

Avô acredito qut: o neto tenho sido levado possivelmente pelo mãe

Informações da Polícia Civil

Comoção marcá sepultamento
de motociclista no município

De acordo com informações da Polí
cia Civil, os familiares já registra
ram boletim de ocorrência na Del
e'gocia local. além de comunicar o

fato também ao Conselho Tutelar. O
menino tem cabelos curtos e pretos,

olhos negros e usava uniforme do
escola, de cor azul, no momento do
seqüestro. Até ontem não houve pe
dido de resgate e o veículo utilizado
pelo suposta seqüestradora era um

Celta azul de São Paulo.
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CORUPÁ

"Preservgndo
a vida"

A direção do Escola Municipal Aluísio
Carvalho de Oliveira convido o comu

nidade poro o 4° Encontro do Escola
de Pois. Será hoje,)5 de junho, com

início às 19 horas. O temo abordado
no palestro será "Semeando e preser
vando o vida", ministrado por Roberto
Zeininger, do ONG Eco-Vila Ecológico.
Questões ambientais de Corupá serão

apresentados poro discussão. Informa-·
ções no 3375-1822.

BARRA VELHA

Apae promove
- bingo no litoral

A Apae (Associação de Pois e Amigos.
dos Excepcionais), de Borro Velho,
está organizando um grande bingQ
com jantar, no próximo dia 5 de julho
às 19 horas, no próprio sede, no Ruo
José Raimundo Ramos 180, Bairro
São Cristóvão. Todo o valor arrecada
do será revertido para o instituição. O
cartão. com direito 00 risoto está sendo
vendido à R$ 5 com direito o duas ro

dados de bingo. Os cartões podem ser

comprados diretamente no instituição.
Informações pelo fone 3456-2075.

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

JARAGUÁ DO SUL

SCAR IMPLANTA NOVO
INGRESSO ELETRÔNICO

A Scar (Sociedade Cultura Artístico), de Jilraguá do Sul, conto com

uma novidade que dá mais comodidade no aquisição de ingressos.
Agora, além do compro no bilheteria do Centro Cultural, todos os

ingressos poro espetáculos podem ser adquiridos através do site
www.ingressorapido.com.br. que traz ainda informações sobre o

local e um mapa de acesso poro quem vem de outra região. Com o

novo modalidade, o espectador pode visualizar o loéal desejado no

.platéia e escolher o poltrona numerado, com impressão do ingres
so no hora. Poro quem desejo adquirir pessoalmente o ingresso no

bilheteria, o Scar funciono de segundo o sexto-feira dos 7 os 12 e

dos 13 às 20 horas (Em dias de evento: até o início do espetáculo),
aos sábados dos 9 às 12h, e aos domingos quando houver ativida
des. Outros informações peletelefone (47) 3275-2477.

JARAGUÁ DO SUL

Prefeitura inaugura
reforma em escolas

A Prefeitura de Jaraguá do Sul inauguro reformas e ampliações de duas
unidades escolares esta semana: Escola Rodolfo Hufenüssler, no Bairro Boa
Visto, às 17h de sexto-feira; e Escola Professor Henrique Heise, no Bairro
Rio do Luz, às 15h de sábado. Juntos, estas obras receberam um investi
mento superior o R$ 520 mil. Com capacidade poro 50 crianças, o Centro '

Municipal de Educação Infantil Morro Boa Visto, que posso o ser deno
minado Escola Rodolfo liutenüsslet foi ampliado em 297,11 metros qua
drados, compreendendo três solos de aula, refeitório, cozinho; lavanderia,
banheiros, secretario e área de recreação. Já no Escola Professor Henrique
Heise, onde estudam 90 alunos, foram realizados ampliações de três solos
de aula, refeitório, sanitários e área coberto, além do reformo geral dos
dependências, abrangendo 188, 99 metros quadrados.

GUARAMIRIM JARAGUÁ DO SUL

Orientação para
a Expo-2008

Uma festa de confraternização que A Comissão Organizadoro do Expo 2008,
reuniu jogadores, ex-jogadores, fami- feira de negócios do Vale do Itapocu,
liares e convidados marcou, no último promoveu ontem, dia 24, um enccntre
domingo, o passagem dos 31 anos de com os expositores. A reunião aconteceu

fundação do Veteranos Fu1ebol Clube às 19h30min, no Centro Empresarial de
de Guaramirim. A confraternização Jaroguá do Sul, e contou com o presença
aconteceu nos dependências do Recre- do analista do Sebrae/SC, Mario de lourdes
ativo Spézín e no local foi feito uma Heidenreich. Mario deu orientações aos

exposição de todos os uniformes que participantessobre como expor seus produ-
já foram usados pelo equipe.

-

tos e serviços em uma feira de negócios.

Vetarano
faz 31 anos

CORUPÁ_

ENCONTRO DE GRUPOS
. FOLCLÓRICOS

A Divisão Municipal de Cultura de Corupá promove o 1° Encontro de Grupos
Folclóricos Germânicos, categoria infato-juvenil, nos dias 28 e 29 de ju
nho (sábado e domingo) no Escola Municipal Aluísio Carvalho de Oliveira.
O objetivo do evento é promover o cultura germânico dos Grupos Folcló
ricos por meio do confraternização, apresentação do desenvolvimento de
seus trabalhos e o realização de atividades esportivos. A abertura e apre
sentação cultural serão no Salão Paroquial do Igreja Evangélico Luterano,
com início às 17 horas. Ingresso: um quilo de alimento. O encontro terá
o participação dos Grupos Folclóricos Bergland e Neufluss de Corupá e

10 grupos folclóricos convidados dos municípios de Ibirama, Agrolândia,
Curitiba, São Bento do Sul, Blumenau, Joinville, Braço do Trombudo, entre
outros. A estimativo é de receber aproximadamente 300 folcloristas, além
dos equipes de apoio. Serão aceitos somente os 10 primeiros inscrições
dos municípios poro participar do evento.

'
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RANKING

,

NUDEZ MILIONARIA
Galisteu, Scheila Carvalho e Iris foram

as mais bem pagas pela Playboy
A revista "Flash" que chegou às

bancas esta semana resolveu fazer um
ranking inusitado: as das mulheres
mais bem pagas pela "Playboy" para
tirar a roupa. De acordo com a revista,
deu Adriane Galisteu na liderança. A
apresentadora que foi capa da publica
ção em agosto de 1995, um ano após a

morte do seu ex-namorado Ayton Sen
na, teria embolsado R$ 1 milhão de re
ais de cachê. O ensaio de Adriane foi
um dos mais comentados de todos os

tempos, pois mostrava a loira se depi
lando. Fora, isso a loira também levou
uma participação pelas vendas.

O segundo lugar ficou com Schei
la Carvalho . A morena do "Tehan"
que foi capa da publicação por quatro
vezes (1998, 1999, 2000 e 2001) teria

- embolsado R$ 800 mil reais. A "Flash"
não especifica se o montante é pelas

quatro capas ou se ela teria recebido o
_

valor por um ensaio só.
A terceira colocada no ranking é

Iris Stefanelli .A ex-BB que posou no

ano passado, e foi a campeã de vendas
de 2007 com 349 mil exemplares ven
didos, teria faturado R$ 700 mil reais
pelo ensaio.

Em quarto lugar, empatadas, apare
cem Juliana Paes, Sabrina Sato e Grazi
Massafera , que teriam embolsado R$
500 mil cada.

A recordista de venda de todos os

tempos, a modelo Joana Prado, que em

1999 encarnava a personagem Feiti
ceira, teria levado apenas R$ 300 mil
reais. Segundo a "Flash", Joana teria
levado o triplo após a publicação do
seu ensaio, pois sua capa foi recorde
absoluto de vendas com um milhão e

247 mil exemplares.

QUARTA-FEIRA. 25 DE JUNHO DE 2008

Adriane Galisteu
recebeu o maior cachê

pago pela revista
até hoje,

R$ 1 milhão

PEÇAS GENUiNAS

Revisão
programada

JAVEL
MiBeFJretN
PcIio Fire BY
Siena fire 8\1

3QOOOkm

45DOOkm

A gente-cuida da
.. -

sua palXao..

JAVEL Concessionário fiAT - Roa Expedicionário João Zopelo, 214 Fone 3274 8101 - Jomguá do Sul- SC - www.ja-veJ.!lQm_br
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Venha saborear um gostoso café espresso

Café expresso com uma das Alameda 25, sala 11
delícias da DOCE SABOR!

CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCiÓlOGO

Seqüestrado
por um OVNI

O OVNI do Bairro Três Rios do Norte esteve por
lá para despistar as pessoas. Na verdade, outro mais
discreto, num ato maquinal, me abduziu enquanto
estava dormindo. Acordei rodeado de homenzinhos
verdes que me diziam que era um animal premiado,
já que me escolheram para fàzer alguns testes bioló
gicos. Puxa vida, só faltava essa. Durante o percurso
ínterestelar à velocidade da luz, fui me acalmando,
Ao final, poderia considerar-me um cara de sorte.
Conferir corporalmente a Teoria da Relatividade é
um privilégio que -ninguérn teve até agora, se conti
nuasse vivo para contar,'

De tanto esperar que falassem comigo, parti para
o combate verbal - a melhor arma é o ataque, pensei
- Que vocês acham que sâo? Os donos do universo?
Vocês pensam que podem tirar da cama as pessoas
desse modo.jsem avisar? Aquele que parecia mais ve
lho falou no idioma de origem e depois traduziu para
mim: Se não calar a boca, te acerto.

Caramba, o sujeito- acabou com meus argumentos
de forma conclusiva.

Sempre imaginei que os alienígenas eram mais
condescendentes com os Homo Sapiens. Terminei
descobrindo que há atitudes que são comuns a todos
os seres, independente de sistemas ou galáxias, Pa
rece que existe um inconsciente coletivo universal.
A prova disso foi quando apareceu uma fêmea pla
netária. Se não fosse pela cor verde, diria que era a

Gisele Bündchen. A bela se aproximou e falou sem

hesitação: Não serve!
Isso acabou com minha fantasia erótica de ser

seduzido por uma extraterrestre. Em fim, minhas
alternatívas, a essa altura (e a essa distância) eram

tremendamente escassas: Fiquei quieto tentando
consertar meu ego destroçado. Com o tempo pude
verificar que nossos amigos são gente boa. Como eles
desistiram de me entregar para a madame, nossa con
versa fluiu descontraída.

Um deles fez questão de me apresentar os filhos.
De longe, é claro. E me explicou as razões, que ten
tarei detalhar sem perder a auto-estima. Parece que
no universo infinito não existe muito divertimento.
O único lugar para visitar e dar risada de coisas inex
plicáveis é a Terra. Somos o Zoológico das Galáxias.
As vezes, nossos visitantes se escandalizam, outras
se compadecem, mas nunca se aproximam. Tal cons
tatação me levou a pensar no meu destino incerto.
Por que comigo, então? Tremendo engano, A gostosa
estava escolhendo um bichinho de estimação, e de
sistiu vencida pelo risco. Isso podia significar o retor
no a meu habitat. E foi o que aconteceu.

