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OPINIAO----------

CHARGE

PONTO DE VISTA

DO LEITO.R

Desigualdades
Final de semana chegando, temperaturas muito

baixas no Estado, propícias para curtir um filme em

baixo do edredom ou entremeio a almofadas jogadas
sobre o tapete da sala, muito bem aquecida pela la
reira, com um ar europeu, e, numa boa companhia
degustar uma taça de vinho ou fondue. Como é bom!

Alguns pegam a estrada, as temperaturas baixas
mudam as paisagens e os amantes da natureza, apre
ciam o amanhecer dos campos encobertos pela né

voa, enquanto outros, apesar do frio, lançam-se para
suas casas de veraneio a fim de estar com a família e

descansar após a exaustiva semana de trabalho.
O que chama minha atenção é o meu final de se

mana na cidade, onde desligado do dia a dia da rotina
profissional, ficamos eu e minha amada, a aproveitar
as delícias urbanas à nossa maneira. Como muitos
outros jaraguaenses, saímos cedo de casa, determina
dos a cumprir nossa costumeira tarefa de sábado que
é a caminhada até o calçadão da Marechal e curtir o
movimento nas ruas não sem o pit stop no "sebus".

Como um dedicado e atento estudante de Direito,
observo pelas ruas, cada rosto, pessoas solitárias ou

acompanhadas, alguns extravasam alegrias, outros

sequer demonstram sentimentos. Um ou outro men

digo lançado à sorte nas calçadas, envolto por um fino
e velho cobertor, com uma çriança recém nascida nos

braços deixando-nos claro que por onde andarmos,
em todos os lugares e classes sociais, muitos ainda
sofrem pela existência das desigualdades. Muitas leis
ignoram a nossa realidade e andam na contramão do
que dispõe a nossa Carta Magna, como exemplo, em
seu art. 3°, inciso III da Constituição;

Constituem objetivos fundamentais da República
do Brasil,

Erradicar a pobreza e amarginalização e reduzir as

desigualdades sociais e regionais."
Cabe a nós cidadãos brasileiros, analisar profunda

mente, nestes meses que antecedem as eleições, quais
representantes serão escolhidos para serem nossa voz

nas casas de Leis de nosso País.

JOSÉ LUIS FINGUER, ESTtJDAI'ffE DE OlRE!1'O

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

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

Ruo Procópio Gomes de Oliveira, 246, CEP 89251-200, Cx. Postol 18. É obrigatório
informnr nome completo, profissão, 'CPF e

* telefone (' não serão publicodos).

FECAM: 28 anos fortalecendo os municípios catarinenses

DÁVIO LEU,
PRES!OENTE
DA FECAM

A Federação Catarinense de Municí

pios (FECAM) é uma entidade de repre
sentação dos municípios catarinenses.
Sua missão é atuar em defesa dos muni

cípios e orientar os prefeitos, vice-prefei
tos, vereadores e servidores públicos no

desempenho de suas atribuições em con

formidade com a legislação,
Ao completar 28 anos de atuação, no dia

3 de julho, a Federação tem a convicção de

que suas ações estão no caminho certo, são
muitas as conquistas alcançadas ao longo

da história e a certeza de que a entidade
está colaborando para qualificar e moder
nizar as administrações públicas munici

pais. O resultado é o desenvolvimento dos

municípios e a melhoria nos serviços pú
blicos prestados à população. É nomunicí
pio que o cidadão vive, estuda e trabalha. É
lá que ele quer qualidade no atendimento.
O grande desafio dos prefeitos é encontrar
uma estratégia para driblar a falta de recur
sos e efetivamente promover o desenvolvi
mento sustentável dos municípios.

E a FECAM não mede esforços para rei
vindicar os pleitos dos prefeitos. Sabemos
que os resultados, às vezes, vêm em longo
prazo, ultrapassando uma gestão, mas te
mos ciência que os agentes políticos que
já passaram pelas administrações públicas
contribuíram para o fortalecimento do Es-

tado de Santa Catarina. Desde 2003, nossa
bandeira era pela aprovação do alimento
em 1% no FPM. Em 2007, foram mais de
16 milhões de reais e a previsão para este

ano é de 60 milhões de reais.
Nestes 28 anos, a FECAM esteve à fren

te de muitas conquistas como: a aprovação
da Constituição de 1989 que reconheceu
o município como ente federado dando
maior autonomia e ampliando o percen-,
tual do FPM e ICMS, a elevação no orça
mento do transporte escolar que passou

. de 7 milhões de reais em1.999 para 45 mi
lhões de reais; a manutenção da cobrança
da iluminação pública garantindo 13 mi
lhões de reais/mês aos municípios; a ação
do Prodec/Fadesc que assegurou mais de 1

milhão/mês. São mais recursos para inves
timentos nas cidades.
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----------POLÍlICA

FALA Aí!