Aquele que parecia mais velho começou a dis
cursar no idioma deles. Depois de algum tempo, vol
tou-se para mim e emitiu uma sentença categórica:
Vamos te levar de volta.

Que alegria! Retorno ao Zoológico. Pode ser um

planeta de loucos, mas é meu planeta. Nele ainda te
nho a liberdade de escolha. Posso ser bom ou mau.

Posso ser solidário ou insensível. Posso me irritar
com as injustiças e lutar para acabar com elas. Ganho
com isso o direito de renunciar a ser cobaia de outros
mundos, tornando-me mais humano para sempre.

VARIEDADES---------

• Cine Shopping 2
° As c( Nárnio - Principe Caspian (Dub)
(18h50 os dias) (13h50 - sob/dom/quo)
° Indiano Jones e o reino do coveira de cristal (leg)

. (16h30, 21 h30 - todos os dias)

• Cine Shopping 3
° Treinando o papai (Dub) (16h40, 18h50-
todos os diaS) (14h30 - sdb/dom/quo)
° Sex and lhe city (leg) (21 h - todos os dias)

JOINVlllE
• Cine cídode 1
° As crônicos de Nárnjo - Príncipe Caspian (Dub)
(Hh40, 18h40 - todos os diaS)
0+ Indiano Jones e o reino do coveita de cristal (leg)
I� 6h20, 21 h20 - todos os dias)

. &

• Cine Cidadet2
° O incrivel Hulk (Duh)
(14h, 16h2Ô;18h40, 71h -lodosos dias)

.,Cine Mueller L
° Agente86 (leg)(14h15, 17h, 19h30,22h-Iodososdios)

• CineMueller 2
° O incrível Hulk (leg)
(14h, 16h40, 19hi5, 21h30 - todos os dias)

A ascensão de um

poderoso exército
o uso de mercenários em conflitos béli
cos nõo é novidade. A meteórico ascensõo
de uma companhia que transformou-se
de mero campo privado de treinamento
militar em um colosso com 600'milhões
de dólares somente em contratos oficiais
com o governo dos Estados Unidos. A Bla
ckwater USA assumiu essa privilegiado
posiçõo em menos de uma década.

DVD

Você só vive
uma vez. Então:

Por que nõo viver com estilo? Essa é o

conclusõo o que chegam dois pacientes
portadores de câncer, quando recebem
os más notícias. Cada um monto uma

listo de coisas o fazer antes do momento
derradeiro. Juntos mundo aforo võo em

busco do maior aventuro de suas vidas.

JACK NICHOLSON MORGAN FREf1\>1.J\j'l

NOVELAS

CIRANDA DE PEDRA
Elzinho percebe o interesse de Afonso em Bru
no, Daniel diz o louro que ficou emocionado
00 dançar com Virgínia, Daniel foz exames

em Cícero, louro ajudo Bruno com o enxoval.
Frau Herta pede Q Notércio para acompanhá-lo
no tribunal. Julieta e letício levam Cícero do

Metalúrgico à forço. Virgínia convido Elzinho
e Margarido poro um banho de piscina. Dr,
Madeiro diz o louro que não será mais seu ad

vogado, Afonso se oferece poro ajudar louro o

encontror Notércio. louro vai atrás de Notércio
no tribunal.

BElEZA PURA
Guilherme tento disfarçar, mos Dominique vai
embora chorendu Olavo se perde e acabo no

clínico de Renato. Gaspar e Ivete se reconci
Irom. Déboro e Eduardo combinam esperar poro
comunicar o decisão de ficarem juntos. Márcio
se interesso quando Olavo diz que no colar há
um mapa. Felipe conlo o Gaspar que seu irmão

Rodrigo morreu em um ocidente. Márcio desco
bre o homem que comprou o colar. Celso marco

encontro com Norma e diz que elo está prestes
o ser desmascarado. Guilherme ouve o converso

dos dois.

A FAVORITA
loro diz saber que Floro planejou tudo, Floro

pede uma chance e lora pergunto quanto elo
quer. Floro diz não querer dinheiro.loro diz que
Floro só se aproximou poro destruir o suo fOl)1í
lia. Floro grito que é inocente e garante que vai

provar que Donotelo matou Marcelo. Catarina e

Lorena querem saber do passado de Cido. Hol
ley é fotogrofodo. Irene tento defender Floro e

lora se revolto porque elo suspeito de Donole
lo, Dorlei tem um ocidente e Cido se desespero.
lora e Donotelo se encontram,

OS M UTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO.
Eugênio entrego uma aliança poro Agata com

um intercomunicodor poro os dois manterem
, contato, lati choro por causo de Vivione e Guigo
discute com o ex-mulher. Toti diz que quer ir em
bora, Draco e Telê entrom no coso de Guigo. lelê •

aviso que poro manter Cloro vivo, eles terão que
lhe entregar o mutonte Eugênio. ScorpiO tento

atingir Hélio com seu ferrão, Hélio foge e Scor
pio vai atrás. Meduso ameaço fulminar Simone
e Moriso, coso elos nfio digam onde está Mario.
Simone conto que Mario foi poro ilha.

AMOR E INTRIGAS
Volquírio abraço Felipe feliz por ele ter aceito
o pedido de casamento. Celeste, Otávio e Hugo
soem poro passear pelo Rio. Volquírio conto
o Joeiro que Felipe aceitou se casar com elo.
Jociro pergunto se elo vai móror no monsfio. Pe
trônio chego o pensão e pega Eva de surpreso.
Ele aponto o armo e mondo Eva entregar o anel
de Celeste. Eugênio mostro poro Poco e Pierre
os convites do peço. Pierre diz poro Eugênio que
vai levar os convites poro o pessoal do pensão.
Petrônio dá um topo no coro de Eva.
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-�------�VARIEDADES

MUNDO ARTISTICO

Regina Casé de
vol,ta às telas
o retorno de Regina Cose à Globo
como atriz, já tem doto marcado.
Segundo informações do Jornal O
Globo, o volto será na minissérie Som
e Fúria. Ainda de acordo com o jornal,
os gravações estão previstos poro
começar no dia 15 de julho, em São
Paulo, mos o exibição só deve acon

tecer no primeiro semestre de 2009.
Som e Fúria mostro os bastidores de
uma decadente companhia de teatro.

Vanessa Jackson
embala casório
Negra li, conhecido pelo seriado
Antônio, vai oficializar o união com o

,

contar Carlos Cresio Júnior, no dia 10
de julho. E terá Vanessa Jackson con

tando no cerimônia. Em converso coni
o site OFuxico, elo desmentiu boatos
de que não convidou os colegas de
trabalho, de Antônio. "Mentira, todos
elos foram convidados!", limitou-se o

,

dizer, não querendo dor mais espaço
poro o assunto.

Miguel Falabella e

o convite recusado
Flávio Alessandro não aceitou con

vite poro participar de "Negócio do
China", próximo novela dos seis, de
autoria de Miguel Falabella. A deci
são causou certo mal-estar no Globo.
A atriz alegou cansaço. Vai ver elo
dançou muito no poste ... A emissora
deve colocar Alinne Moraes no lugar
de Flávio. Outro informação é que
Flávio, depois do destaque em Duas
Caros, quer dor um tempo no imagem.

SUDOKU

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

repetir números em codo linho e codo coluno. Tombém
nõo se 'pode repetir números em codo quodrodo de 3x3.

SOLUÇÃO

lSI ÁRIES

��.. (20/3 a 20/4)
., A duvida de hoje

� [ estará em dar mais

atenção a você ou

ao seu relacionamento. Ulti
mamente você tem sentido um

excesso,de cobranças e muitas
delas você sabe que não pode
cumprir. Olhe no seu interior e
descubra o que realmente quer.

PREVISÃO DO TEMPO ,Fonte: Ciram/Epagri

A mossa de ar frio se afasto poro o mor e

favorece o entrada de umidade deixando o

dia com mais nuvens e condições de chuva
fraca. Temperatura baixo 00 amanhecer.

� Jaraquá do Sui e Região

)(
GÊMEOS'
(21/5 a 20/6)
O dia de hoje
pode ser marcado
por importantes

encontros que farão você pensar
seriamente em suas escolhas.
O Universo cobra uma posição
definitiva sobre seus relaciona
mentos. As sociedades também

passam por profunda avaliação.

L� LEÃO

�,.J (22/7 a 22/8)
.: '} Sua energia anda

� u,.....; baixa e a partir de
hoje você começa

a sentir como se es.tivesse
amarrado. Procure não se irri
tar, pois isso fará você sentir
um curto circuito interno. Se
agora não dá para fazer o que
deseja, simplesmente espere.

TOURO
'""

CÂNCER

���/�;':t�:! har- ,��,-,�� �!:��:C:���rá
, In,,nia. Você poderá : 'irradiando graça.
colocar em dia mui-

'

A descontração e o
tas coisas que tem deixado para interesse por amenidades serão

depois. As pessoas estarão ao suas marcas hoje. Deixe a energia
seu lado independente de tudoo. fluir com delicadeza. Seu siste-
Consciente ou inconsciente você ma nervoso agradecerá. Mudan-
agirá conforme o que acredita ças a caminho, mas apenas hoje
ser o melhor poro todos. curto o dia com prazet

1Tf'
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
É possível que hoje
você sinta oposição
entrll seus desejos '

pessoais e aquilo'que deve cum-
'

prir. Existem momentos na vida

que o Universo nos diz não e o

único coisa que podenios fazer é
obedecer. Portanto, pare de lutar
contro moinhos.

> Fases ea lua
,

NOVA CRESCENTE CHEIA MINGUANTE

316 10/6

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Há uma forço que
incomoda e ela
está dentro de

você. De nada adianta buscar

soluções e maneiras de fugir de
suas necessidades, pois os tem
pos pedem que você olhe mais
profundamente paro você e para
os resultados de suas escolhas.,

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Hoje você se sen
tirá em harmonia

consigo mesmo e já
é,capaz de realizar

qualquer coisa que dependo so

mente de você. Você se relaciona
com tranqüilidade, emanando as
energias do coração. Ótimo perio
do paro atividade em grupo.

26/6

SÁBADO
MíN: 15° C
MÁX: 220 C ',-",-.._,�'

Sol com pancadas
de chuva

SAGITÁRIO

..

'. (22/11 a 21/12)
Se alguma coisa
sair errada e tiver
que enfrentar

qualquer desafio no dia de hoje,
procure concentrar-se. Afinal;
depois do que passou você
entende que os obstáculos fazem
parte da vida e existem apenas
para serem ultrapassados.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

At/. Sua mente está
, ativa. Procure
ouvir os pontos de

visto dos outros e não imponha
suas idéias. Esteja atento à ma
neiro que falo ou age paro não
criar confusões. Aprendo a fazer
concessões e seja mais flexivel
em seus relacionamentos.
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I ANIVERSÁRIOS

25/6
Alcimira Pasquali
Aurea Michaelsen
Braian Belarmino
Bruno Schroeder
Camila TeciUa
Carolina B:'Gorges
Cléia Schneider
Daniel Mathias
Denise;Lipinski
Dr. Luiz Cláudio Gibara
Fabiane de Carvalho Priebe
F�rnanda Sifberg
Gabriel Bauer
Ivo Krueger
Jair Lennert
Jean A. Garcia
José Raulino Andre
Kelly Dionara Muller
Leonardo JulÍkes Schuster,
Lori K. Eggert
Maria Cristina Borg
Mayla Cariny Uller
Nicolli Cl1uika
Nilton Andreghetoni
Osmir José Monfrini
Patrícia M. Pereira
Paula Lobo Mathias
Rafael Patrício
Renaldo Kopp
Renil�o Konell
Simone Rodrigues Andrade
Taína Jaqueline Urbanski
Thi�go LeoniL
Valmir JacoBi'
Valmir Kelhier

DIVIRTA-SE

��O��O�!���luna, ser
fisicamente impossível uma baleio
engolir um ser humano, pois apesar
de ser um mamífero enorme, a sua

garganta é muito pequeno. A menina
afirmou que Jonas foi engolido por
uma baleio. Irritado, a prctessom
repetiu que isso não acontece. A
menino disse: - 'Quando for pro céu,
vou perguntar o Jonas', A professora
questionou: - 'E se ele tiver ido
00 inferno?' A menina respondeu:
- 'Então, o senhora pode perguntar:

AQUÁRIO
(21/1 018/2)
Talvez o dia seja
crítico em termos
de resultado_

Algum projeto deve ser adiado.
Cuidado poro não entrar em con

frontos desnecessários. Aprendo
a lidar com os frustrações.
Aprenda que às vezes os coisas
não acontecem como esperamos.

PEIXES
(19/2 019/3)
Hoje o amor estará
vibrando em você,
mas não necessa

riamente de forma positiva. Você
sente um anseio em amar. mas
cuidado poro não confundir amor
com necessidade de estímulos. O
dia está tenso e você deve contro
lar suas emoções.
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GASTRONOMIA

VARIEDADES---------

Sopa de feijão
INGREDIENTES

• 3 xícaras de feijão cozido e temperado
� (pode ser sobro de feijão)
• 1 batota médio cortada em cubinhos
• 3 xícaras de águo
• 2 tomates picados (com pele e semente)
• Sol e pimenta do reino o gosto

MODO DE PREPARO
1- Bater o feijão, a águo e o tomate no

liquidificador.
2-Colocor o feijão batido e o batota em

uma panela e cozinhar, até amaciar
o batota.

3-Se ficar muito grosso, acrescentar
mais águo.

4-Provor e acertar o sol. se necessário .

.

5- Salpicar com pimenta do reino o

gosto, e servir.

Feijão Tropeiro
-

,

• 200 g de toucinho picado
• 1 lingüiça colobreso defumada em rodelas
• 2 xícaras (chá) de feijão corioquinho cozido
• 1 cebola picado
• 1 dente de olho amassado

• 100 g de margarina
• 3 ovos
• 1 1/2 xícara (chá) de farinha de
mandioca torrado

• sol. pimenta do reino e tempero verde o gosto

1- leve o toucinho para fritar em uma panela.
Ouando estiver quase como torresmo, acres
cente a lingüiça e frite-o também. Depois,
reserve-os.

2- No óleo que se formou no panela, refogue o

olho e a cebola. Acrescente o feijão, tempe
rando com sol e pimenta.

3- À porte, derreto o manteiga em Uma frigi-

deiro, acrescente os ovos e faço um mexido.
Junte o farinha de mandioca e salgue o

gosto.
4- Adicione o farofa formado 00 feijão e mexo.

Retire do fogo e misture o cebolinha verde.
5- Posse poro uma travesso, decorando com

o torresmo e lingüiça reservados. Sirvo em

seguido.

MODO DE PREPARO
o
,«

'�
::>
>
o

�

1- Coloque os comes de mol�o por 36 horas ou
mais, vá trocando o águo várias vezes.

2- Coloque para cozinhar posso o posso: os
comes duros, em seguido os comes moles.

3- Ouondo estiver mole coloque o feijão, e retire
as comes.

4- Finalmente tempere o feijão.

INGREDIENTES
• 1 kg de feijão preto
• 100g de carne seco
• 100g de orelha de porco
• 100g de rabo de porco
• 100g de pé de porêo
• 200g de costelinha de porco
• 50g de lombo de porco
• 100g de paio
• 200g de lingüiça portuguesa
• 2 cebolas grandes picadinhos
• 1 maço de cebolinha verde
picadinho

• 3 folhas de louro
• 6 dentes de olho
• pimenta do reino o gosto _

• duas laranjas
• sol se precisar
• 1 tolo de solsão
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·PREVENÇÃO

DSTs: fique alerta,
independente do estado civil

é preciso se cuidar
Não importa qual seu esta

do civil: seja solteiro, casado
ou namorando, é sempre pre
ciso estar atento para as Do

enças Sexualmente Transmis
síveis (DSTs). Elas costumam
roubar mais do que. a saúde
física do paciente - mexem

também com seu estado emo

cional, uma vez que pioram
muito a qualidade de vida" do

portador.
As DSTs podem ser trans

mitidas em diversas ocasiões:
durante uma transfusão san

guínea, no parto (da mãe para
o filho), pelo contato com

objetos íntimos. Tudo vai de
pender da doença. Mas, em

boa parte dos casos, elas são
transmitidas pelo contato se

xual desprotegido (sem o uso·

de camisinha) com alguém já
infectado .

.

As manifestações também
variam de doença para doen

ça. Existem aquelas que cau-
,

sam feridas - como a sífilis, a

herpes genital e o cancro mole
-, outras provocam lesões como
verrugas - caso do condiloma
acuminado, maís conhecido
como HPv. Em algumas, o prin-

. cipal sintoma é o corrimento
- como o linfogranuloma vené
reo e a donovanose. Outras do
enças, como o HIV e a hepatite
B, podem não ter uma sintoma

tologia tão clara.
O uso de preservativos cos-

tuma prevenir a maior parte
destas doenças, com exceção
do HPV, que pode ser transmi
tido pelo contato com a pele
contaminada e por meio de
objetos de uso pessoal, como
toalhas, roupas íntimas, vasos
sanitários ou banheiras.

No entanto, não existem

indicações de exames periódi
cos para a maioria destas do

enças. ''A pessoa deve fazer o
rastreamento quando houver
a suspeita de uma DST", acon
selha o infectologista Gustavo

Johanson, do Hospital Nove
de Julho e do Ambulatório de
Medicina do Viajante da Uni
versidade Federal de São Paulo
- Escola Paulista de Medicina.

Exceto, explica Johanson,
no caso do Papilomavírus Hu
mano (HPV). Mulheres com

vida sexual ativa devem fazer
o exame Papanicolau todos os

anos. O Papanicolau é capaz
de detectar o câncer de cólo
do útero, ligado, em 90% dos
casos, ao HPV. O exame dá um
resultado numa escala de 1 a

4, de acordo com alterações
celulares. O 1 representa um

cólo de útero saudável e o 4 já
aponta a presença de um cân
cer. Segundo Johanson, se a

mulher estiver saudável, pode
fazer o exame de três em três
anos Mas, se ele apontar alte
rações, é melhor abreviar este
intervalo para um ano.

ElCtUnlZS I1U gravidel
podem gurulltlr a
S(lúde do b�bê
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.

QUATRO COISAS
QUE VOCÊ PRECISA

SABER HOJE!

Encontro
Intermunicipal

Jaraguá do Sul é sede do 11 ° Encontro
Intermunicipal de Coordenadores de
Educação Infantil, que acontece nes
ta quinta-feira (26), a partir das 9h,
no Centro Integrado de Profissionais
liberais (CPL). Aproximadamente 70
profissionais de 15 municípios de
vem participar deste evento, que tem
como tema "A inclusão e a educação
infantil", abordado pela equipe de
assessoria pedagógica do Centro de
Atendimento da Secretaria de Educa
ção de Jaraguá.

Feijoada
Neste sábado terá feijoada na es

cola Cristina Marcatto, a partir das
11 h30. O valor do cartão é de R$ 10
e pode ser adquirido na secretório
da unidade de ensino.

Escola de
Governo

A Escola de Governo e Cidadania do
Microrregião do Amvali promoveu
ontem mais uma aula. O convidado
da noite foi o Secretário de Fazen
da da Prefeitura de Jaraguá do Sul
- Alexandre Alves, o que falou so

,bre Receito e Despesa Pública.

Voluntários
o Tribunal Regional Eleitoral lan
çou a campanha "Seja Um Mesário
Voluntário". que visa à divulgação
da possibilidade de � voluntari(lJ

. ao trabalho a ser elCercido pela Jus
tiça Eleitoral no dia dos eleições
municipais. Os voluntários poderõo

, se inscreverno site do TRE/SC (www.
tre-sc.gov.br) ou ligando para um

dos Cartórios Eleitorais de Jaraguá
,.,.do Sul (3371-0443,3371-4542).

LOTERIA

CONCURSO N° 334

01 - 02 - 06 - 01 - 08
11-13-15-16-11
18 - 21 - 22 - 23 - 25

AJAP

VITRINE----------

EXPOSiÇÃO
A exposiçõo "AJAP e Convidados", que esté sende realizada no Centro Histórico de Jaraguá do Sul, irá permanecer até quinta-feira (26). A visitaçóo
é das 8h às 11 h e das 13h às 17h.

Faça como
manda a lei,
publique em

jornal de grande
ctrculação local.
lei 289/SA

PLANTAS QUE CURAM
Neste início do século XXI, pode parecer para muitos,
risível e até mesmo inconcebível, falar sobre magia,
misticismo, feiticeiros e curandeiros e relacionar tais
temas à ciência. Desde Descartes, -"penso, logo existo"
a verdade passou a ser patrimônio da ciência e o

cientista, o responsável pela verdade, cujas idéias
representavam autoridade e conhecimento irrefutável.
Entretanto, como todos somos humanos e erramos,
podemos inferir que os cientistas não lidam com a

verdade; eles lidam com descrições da realidade,
i limitadas e aproximadas. Os magos, as feiticeiras e as

bruxas, assim como os alquimistas e os cientistas, todos
interpretavam os acontecimentos da natureza e suas

conseqüências e expressavam uma determinada
compreensão do universo e do relacionamento deste
com o homem, muito próximo da compreensão, que os

pesquisadores hoje possuem. A arte dos benzedores,
curandeiros e xamãs, herdada dos magos e feiticeiros de
outrora e do folclore, pode ser vista hoje, em teste, nos
laboratórios científicos, os quais passaram a avaliar
experimentalmente a veracidade destas informações,
tendo em vista a descoberta de novos medicamentos,
com base justamente -nos conhecimentos que foram
sendo adquiridos durante milhares de anos e

repassados de geração em geração por aqueles que são
os ancestrais da ciência moderna.