" Isso é coisa
de gângster. "

GILMAR MENDES, ministro
presidente do Supremo Tribunal

Federal, sobre vazamento
de informações de investigações

do Polícia Federal.

"Nõo direi
nada sobre ela.
Eu nõo posso. "

FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO (PSDB). ex-presidente
da República, sobre ,o morte da

mulher Ruth Cardoso.

". Vocês sabem o

que querem discutir. "
NELSON JOBIM, MINISTRO

DA DEFESA, criticando deputados
federais que impedem votações no

Câmara dos Deputados.

Vagas federais
Os estudantes que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em
escolas públicas terão direito a pelo menos metade das vagas a serem ofere
cidas por instituições federais de ensino superior e de educação profissional
e tecnológico. A medido consto de projeto do senadora Ideli Salvatti (PT
SC). aprovado em decisão terminativo pelo Comissão de Educação, Cultura
e Esporte do Senado. De acordo com o projeto, essas vogas deverão ser preen
chidos, em cada curso e em cada turno, por estudantes que se declarem negros
e índios, pelo menos em igual proporção à participação de negros e índios no

população do unidade do federação onde for instalado o instituição de ensino.
Por emendo apresentado pelo relator, senador Paolo Paim (PT-RS), pessoas com
deficiência terão acesso às vogas reservados, independentemente do foto de
terem cursado o educação básico em escolas públicos.

TRANSFERÊNCIAS
Um projeto de lei apresentado
pelo deputado federal Angelo
Amin (PP) obrigo todos os cartórios
o avisar imediatamente os órgãos
de trânsito sobre os transferências
de propriedade de veículos. A novo

medido viso contribuir paro o re

dução de recursos sobre autoria de
infrações de trânsito, resultantes
muitas vezes do demoro no trans
ferência das responsabilidâdes
legais pelo veículo.

DESISTIU
Dieter Janssen (PP) não disputa o pre
feitura e nem reeleição o vereador. Ha
via resistências internas. Porte do di
retório queria coligação com o PT, uma
outro, aliança com PSDB' e OEM. Pior
em chapa pura, com direito o apenas
oito candidatos o vereador paro cam

panha em 33 bairros. Melhor, segundo
ele, "menos emoção, mais razão e pé
no chão". Sobram, por enquanto, qua
tro: Moacir Bertoldi (PMDB), Dionei
da Silva (PT), Ivo Konell (OEM) e luis
Andrade (PTC).

CAMPANHA
Presidente lula pode vir o Joinville dia
25 de julho, Dia do Colono e do Moto
rista, poro lançar o Plano Agrícola do
governo, como o fez ontem no Paraná.
De quebra, componha poro o deputado
Carlita Merss (PT) candidato a prefei
to do cidade. Se vier, o palanque terá
de ser dividido com o governador luiz
Henrique, que apóia a candidatura de
Matiró Marini (PMDB), secretário es

tadual do Infra-estruturo.

O CORREIO DO POVO lOQUINTA-FEIRA. 3 DE JULHO DE 2008

ONTEM E HOJE
Em 2004, o ex-prefeito de Schroeder Hilmar Hertel (OEM), com apoio do
PT, pediu a cassação do re

-

o do candidatura do prefeito Feli e Voigt
(PP). acusando-o de desf· Sçbro�derfest com adesivos mpa-
nha. Assim não entendeu ça Eleitoral que o absolveu. It EM e

PT fazem porte do coligação que apóio o reeleição de Voigt.

RESOLVIDO
Finalmente, saiu fumaça, mesmo que não muito bronco, nos diretórios do
PSDB e PMDB de Massaranduba. Mário Fernando Reinke (PSDB), atual vice
prefeito, encabeço o chapa majoritária com o vereador Armindo Sésar Tossi
(PMDB) de vice. As outros duas chapas são do PP/PT, com Odenir Deretti e Gio
vani Tonet e os Democrotas com o vereador Almir Trevisani e lerídio Zanotti.