10

I�-----�-ej-a-a-c-o-n-tin-'-u-a-ç-ã-o-d-e-st-e-a-r-ti-g-o-------------
I:::;

na próxima edição de Sexta-Feira.
� Aldo Adolar Maul Ph. D.

�� Mestre em Insumos Farmacêuticos;
� Doutor em Fármaco e Medicamento.
------ - -- - --- -------- ----_ - - -------- _----_ .. _- _ _------_ .._._--
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---------COMUNIDADE

Chefe do PRF diz que tolerância é zero poro quem dirigir depois de ter ingerido bebido alcoólico

A A

VOCE CONCORDA COM A LEI SECA NO TRANSITO?

GRAZIELA DOMINGUES,
21 anos, caixa

"Sim, eu concordo com essa

novo lei, porque vai evitar
muitos ocidentes de trânsito".

VILSON NOVOSSAD,
19 anos, trunspertador
"Eu concordo, porque muitos
ocidentes ocorrem por causo
do álcool, além de colocar
outros vidas em risco e não

apenas do pessoa que bebe".

.

ROSEMERI DE SOUZA,
37 anos, técnico em enfermagem
"Concordo. Motorista e bebido
não combinam. A lei está
valendo, mos se o fiscalização
vai acontecer não sei, taívez
no começo sim".

SUELEN ERDMANN,
18 anos, tecelã

"Não. Eu acho que deveria

proibir (l vendo de bebido 01-
-

coólica ou ter um mínimo que
pudesse beber e não proibir
totalmente".

EDSON ALBERTO SANTANA,
22 anos, projetista
"Sim. É importante por causo
dos ocidentes. A pessoa quan
do bebe não tem consciência
e não pára de beber. A provo
está em Jaraguá".

FELIPE MANOEL,
19 anos, garçom
"Sim. Eu não bebo e já sofri
ocidente sem estar bebendo.
Uma pessoa quando está alco
olizado· ntio tem consciência.
Essa lei está certo".

MAIS RIGIDEZ

Leiseca

O CORREIO DO POVO �
QUARTA-FEIRA, 25 DE JUNHO DE 2008 u:::.I

para os

motoristas
A tolerância é zero para
quem dirigir alcoolizado

f' :�. N�� é pe o beber nada • este COOl o bafqmetro é obriga:
\ ,;ant�s de dirigir; o-motorista pode sé recusat a

);� Um copo de eja demora cer-';" Porém, mesmo assim oZ'pofraal
co de seis horaspara ser eliminado pelo pod blestar sinais dç em�riag�çz"
organismo.Uma dose de uísque demora • A lei vale para qualqqe� cQ.ndlJ-
inais tempo. O mais garantido é que o tor e em qualquer lugar onde' puder
1110to�ista)possa dirigir depois d�.24 ho- circular um·vçículo . .A fi§caJização serq
ras. Se estiver de ressaca e cóin sintomas feita tanto por policjqis rodôviórios
provocados pela grande quantidaoe federais como por polréitlis militares.'
de álcool consumida,'o melhor é ficar Quando...existir convênios na área do
em casa. Este é o moinento em que o segurançô, guardas mUnicipais e po-
álcool começa o sertóxico e permane-'c liejais .eivis também poderão fazer a

.
ce no corpo pO�.l!lais tel1lPo. fiscaliza�o:

•

,'{

JARAGUÁ DO SUL

Desde a última sexta-feita
(20) a lei 11. 705/08 que impõe
a proibição aos motoristas de
dirigir sob efeito do álcool em
rodovias federais e perímetros
urbanos está valendo em todo o

país. De acordo com a lei, san
cionada pelo presidente Luís
Inácio Lula da Silva, a pessoa
que for flagrada dirigindo e

que Tiver ingerido qualquer
quantidade de álcool, vai pe
gar pena de seis meses a três
anos de prisão, com direito à

fiança e perder a carteira de

habilitação por um ano. O valor
da multa é de R$ 955 .

.

Conforme o Chefe Opera
cional da PRF (Polícia Rodovi
ária Federal), Sérgio Luiz da Sil
va, 40 anos, "a tolerância é zero

para quem dirigir depois de ter
ingerido bebida alcoólica". A
PRF - que cuida das estradas da
BR 280, BR 101 e de 15 km da
BR 470 ( de Navegantes até Luiz
Alves) - não registrou nenhum
caso no norte de Santa Catarina
de sexta-feira até na manhã de
ontem (24). Mas no país foram
cerca de 50 prisões.

Apesar da PRF não ter a

quantidade suficiente de ba-

fômetros para intensificar a

fiscalização, Silva afirma que
não é pela falta de aparelho a

lei será ignorada. "O policial
não pode obrigar o motorista
fazer o teste do bafômetro, mas
podemos fazer a constatação
da embriaguez e pegar duas
testemunhas para prender o

indivíduo", ressalta. Segundo
Silva, na delegacia e em cada

posto da PRF têm um apare
lho, porém '''0 íucal seria um

bafômetro para cada viatura".
O Chefe Operacional disse

que nas regiões de Guaramirim
e São Francisco, onde a rodovia
federal passa pelo perímetro
urbano, o trabalho será mais
intensivo por causa da possibi
lidade de mais motoristas esta

rem embriagados. A expectati
va de Silva é que o número de
acidentes diminua.

No Brasil, apenas nos cinco

primeiros meses deste- ano, fo
ram lavrados 4.199 flagrantes
de embriaguez. Em 2007, fo
ram registrados 6.950 casos.

A legislação anterior permitia
comandar o volante com até
0,6 grama de álcool por litro
de sangue - o equivalente a

dois copos de cerveja.
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CALMA
,.

GALVAO!!!
Ninguém pode duvidar do talento do
narrador Galvão Bueno, pois ele está
todo esse tempo animando as trans-

.

missões esportivas por competência.
Mas o que estraga são os exageros,
seja para elogiar demais o piloto Fe
lipe Massa, seja ogora para queimar
de vez o técnico da Seleção Brasilei
ra, o gaúcho Dunga. Pelo amor de
Deus, o homem quando não mata,
esfola vivo. Credo!

PESQUISAS
A pesquiso solicitado
pelo OEM, através de seu

presidente Cacá Pavanello,
que tinha como objetivo
avaliar a audiência dos
rádios do região, já está
circulando pela cidade.

Algumas emissoras vão
edorut outras irão perder o .

sono por mais algum tempo..

GENTE FINA
• O personal trainer Wilsinho Salves,
o Tio Wi!, está preparando festerê da
queles poro comemorar, no próximo
dia 30, o idade novo.

• Ouem conhece vai concordar comigo.
Rosone Võilatti continuo sendo uma dos
mulheresmais elegantes do região.

ESSA DOEU!
Um operário abriu processo contra
um hospital de Novo York, nos Esta
dos Unidos, após dizer que passou por
um exame de próstata "sem permis
são". Tudo poderio ser normal se ele
não tivesse dado entrado no hospito I
apenas porque uma viga de' madeiro
bateu em suo testo durante o trabalho.
Fala sério! Essa deve ter doído em dobro.

TÁ BEM ...!!!
Como palmeirense, gost�i do atuação
do "meu" time no último fim-de-se
mana. Espero que continue assim. Dá
lhe Palmeiras!!

" A vida é a arte
.

do encontro,
embora haja tonto

desencontro pelo vida"
VINíclUS DE MORAES

As bonitonas Lu Soares, Deni Fachini e Simone Mattos, durante festerê, promovido pela Revista Nossa, no Kantan

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é o minha querido
Morgana Moiochi, que sempre lê

-

esta coluna poro ficar por dentro
das melhores novidades de nossa

sociedade. Valeu mesmo!

ASSALTO
Falo sério! Assaltaram Carlos Al
berto Ribeiro, articulista político e

um dos únicos jaroguoenses que já
disse ter presenciado um disco vo

ador, com ETs o bordo, sobrevoando
o cidade. O assalto ocorreu no ma

drugado de domingo, aproximada
mente às seis horas da motina. O
motivo do roubo foi porque Carlos
dirigia um corro importado em

prestado de um amigo e foi con
fundido com alguém de posse aqui
do cidade. É mole? levou o maior
sufoco. 00 outro lodo, os ladrões
também levaram um susto, além
de descobrirem que o corro não era

dele, Ribeiro não tinha um puto se

quer no bolso. É pra acabar.

Curtir us delícias do
restaurante chinês Xonghoy
Food. Esse veio poro ficar.

PREJUDICA
Olho gente, o mentira prejudico. lamentável que uma figura conhecida
tenho como passatempo mentir, com um único objetivo: semear discórdia,
desconfiança e intrigas entre amigos. Oue coisa feio! E necessário muita fé
em Deus e no Virgem Santíssimo. Abro o olho!

PIADA DO LEITOR
Um jovem recém formado vai à solo do patrão poro pedir aumento e diz logo
de cora:
- Chefe, o senhor preciso numentcr o meu salário. Há quatro empresas atrás
de mim.
O chefe fico preocupado com a concorrência, cogita dor o aumento 00 rapaz,
mos por curiosidade, pergunta:
- Você poderia me dizer quais são os quatro empresas?
- Cloro que sim. A de água, luz, telefone e cartão de crédito.
(ENVIADA POR ISMAR LOMBARDI)

FRIO
A temperatura no cidade está gostoso. Não podemos reclamar do frio, afinal
estornos no época dele, que chego mantendo o tradição dos festejos juninos.

Paro alegria do
filhão, Kleber
Alves, dona .

Maria do Carmo
Alves(D), que
posa ao lado da
amigo Fátima
Silva, festejou,
dia 24, com
tudo em cima
seus 50 anos.

Mil vivas!

TE CONTEI!
• Errei! Na coluno 'de ontem comentei
gue o Baile de férias, que etegerá o
Rainha dos Estudantes; no Baependi,
seria dia 12 de julho. o correto é dia 5
de julho, no próximo sábado .

•,Temimui
traj
Ribeir
junin Fiquei sab
Tavares, o bamborn
Keig� vão preparar m

• A minha querida amigo Solange
Cabeleireira armou, ontem, durante
todo o dia, para seus clientes, uma es

perto festa Junino, com direito o bolão,
quentão e todos os quesitos que fazem
uma boa festa caipira.
• Hoje, às 9h, aconte.cé o lançamento
oficial do Se!)unda Feira do Livro de
Jar09uó do Sul no Biblioteca Público
MUnicipal. No ocasião acogtece também

est inense do
"-,'-3,',

:i)
..
ábado o personal trainer,

Roberval Pilatti, pramove pedalado, com
saído do posta Marechal, passando por
Garibaldi, até Corupá. Serão 60 km de
muito suor. "

"

ISC erá esse oRO cama
,t!lan�'d'e.Jun�o o "Amizade", portanto
o.s grupos que melhor decorarem suas
barracos com o temo terão, como é de
praxe todos os anos,'50 litros de chope
em premio.
• Numa parceria com o Beira Rio e
o Momma, acontece dia 5 de julho no

clube, o 10 Costelão. O festerê contará
com o presença de vários OJ e baqdas
de pagode e sertanejo.
• No Floro Botequim af�o fico por
conto dOs promote� EduOido FoQoço e
Fernando Roboclt no próximo sá1xiílo (:28).
• Juliano Barh e José,Carlos Pinos é..
outro casalzinho que o romance vai de
vento em poupo.

• O inimigo ocupo maior lugar no
nosso cabeço do que o amigo no nosso

coração.·
.

• Com essa, fuil
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CSS: Câmara de sujeitos safados... boa parte.
Será que o Fome Zero não é propaganda eleitoral subsidiada pelo tesouro?
Muito interessante a abordagem de Mailson da

Nóbrega no caderno de economia deste jornal dia 17

passado, comentando sobre a aprovação da CSS pela
Câmara dos Deputados em Brasília, chamando de
exibição compíscua de primitivismos institucional.
Eu, particularmente, prefiro denominar de safadeza.
Sujeito safado conforme 'o dicionário Aurélio signi
fica desavergonhado, imoral. Assim considero todos
aqueles deputados que votaram a favor da monta-.

gem (montar sobre o brasileiro), de mais um tributo
específico para financiar os gastos com a saúde. Até
onde nossos ilustres deputados vão continuar tripu
diando sobre a letárgica imobilidade dos cidadãos
brasileiros? Eles não estão lá para legislar e defen
der os nossos interesses? Balela. Demonstram que
estão lá mais por interesses particulares e de ganhos
para seus currais eleitorais. Currais sim; pois 0$ que
elegem estes personagens devem ser asnos que va-

gueiam por sabe lá onde.
.

A CPMF foi uma mentira e a. CSS também é ou
tra mentira, forjada na calada dentro de um governo
que por soberba, ignorância e miopia administrativa
perdeu seu mais inteligente fiscal de tributos dis

farçado de contribuição provisória. Como se chegou
ao desmanche de quadrilhas de ladrões de dinheiro
tanto privado quanto público, de corrupção institu
cionalizada em várias camadas de servidores, em

falsificadores e sonegadores? Simples, pela CPMF.
Bastava a receita e a polícia federal bisbilhotar le

galmente a contribuição provisória de cada um para
verificar os desvios. Sim, a CPMF, embora sua par
ticipação no bolo arrecadador do governo, era um

imposto mais fiscalizador e. menos contributivo. Fo
ram perdidos' os dois numa bobeira inimaginável.
A população brasileira se sentiu com a alma lavada

pela grande enganação que estava submetida, pois a

saúde continuava ladeira abaixo enquanto o gover
no enchia o cofre. Nós, brasileiros, devemos ter cara
de tolos, pois estes ignorantes de questões fiscais es

tão querendo reaplicar o golpe. Não falam a verdade

quando dizem que o imposto é para a saúde e es

condem o verdadeiro objetivo que é retomar o poder
fiscalizador do tributo. Como a imensa maioria dos
brasileiros não entendem de orçamento, LDO, LOA e

outros termos, fica fácil enganar a população, senão
vejamos. O governo arrecadou até o mês de abril de
2008,17,39% a mais que em 2007, e pasmem, sem a

CPMF, 'ou seja, 31,5 bilhões a mais.
Será que os deputados que votaram a favor não

poderiam indicar como fonte de recursos para saúde

parte desse acréscimo na arrecadação. Que tal fazer
um projeto e direcionar apenas 10% do excedente

previsto para a Saúde, ou seja, fazendo um aporte
de 3,1 bilhões por quadrimestre, em se mantendo o

crescimento seriam 9,3 bilhões no ano a mais para
a saúde. Bem mais do que projetam com a CSS. A
Saúde mereçe, nos brasileiros merecemos. Também'

poderia ser dada uma parte para a Educação. Porque
em países avançados a educação é subsidiada inte

gralmente pelo governo? Porque pagar para estudar?

Simples lógica. Através de uma melhor formação
melhora a renda (salário). Quanto maior a renda,

.

maior a contribuição em impostos para o governo. O'

governo subsidia 'quem quer estudar do primário a

INDICADORES CÂMBIO

faculdade e depois fica arrecadando em cima do ga
nho maior pela qualificação obtida até o sujeito mor
rer. Quanto custou subsidiar o ensino? Nada, porque
será pago com sobras para o tesouro do governo. Só

que educação não dá votos e além do mais, povo
educado não permite tais barbaridades e improbi
dades administrativas do setor público. -Fome zero

que nunca vai ser zerada sim dá voto. Nas Despesas
Discricinárias do Poder Executivo (custeio), consta
no orçamento de 2008 para o Desenvolvimento So
cial e Combate a Fome 12,9 bilhões, enquanto para
a Educação há 10,3 bilhões. Precisa dizer mais?
Será que .o Fome Zero não é propaganda eleitoral
subsidiada pelo tesouro? Espero que os Senadores
tenham maior juízo que os deputados e barrem a

CS·S no Senado. Se passar, farão parte dos safa
dos, além de aprovar uma incostitucionalidade, e

uma hora dessas o povo vai cansar de safadezas e

copiar o Imperador Nero da antiga Roma, ou seja,
enviar para o senado um cavalo titulado de sena

dor. Só resta torcer por mais juízo.

* JORGE HENRIQUE BROGNOLl, É PROFESSOR OA UNtVIU.E E

CONSUlTOR EMPRESARIAL (e-mail:brognoli@netuno.com.br).

___� ----jI,.íNDICE
FIBOVESPA,,,,

JUROS E INFLAÇÃO

VARIAÇÃO
-0,73%

COMPRA VENDA
1,601 1,603
1,556 1;557

VARIAÇÃOf-----�--------

-0,62%
0,31%

80 milhões têm dívidas no Brasil
BRASíLIA

Quase metade da população
brasileira está endívídada.. De
acordo com o Banco Central, 80
milhões de pessoas. têm algu
ma dívida. São R$ 400 milhões
em dívidas só com os bancos.
Em muitos casos, tem gen
te que deve mais de R$ 5 mil.
O brasileiro estáparcelando tudo:
da televisão à conta do supermer
cado. É a tentação dó crédito fácil
que anda estourando o orçamen
to. Outro perigo é a inflação. Com
alimentosmais caros e serviços, as
dívidas estãopesandoaindamais.
Com juros e inflação em alta, eco
nomistas já temem um aumento
da inadimplência. Paramuitos, o
crédito tão fácil pode virar uma
armadilha. "Hoje você consegue

MOEDA
Dólar comercial (R$)
Euro (em US$)

Com juros e inflação em alta, economistas temem aumento da inadimplência
comprar em qualquer estabeleci
mento com prazos de 36 meses.

Até mesmo artigos como eletrô
riicos e eletrodomésticos até
em 48 meses", aponta Antônio
Augusto de Moraes, presidente
do Sindicato do Comércio Vare
jista do Distrito Federal (Sindi
varejista-DF).

Só comosbancos, adívida das
pessoas físicas já somaR$ 442 bi
lhões. O economista Roberto Pis-

. citelli diz que é um efeito negati
vo do aumento do crédito e que
agora, com juros e inflação em

alta, os endividados terão mais
dificuldade na hora de' pagar.
"Isso pode levar as pessoas-a re
novarem essas dívidas em con

dições bem menos favoráveis",
explica Piscitelli. Segundo o Banco' Central, só em dívidas bancários de pessoas físicCls ultrapassam o soma de R$ 400 milhões

. : ,
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SANTACATARINA---------

Pelo Estado
O presidente da União Nacional dos
Dirigentes Municipais de Educação
de Santa Catarina, Rodolfo Pinto
da Luz, pediu para que o Governo
Federal aumente de 2,5% para 4,6%
a participação do setor da Educação
no novo imposto, o Imposto sobre
Valor Adicionado (IVA) ..
Conhecido como o "superlrnposto"
o IVA incidirá sobre operações com

bens e prestações de serviços, ainda
que as operações e prestações se

iniciem no exterior.
O pedido foi feito durante a aber-tura

do I Fórum Extraordinário da Educação, na Alesc, que contou com a presença do secretário
de Estado-da Educação, Paulo Roberto Bauer, que criticou a manifestação dos funcionários
da Educação contra a criação do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina
(IPREV). "Hoje, 47% do custo da folha de pagamento da Educação é gasto com os inativos.
Se não tivesse que pagar isso, o salário dos ativos poderia ser dobrado'; afirmou.

Ideb
A escola de Vidal Ramos Júnior, da rede pú
blica estadual de Concórdia, está entre as

dezprimeiras unidades escolares (até 4a sé
rie) que ultrapassaram a meta do Ministério
da Educação (MEC) no índice de Desenvolvl-,
menta da Educação Básica (ldeb) de 2007. Os
dados por município e unidade escolar que
foram divulgados no sábado (21) apontam o

índice de 6,4 para a Vidal Ramos, enquanto
que a meta do MEC era 6,0

Licença
o senador Raimundo Colombo (DEM) se li
cenciou do Senado, a partir de hoje, quando,
na qualidade de presidente estadual do par
tido, atender a campanha eleitoral no Esta
do. O ex-senador Casilda Maldaner (PMDB),
assume a vaga como suplente. Nessa fase,
Colombo participará das convenções em

alguns dos principais colégios eleitorais
catarinenses, priorizando municípios onde
o partido participa da chapa majoritária. A
intenção é que o Democratas concorra com

cerca de 150 candidatos majoritários, ele
gendo ao menos 100.

Definição
Acabou o suspense em torno de quem de-

. veria ocupar a cadeira do deputado federal
Djalma Berger (PSB). Acélio Casagrande
(PMDB) assume a suplência. Durante os três
meses, ele conciliará a vida de parlamentar
com a sua campanha para prefeito de Criei
úma. A decisão foi tomada com o presidente
estadual do PMDB, Eduardo Pinho Moreira.

Planejamento
o coordenador do Grupo de Trabalho Elei
toral do PT, em Santa Catarina, deputado
estadual Dirceu Dresch, esteve reunido
esta semana, com a equipe designada pelo
partido para auxiliar no planejamento das
campanhas eleitorais nos municípios. Dres
ch segue hoje a Brasília, onde participa do
seminário "Programa de Governo" promovi
do pelo Diretório Nacional do partido. No
evento serão debatidos.os eixos e diretrizes
que servirão de subsídio para elaboração
das propostas e planos de governo.

Negócios
De acordo com a Federações das CDLs de
Santa Catarina, neste inverno a expectativa
é de um aumento de 8% nos negócios em

relação à mesma estação de 2007. Os arti

gos que devem liderar as vendas são os de
vestuário, calçados, cama, mesa e banho,
além de aquecedores e aparelhos de ar

condicionado.

Resultado
o município de São João do Sul teve o

projeto "Fazendo Arte'; desenvolvido pela
Secretaria de Desenvolvimento Social em
2007, escolhido para concorrer ao prêmio
no Observatório de Boas Práticas na Ges
tão do Programa Bolsa Família, segundo
informou Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate a Fome, na última sema

na. O projeto possibilitou o acesso de dez
mães do Bolsa Família em um curso de ta
peçaria em tear, proporcionando geração
de trabalho e renda.

Exemplo
Acontece amanhã e sexta-feira (26 e 27),
em Lages, o III Encontro dos Comitês de
Gerenciamento de Bacias Hidrográficas
de Santa Catarina. Dois dos principais
temas a serem discutidos são á extensão
do Projeto Micro-Bacias e a aplicabilidade
do Fundo Estadual de Recursos Hídricos
- Fehidro. O secretário de Estado do De
senvolvimento Econômico Sustentável,
Onofre Santo Agostini, diz que os encon

tros servem para 'dar ainda mais suporte e

credibilidades para a gestão dos recursos

hídricos catarinenses, que são exemplos
para todo o País.

Doação
o dinheiro doado às prefeituras, pagos
pela Enercan aos municípios no entorno

da UHE Campos Novos, vem sendo aplica
do em áreas como educação, infra-estru
tura e pavimentação das rodovias. Só em

maio deste ano foram R$ 337.882 reparti
dos entre -Carnpos Novos, Abdon Batista,
Celso Ramos e Anita Garibaldi.

Concurso
A partir do dia 30 de junho começam as ins

crições para o concurso público de ingres
so ao InstitutoGeral de Perícias (lGP). Serão
205 vagas, sendo 103 para ingresso ainda
em 2008 e 102 para ingresso em 2009. Em

poucos dias o edital estará publicado no

Diário Oficial. 0 documento foi assinado
ontem (24) pelo secretário de Estado da
Segurança Pública, Ronaldo Benedet.

Suinocultura
Estão abertas as inscrições para o primei
ro Simpósio Brasil Sul de Suinocultura,
realizado pelo Núcleo Oeste de Médicós
Veterinários, que vai debater com profis
sionais do setor as principais tendências
e desafios para a suinocultura brasileira
no cenário global, Informações pelo site
www.nucleovet.com.br.

MERCADO DE TRABALHO

Programa
cadastra os

deficien.tes
Projeto vai elaborar perfil

-

de portadores de deficiência
FLORIANÓPOLIS estão qualificadas para as va-

O programa de "Cadastra- gas existentes e, juntamente
menta de Vagas para Pesso- com o MPT e a SRTE/SC se

as com Deficiência junto ao rão encaminhadas para as em

Sistema Nacional de Empre- presas. Além disso, será feito

go - Sine/SC" foi apresentado um levantamento de todas as

ontem em audiência pública pessoas com deficiências sem

que discutiu a inserção de de- escolaridade e/ou qualifica
ficientes físicos no mercado ção profissional e verificar os .

de trabalho. O encontro foi
-

números de vagas específicas
promovido pela Secretaria de nas empresas. Também será -

Estado da Assistência Social apresentada uma proposta
(SST), em parceria com MPT de qualificação, através da
(Ministério Público do Tra- empresas, para as pessoas
balho), Superintendência Re- portadoras de deficiências
gional do Trabalho e Emprego que estão fora no mercado
de Santa Catarina (SRTE/SC), de trabalho por esse motivo.
Sine/SC e Conselho Estadual De acordo com a proposta, o

dos Direitos de Pessoas Porta- Sine/SC fará o cadastramento
doras de Deficiências (Coned). das empresas e pessoas porta-
o principal objetivo do pro- doras de deficiência que será

grama é de levantar dados e divulgado nos meios de cornu
elaborar um perfil das pesso- nicação e no site do órgão. A
as portadoras de deficiências audiência contou com a pre
em idade de estarem inseri- sença de empresas da Gran
das no mercado de trabalho, de Florianópolis El do Vale do
bem como manter atualizado Itajaí que firmaram Termos
um banco de dados com todas de Ajustamento de, Conduta
as vagas específicas exísten-. (TAC) com o MPT e se com

tes nas empresas. Com esses prometeram a cumprir a cota

dados, serão verificadas as para contratação de portado
pessoas com deficiências quê res de deficiência.
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Cadastramento pretende facilitar o acesso dos deficientes ao trabalho
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Aumento do taxo dos operações

Aumenta juro'
do crédito
BRASíLIA

A taxa de juro média das

operações de crédito des
bancos subiu de 37,4% ao

ano em abril para 37,6% ao
ano emmaio, segundo dados
do Banco Central divulgados
ontem. A elevação ocorreu

nas linhas de crédito para as

pessoas jurídicas, cuja taxa

média passou de 26,3% para
26,9% ao ano. Nos emprés
timos voltados a pessoas fí
sicas, a taxa média caiu de
47,7% para 47,4% ao ano.

O BC também informou

que o spread médio (diferen
ça da taxa de captação dos
recursos pelo banco e a pra
ticada no empréstimo) caiu
de 25 pontos porcentuais em
abril para 24,5 pontos em

maio. Neste caso, o spread
das linhas de empréstimos
para as empresas teve leve
aumento, passando de 14,4
pontos porcentuais (abril)
para 14,5 pontos (maio). Nas'
operações para pessoas fí
sicas, o spread caiu de 34,6
pontos para 33,5 pontos.

O prazo médio dos em

préstimos permaneceu em

370 dias corridos em maio,
segundo o BC, prazo idên
tico ao observado em abril.
O período dos empréstimos
para as empresas cresceu, na
média, apenas um dia, para
299 dias corridos, ante abril.
Nas linhas para as pessoas
físicas, o prazo permaneceu
em 457 dias corridos.

EDUCAÇÃO
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Unesco mostra resultado
Pesquisarevela que os alunos não têm qualidade educacional
SÃO PAULO

A metade dos alunos da 3a
série do ensino fundamental
do Brasil não demonstra o co

nhecimento esperado em lei
tura e matemática, já a 6a teve

avanços em leitura e a metade
dos estudantes está dentro da
meta. Em matemática, a situa

ção continua ruim. Os dados,
que confirmam os resultados
muito abaixo do Ideb (Índice de

Desenvolvimento da Educação
Básica), são de uma pesquisa
do Laboratório Latino-America
no de Avaliação da Qualidade
da Educação, ligado à Organi
zação das Nações Unidas para
Educação, Ciência e Cultura

(Unesco), feita em 16 países da
América Latina.

.

O estudo mostra que o Bra
sil não tem boa qualidade edu
cacional, assim como alguns
países latino-americanos. O
único que realmente foge à re

gra em todos os níveis estuda
dos é Cuba, em que a maioria
dos estudantes, em ambas as

séries e em todas as disciplinas,
aparece no nível mais alto de

aprendizagem. O Chile e Costa
Rica, México e Uruguai, têm si

tuações melhores do que a bra- ,

sileira, mas ainda têm muitos
alunos nos níveis mais baixos
de aprendizagem.

O estudo foi feito com pro
vas em turmas de 3a e 6a série
do ensino básico em leitura,
matemática e ciências e incluiu
100.752 estudantes da 3a série e

Unesco revelo que alunos não têm qualidade educacional e muitos vezes não conseguem resolver questões simples

95.288 da 6a. O Brasil não par
ticipou do'exame de ciências.
Os alunos teriam que ter alcan
çado os níveis 3 e 4 de uma es-

cala que começa em "sub-I",
A única série em que pelo

menos a metade dos estudan
tes chega aos níveis 3 e 4 é a

6a, mas apena� em leitura.
Nesse caso, a nota brasileira

supera a média da região, mas
o mesmo acontece com Cuba,
Costa Rica, Chile, Colômbia
México e Uruguai.

Nas outras séries, o Brasil
fica na média da região e me- .

tade dos estudantes brasileiros
fica apenas nos níveis 1 e 2 de

aprendizagem. Mais do que
isso, em matemática na 3a sé
rie, mais de 10% ficam no nível
sub-t - ou seja, não conseguem
identificar informações básicas
em textos simples.

Infra-estrutura deve receber R$ 86,6 bi
Abdib: valor previsto corresponde a cerca de 80% das necessidades do país

Infra-estrutura deve somar 86,6 bi

SÃO PAULO

OS investimentos em infra
estrutura no Brasil devem so

mar R$ 86,6 bilhões em 2008, o
'que representa um aumento de
3% em relação ao realizado em

2007, de R$ 84,1 bilhões, se-

- gundo levantamento feito pela
� Abdib (Associação Brasileira
« -

� da Infra-estrutura e Indústria
a:: .

B: de Base). Os números fazem
a::
g parte do estudo "Necessidade e

� Realidade de Investimentos em
� Infra-Estrutura",

Conforme, o presidente da

entidade, Paulo Godoy, o valor

previsto para este ano corres

ponde a cerca de 80% das neces
sidades do país. "Na visão dos
agentes do setor, do governo e da
iniciativa privada, seriam neces

sários investimentos de R$ 108,4
bilhões", afirma.

Para a entidade, o Brasilpreci
sa de investimentos dessa ordem
por ano, ao longo de uma década,
sem interrupção, para evitar que
as deficiências nos sistemas de
energia" transporte, saneamento
e telecomunicações se transfor-

mem em gargalos ao crescimen
to econômico. Segundo a estudo,

, em 2007, os investimentos reali
zados corresponderam a 77,6% '

do valor necessário por ano.
A conta aponta que o setor

de energia elétrica, incluindo as
.

áreas de geração, transníissâo e

distribuição, requer investimen
tos de R$ 21 bilhões por ano. Já
o setor de petróleo e gás natural"
incluindo as áreas de exploração,
produção, abastecimento e ener

gia térmica, exige R$ 41,4 bilhões
anualmente em investimentos.
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CRISE

Ciclone deixou
-138 mil vítimas

INTERNACIONAL-'---------

Aumenta pressão sobre Zimbábue
Mesmo com condenação, atual governo não adia segundo turno das eleições
HARARE

Um dia após o Conselho de

Segurança da Organização das
Nações Unidas romper o silên
cio e condenar, por unanimida
de, a violência no Zimbábue,
cresceu ontem a pressão inter
nacional sobre o atual presiden
te do país, RobertMugabe. Com
o candidato da oposição, Mor
gan Tsavangirai, refugiado na

embaixada holandesa em Hara
re, líderes africanos pediram o

adiamento do segundo turno da
eleição presiderrcial, marcado
para sexta-feira, 27. Tsvangirai
disse que deve sair da embaixa
da nas próximas 48 horas, mas
reafirmou que não vai partici
par do pleito.

O governo afirmou que vai
manter a realização do segundo
turno. O presidente do Senegal,
AbdoulayeWade, disse que ten
tou mediar um acordo entre Ts

vangirai e Mugabe. Segundo o

senegalês, as negociações foram
interrompidas porque soldados
do Zimbábue invadiram no fim
de semana a casa do candidato
da oposição, obrigando-o a bus
car refúgio.

O líder do partido gover
nista na África do Sul, Jacob
Zuma, também aderiu às pres
sões sobre Mugabe, pedindo o

adiamento da votação.
Embora a resolução aprova

da pelo Conselho de Segurança
não peça o cancelamento do se

gundo turno eleitoral na sexta

feira, o secretário-geral daONU,
Ban Ki-Móon, desaconselhou a

realização das eleições.
"Não há condições para

eleições livres e justas neste
momento no Zimbábue. Houve
muita violência, muita intimi

dação", disse Ban.
Aos 84 anos, Mugabe, que

está à frente do país desde 1980,
acusou o Reino Unido - do qual
o Zimbábue é ex-colônia - e

outras potências ocidentais de
deixar a violência em seu país
chegar ao ponto em que está

por querer intervir.

Tsvangirai, seu opositor nas
eleições, ganhou o primeiro tur
no, realizado em 29 de março.
O candidato decidiu não parti
cipar do segundo turno como

resposta a repressão sofrida por
seus seguidores.

Teerã diz que novas sanções
da UE são 'injustificáveis'
TEERÃ·

O governo do Irã qualificou
ontem as novas sanções impos
tas pela União Européia (DE)
como "paradoxais" e "injustifi
cáveis".

A DE aprovou na segunda
feira, 23, novas sanções contra
entidades e personalidades
iranianas, entre elas o Ban
co Melli, principal instituição
bancária do Irã, pela recusa da
República Islâmica a suspen
der suas atividades nucleares, .

que o Ocidente suspeita que
tenham fins militares. O porta
voz oficial iraniano, Mohamad
Ali Hosseini, considerou que "a

adoção pela DE de uma resolu
ção paradoxal e de uma política
de dois pesos e duas medidas
é algo que não faz sentido e é
condenável", segundo a emis
sora de TV iraniana Alalam..

Hosseini afirmou que a de
cisão do bloco é "injustificá-

vel", e lembrou que seu país
ainda estuda o conjunto de
incentivos dos cinco membros
permanentes do Conselho de
Segurança da ONU mais a Ale
manha (5+1� para solucionar a
polêmica gerada pelo programa
iraniano.

A proposta das seis grandes
potências (EUA, Reino Unido,
França, Rússia, e Alemanha) foi
entregue aos iranianos no últi
mo dia 14. Teerã tinha apresen
tado semanas antes sua própria
proposta ao 5+1, e-o governo
iraniano disse que estava dis
posto a negociar os "pontos
comuns" dos dois planos, mas
insistiu em que não suspenderá
o enriquecimento de urânio.

"Adotar esta política e igno
rar os direitos legítimos dos ira
nianos não nos fará abandonar
nossa caminhada em direção ao

desenvolvimento tecnológico", .

disse Hosseini.

Morgan Tsavangirai se recusa a participar do segundo turno em resposta a violência contra a oposição

INCÊNDIO
Bombeiros apagam incêndio florestal próximo à cidade de

Fairfie1d, na Califórnia. Pelo menos 700 focos foram registrados no
Estado, que consumiram mais de 450 km2 de florestas. A maioria
dos incêndios foi provocada por raios de tempestades que atingi
ram,. áreas d�vegetaçõo seca.

YANGON

Mais de 138 mil pessoas
morreram ou desapareceram
devido ao ciclone que devastou
Mianmar no mês passado, in
formou o governo ontem.
,

O vice-ministro do Exterior

Kyaw Thu disse em encontro

entre o governo e trabalhadores

estrangeiros que o número ofi
cial de mortos no desastre de 2
de maio subiu para 84.537 - o

número anterior era de 77.738,
disse o diplomata.

Já o número de desapareci
dos caiu para 53".836. No dia 16
de maio, o governo havia anun
ciado 55.917 desaparecidos.

Quase dois meses depois
do ciclone Nargis ter deixado
mais de 2,4 milhões de pesso
as necessitadas, um time de
avaliação conjunta completou
recentemente seu trabalho e

um novo pedido de ajuda in
ternacional deve ser Jeito em

julho.
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Na expectativa por
uma vaga olímpica
Filipe'Volta para a Espanha no dia lOde julho
JARAGUÁ DO SUL

O jaraguaense Filipe segue
na expectativa de ser convo

cado para a Seleção Brasileira

que disputará as Olimpíadas
de Pequim, a partir do dia 6 de

agosto. Depois do amistoso do
último domingo, em que o time
brasileiro venceu a Seleção do
Rio do Janeiro por lxO, Filipe
segue suas férias, mas sem es

quecer a convocação final para
carimbar o passaporte para a

China. Dunga anunciará a lista
final no dia 8 de julho.

O lateral-esquerdo, que jo
gou 45 minutos no domingo,

.

acredita que conseguiu impres
. sionar o técnico Dunga. "Foi
apenas um jogo para ele nos co
nhecer. Mas acho que fui bem",
disse o jogador. Apesar disso,
Filipe sabe que, apesar da cem

fiança, brigar por uma vaga será
difícil. ''A concorrência é muito

grande. Vai ser bem difícil, mas
vou ficar na torcida", comen

tau o jogador, que voltará para
a Espanha, onde defende o La
Corufia, no dia lOde julho.

Filipe confirmou que o trei
nador não conversou com nin

guém pessoalmente e não deu

pistas sobre convocação. Dunga
se viu envolvido, nesta semana,
com uma possível imposição da
CBF para que Ronaldinho Gaú
cho sejà convocado. 'Ü técnico
confirmou que a iniciativa par
tiu da entidade, mas emendou
dizendo que "já estamos con

versando há mais de três meses
esse assunto dentro da seleção,
o que inclui o presidente".

Equipe segue
no liderança

A E.quipe Jaraguaense de Bicicross
disputou, no fim-de-semana em Brusque,
a 4° Etapa- do Campeonato Catarinense,
promovido pela federação da modali
dade. Com os seis títulos de campeão e

os seis vice-campeonatos, eles continu
am na liderança, na briga do título por
equipe, agora com 1.194 pontos, contra
1.064 de Brusque e 1.104 de Lages.

,

I

o

Filipe jogou 45 minutos em amistoso preparatório poro os Olimpíadas

Irmãos de novo

em destaque
E mais uma vez os irmãos Leonardo

e Eduardo Spredemnnn (Xuky/Posto Mar
colla) subiram no pódio.Léo foi campeão
na boys 12 anos e Dudu foi vice na 8. Os
outros títulos vieram com GabrieJ Mar
quardt (11 anos), Marcos Velho (cruiler
13/14), Anderson Dias (cruizer -i.l/34),
Nei Bourscheidt (cruizer 45+) " Flóvia
Ferreira (girls 7/8 anos).

Marina-viaja
para JUBs

A nadadora Marina Fructuozo, da
equipe Urbano/FME, embarcou ontem,
junto com o Seleção Catarinense para

-

Maceió (AL), onde disputará as Olimpía
das Universitários 2008. As competições
nas piscinas começam amanhã e seguem
até sábado. Marino, que representará a

Faculdade Jangada, nadará as provas de
50m, 100m e 200m costas.
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Gastos da base
No total, o Estadual de base
custará R$ 55 mil ao Juven
tus. Mas quem está pagando
a conta? Todo mundo sabe
que o clube não tem receita
nenhuma, o não ser o mir
rado dinheiro dos bebidos
durante os jogos. A"menos de
um mês de estrear na Divisão
Especial, não se tem idéia de
quem patrocinará o clube .

Até mesmo o Prefeitura, que
nos últimos anos costumava

ajudar. não deve repassar
nada. E a parceria com o ho
tel declinou.

CBFSX JUstiÇA
A licitação para a organ�zoção dltMundial de Futsal do Fifo loi susgen
sa. Tudo, ...

porque o Justiça viQ,;,uma irregutaridade no proç.esso ganho
li pela Roly Prompções a �.os sócias da empre.s,a, Verônica Martins,
é filha �o vice-presi dê gdministração dp CBfS l:Ii�eraldo Ma
tins�'Ouem entrou c�m n açÜ8 foi a MPM M�dia,...u�ados empresa
pe:rdedoras n.o procéssõ.

.
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HÓQUEI NA ESCOLA

ESPORTE---------'----�

Conhecendo uma nova modalidade
Cerca de 120 estudantes de Corupá têm experiência com hóquei sobre a grama
CORUPÁ

As aulas de Educação Física
estão sempre no topo da lista das
disciplinas mais adoradas pelos
estudantes. Só que na Escola
José Pasqualíní, em Corupá, os

alunos, além de praticar o vô
lei, o basquete e o futebol, estão
aprendendo uma modalidade
um tanto diferente: o hóquei so
bre a grama. Não é por acaso que
o hóquei está no calendário da
instituição. A jogadora da Sele
ção Brasileira feminina da mo

dalidade, Djeníffer Vasques, é a

professora de educação física da
unidade escolar.

A José Pasqualini é a primei
ra escola de Santa Catarina a

incorporar o hóquei entre seus

alunos. E no que depender de
les a novidade tem tudo para
vingar. Logo no primeiro conta
to com os tacos e as bolinhas,
o estudante da 6a série, Cleber
Müller, 12 anos, se encantou

.

com o esporte: "a aula passou
voando, gostei muito". Sobre o

quê aprendeu com a professora,
Cleber compara o hóquei com o

futebol. "É muito parecido com
o futebol, só que no lugar do pé

usamos os' tacos", explicou, de
maneira simples, o estudante.

A iniciativa foi da professora
Djeniffer e contou com o apoio
da Confederação Brasileira de
Hóquei, entidade que empres
tou o material. Segundo ela, a

intenção é divulgar a o hóquei
entre as crianças e formar novos
atletas. Depois das aulas iniciais
com cerca de 120 alunos de 5a
a 8a série a professora pretende
ensinar lições mais avançadas
e alcançar também estudantes
das outras séries. Em países
como Argentina e Chile, onde
o hóquei é mais desenvolvido,
existem escolinhas de iniciação
com crianças de cinco anos.

"Estamos tentando fazer um
trabalho inovador e oportuni
zar novas experiências para os

alunos. Vai que no meio. deles
achamos algum talento?", argu
mentou a jogadora. A satisfação
em ensinar o. que mais gosta de
fazer está visível nas palavras da
atleta: "estou realizada em passar
aquilo que sei fazer de melhor
para os meus alunos".

GENIEW RODRIGUES Escola José Pasqualini é o único no Estado o ter o modalidade de hóquei sobre o gramo na Educação Físico

Simone Ponte Ferraz repetiu o feito do ano passado nos 1..5 mil metros

Atleta de Jaraguá conquista e

bronze no Brasileiro Juvenil
JARAGUÁ DO siJL

A atleta Simone Ponte. Fer
raz, da equipe Jangada/Malwee/
FME, ganhou a medalha de
bronze nos 1,5 mil metros rasos
do Campeonato Brasileiro Juve
nil de Atletismo (até 19 anos).
No anopassadoSimone também
ficou em terceiro, mas este ano

ela conseguiu baixar seu tempo
em quatro segundos, terminan
do a prova em 4min48seg. Nos
3 mil metros, ela terminou em

quarto e também melhorou sua

marca pessoal (10min43). Com
o resultado Simone é uma das
favoritas nos Joguinhos Abertos
de Santa Catarina.

N O atleta Maico Angst tam
� bém conquistou boas marcas.

� Ele ficou em quarto lugar no
� revezamento 4x100m rasos e

g em 110 no salto em distância.
� Eliton Zanoni ficou em oitavo
� nos 1,5 mil e nos 5 mil metros
rasos. E Ketlin Lino termi-

nau em sexto no salto triplo
e em quarto no revezamento
4x100m rasos. Willian Bar
rionuevo -também participou
da competição. O atleta, que
competirá por [araguá do Sul
nos Joguinhos Abertos, levou
o ouro, pelo segundo ano con

secutivo, no salto em distância,
agora com a marca de 7m43, e

carimbou o passaporte para o

Mundial da Polônia, em julho.
Para o treinador Adriano

Moras, o fato de ter levado qua
tro atletas para a competição
já é motivo de orgulho para a

equipe de Jaraguá do Sul. "Con
seguimos levar quatro atletas.
Lá estavam os melhores atletas
da categoriaJuvenil, o'resultado
nos surpreendeu", disse Moras,
acrescentando que para partici
par do Campeonato Brasileiros
os atletas tiveram que ter índi
ce, por isso resultado "deve ser

comemorado".

Time lidera a

terceira fase
Otime�alwee/FME de fut

sal sub-20 ganhou dois jogos e

empatou outro na 3a Fase do

Campeonato Catarinense da
modalidade. Na primeira parti
da o time de Jaraguá enfrentou
o Caçador e venceu por 12x8,
com gols de Éder (4), Canoi
nhas (2), Ximbinha, Pica-Pau,
Andi, Dian e Darlan. No sába
do a Malwee Sub-20 empatou
em 4x4 com o time de SãoMi

guel do Oeste, desta vez quem
anotou foi André, Andi, Éder e
Dian. No domingo foi a vez de
enfrentarem os donos da casa,
São Bento do Sul, e fechar a

goleada de 6x2, com dois gols
cada de Darlan e Andi, e um de
Dian e Pica-Pau. Com o resul
tado os jaraguaense estão em

primeiro lugar do Grupo I, com
sete pontos, na frente de São
Bento do Sul (6) e São Miguel
do Oeste (4). O returno desta
fase será em Jaraguá do Sul,
nos dias 15 e 161de agosto.
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CHEGOU A HORA

Fluminense em jogo histórico
Final é considerada a partidamais importante do tricolor carioca
DA REDAÇÃO

O Fluminense pode hoje
a escrever um dos capítulos
mais importantes da histó
ria do clube. Pela primeira
vez, o clube disputará unia
decisão da Copa Libertado
res da América e poderá dis

puta o título do Mundial de
Clubes. A decisão acontece

hoje às 21h50·, em Quito, no
Equador.

O técnico Renato Gaúcho
faz questão de fixar na cabeça
dos jogadores a importância
da conquista do título da Li
bertadores para a história de

.

cada um dos jogadores. "É a

final mais importante da his
tória de cada um. Todo mun
do tem de se doar porque não
há nada que pagueum título
desses. Se formos campeões
daqui a cem anos todo mun

do vai continuar sabendo que
estes jogadores aqui foram os

que conquistaram o primeiro
título da Libertadores da his
tória do Fluminense", argu
mentou Renato.

Sempre perguntado sobre
os perigos da altitude, o trei
nador tricolor foi bastante sin
cero em sua resposta. "Numa
hora dessas, tudo é ruim. A

altitude, o frio, tudo. Mas não
tem desculpa. Time que quer
ser campeão' tem de superar
todos os obstáculos".

A lanterna do Campeona
to Brasileiro, no qual soma 2

pontos em 7 jogos, nem se-

Rodrigo Souto
pego no antidoping

o Santos foi notificado ontem pela
Conmebol de que foi positivo o resultado
do exame de contraprova do volante Rodri
go Souto, colhida após o jogo contra o San
José, em Oruro, na Bolívia, no dia 19 de

março, pela fase de grupps da Ubertadores
O volante recebeu a notícia quando par
ticipava de um treino físico no campo 3
do Cf·Rei Pelé, ainda pela manhã; e sua

primeira reação foi cobrir o rosto com as

mãos e chorar Depois, amparado pelo
massagista Gustavo Colixto, SOlltO foi le
vado para os vestiários. A informação sobre
o resultado positivo do primeiro exame foi
comunicada há dez dias ao Santos.

Tricolor, que treinou ontem no Estádio Atahualpa, tenta se adaptar com a altitude, principal aliada do LDU

=

Waslli�gtôn atrlís Bê'prelplaçáJ)"
Washington está a dois gols de ga

nhar��prêmio de USS'30 mil que ���
berá ó'arti.lheiro da Libertadoresi;d�e
anOi.,cerca de 48 mil reaiS. O

'

cante
tricolor já bala as redes a
seis-vezes na tiç.ão. O a

quer é mencionada, pois a

ordem é concentração total
para o duelo. "Fico satisfeito
quando chego ao vestiário e

ouço o papo dos jogadores.
Eles estão sempre analisando
o adversário. Isso mostra o

quanto estão ligados na deci-

são", elogiou o técnico, que
acha fundamental vencer a

primeira partida. "Qualquer
vacilo poderá nos render
uma derrota".

Quanto ao time que entra
em campo o único suspense
gira em torno de Washington.
O centroavante não treinou
durante todo o fim de sema

na, com dores musculares,
mas se apresentou nesta se

gunda dizendo-se pronto
para entrar em campo. "Não
tem chance nenhuma de eu

ficar fora", decretou.
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Começa briga
da semifinal
DA REDAÇÃO.

A Eurocopa conhecerá o

seu primeiro finalista nes

ta hoje, quando Alemanha
e Turquia se enfrentam a

partir das 15h4,5 (horário
de Brasília), no Estádio St.

Jakob-Park, na Basiléia (Su
íça). O favoritismo é todo da

poderosa seleção alemã, mas
os turcos, mesmo tão desfal
cados, acreditam num novo

milagre.
A Turquia tem conse-

. guide feitos incríveis nessa

Eurocopa. Depois da derrota

para Portugal na estréia, so
mou três vitórias milagrosas:
2xl na Suíça,· com gol nos
acréscimos; 3x.2 na Repúbli
ca Checa, marcando os três

gols da virada após os 30 mi
nutos do segundo tempo; e

3xl na decisão por· pênaltis
contra a Croácia, depois de

conseguir o empate no úl
timo lance da prorrogação.
Dessa vez, no entanto, os

turcos irão precisar de um

milagre maior para chegar à
.

final da competição pela pri
meira vez na históriã..

Enquanto �,,<;o, a Alema
nha terá força total na semi

final, já que o meio-campis
ta Frings está recuperado de

.

contusão e pode jogar - ele,
no entanto, pode começar
no banco de reservas. Em
balada pela grande vitória
sobre Portugal nas quartas
de-final, a seleção alemã
mostrou estar recuperada da
campanha irregular na pri
meira fase e parece pronta
para aumentar seu recorde
de títulos da Eurocopa: já ga
nhou três vezes e ainda foi
vice em outras duas.

Jônatas briga
em jogo-treino
Com um time formado por reservas

e jogadores que não atuaram duran
te todo o tempo na vitória por 3 a 1
sobre o Ipatinga, o Flamengo realizou
um jogo-treio') contra o Comercial de
Fundão, do Espírito Santo, nesta terça
feira, na Gávea. Após um jogador do
Comercial dar seguidas entradas for
tes em alguns rubro-negros, Jônatas
esqueceu a bola e partiu para cima
do adversário. Nõo fosse a ação rápida
do auxiliar técnico do Flamengo, Júlio
César Camargo, a confusão poderia ter
tomado maiores proporções. O rubro
negro venceu o amistoso por 3xO. Alemães não falam em favoritismo
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PESQUISA

CONTRA-CAPA----�----

I I
Especialistas monitoraram a atividade

cerebral de 12 bebês, no teste do pezinho
Os bebês recém-nascidos sentem

muitas dores e desconfortos físicos.
Mais dor do que se pensava até agora.
De acordo com um estudo realizado por
cientistas do University College London,
os bebês se sentem doloridos em várias

situações durante as primeiras semanas

de vida. Seus pés e pernas doem quando
dobradas, assim como suas costas e de
dos quando se esticam.

Os pesquisadores monitoraram a ati
vidade cerebral de 12 bebês - durante
o teste do pezinho - e concluíram que
expressões faciais, como caretas, olhos
espremidos e testa franzida já indicam
que os bebês estão sentindo dor. Quando
eles choram, é porque a dor está muito
forte. O monitoramento do cérebro reve
lou que alguns recém-nascidos tiveram

.reações associadas a dor, mas não as ex

pressaram por meio de respostas físicas.
Isso levou os cientistas a avaliar que os

médicos podem estar "subestimando o

• 60 meses para pagar* •

quanto os bebês sofrem com dores".
A coordenadora do estudo, Rebeccah

Slater, diz que o trabalho pode ajudar
pediatras e pais a identificar melhor os
sinais de dor por meio de expressões e

movimentos corporais. ''Apesar de nosso
estudo ser pequeno, aumenta a preocu
pação sobre as ferramentas que são uti
lizadas pelos médicos para estabelecer o
nível de dor em recém-nascidos", disse a

médica, em entrevista à rede BBC.
Ainda segundo a pesquisadora, o

choro das crianças não é à melhor forma
de avaliar sua dor. "Elas choram quan---._ .

do estão com dor, mas também o fazem
quando estão com frio, fome, cansadas
ou estressadas", disse. ''Além do mais al

guns bebês nem choram quando sentem

dores". O estudo foi divulgado na publi
cação científica Public Library of Scien-
ce: Medicine.

.

AGÊNCIA ESTADO Os bebês se sentem doloridos em vórias situaçõ,es durante as primeiras semanas de vida
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