EXTINTA
·

No's maiores cidades catarinen�es, entre elas Joinville, apenas em Blu- 1

• menau o tríplice aliança montado pelo governador luiz Henrique do Sil-
veira vai sobreviver nesta eleição, mesmo que em 2006 o prefeito João ;
Paulo Kleinübing (OEM) não tenha feito discurso o favor de lltS, ferrenho

"

·

adversário do pai, Wilson Kleinübing, que foi prefeito do cidade, deputa- <

do federal, governador e senador.

NO VENTILADOR

Dirigentes sindicais pr para que o Estado adote piSO SQJ(ulal
único, maior que o mínimo npcionol vig,ente hoje. Rio Grande-do Sp;J e do
Palaná adotaram o sistema flOS,!l'llOS de 2001 e 2006, res tillumenle.
Minas Gerais, Bahia, Rio de 'ro, Tocantins e São tam�m jtí
p,gyam mais. O piso prop RS 524,20 e benef1ciiJria40\IDiI fro-
balhod�res. Vgi�epen

•

o.,da Assemb1éio.e do Ol dor.

politica@ocorreiodopovo.com.br
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MENOS UM

POLÍlICA----------

Dieter desiste de concorrer
Vereador não vai disputar a Prefeitura e nem a reeleição
JARAGUÁ DO SUL

O vereador Dieter Janssen
(PP) anunciou ontem que não
vais mais concorrer a prefeito
e nem tentar a reeleição à Câ
mara. Na segunda-feira, acla
mado pelos progressístas na

convenção, ele teve o nome

homologado para disputar a

Prefeitura. Seria a primeira
participação do pp, sucedâ
neo do PPB, numa eleição
majoritária em Jaraguá do Sul

que, agora, fica com quatro
candidatos: Moacir Bertoldi
(PMDB), Dionei da Silva (PT),
Ivo Konell (DEM) e Luís An
drade (PTC).

Janssen também confirmou
que ontem mesmo renunciaria
à presidência do diretório pro
gressista depois de seis anos

no comando da sigla. A vaga
deve ficar com Alessandro
Vargas ou Ademir Izidoro, res
pectivos primeiro e segundo
vice-presidentes. E garantiu
que não vai fazer campanha
para os outros candidatos, in
dependents de qual for o rumo
do partido nestas eleições. ''Até
dezembro permaneço como

vereador, dando respaldo aos

que me confiaram. E, a partir
daí, vou me dedicar às ativida
des particulares", declarou.

O progressista relatou que
a convenção foi marcada pela
falta de consenso sobre com

quem o partido deveria co

ligar, "visto que eu já havia
decidido que não seria candi
dato a vice em nenhuma das

Vereador também confirmou ontem o renúncia do presidência do PP, depois de seis anos no comando do sigla

três alianças (DEM, PMDB
-

e

�:r)". Foi quando, disse, le-
.

vantou-se a idéia de o partido
lançar candidatura própria, "a
esta altura do campeonato, em
chapa pura".

Janssen disse que aceitou
o desafio num impulso, mo

tivado pelos correligionários.
"No outro dia, com a cabeça
tranqüila, pude analisar com

mais calma. E vi que é a hora
de pisar corretamente", afir
mou, acrescentando que sua

desistência leva em conta as

dificuldades que enfrentaria
em termos de estrutura, já que
o partido disputaria a eleição
com chapa pura.

Outro motivo da desistên
cia, explicou, deve-se ao fato
de que apenas oito nomes

foram confirmados para con

correr à Câmara. Até a data da
convenção, informou, eram

12 pré-candidatos a vereador,
"que já era um número arris

cada", 'considerando ser eles
os principais "puxadores" de
votos e cabos eleitorais do
candidato a prefeito.

CAROLINA TOMASELLI

Expectativa em torno do apoio do PP
Dirigentes do partido se reuniram ontem para decidir qual candidatura abraçar

Com o afastamento de Die- ao PMDB, segundo Janssen, sem constar a sigla como inte
ter Janssen (PP) da disputa elei- por orientação' do diretório grante da coligação, a chama
toral, a expectativa recai sobre estadual. Portanto, como op- da chapa branca. No caso da
o apoio dos progressistas às ou- ções, restam aos progressistas eleição proporcional, vale a

tras coligações na corrida pela abraçar a candidatura de Ivo mesma regra, o que dificultará
Prefeitura. Ontem, no final do Konell (DEM) ou de Dionei da a eleição de vereadores devido
dia, os dirigentes do partido se Silva (PT). Ou, ainda, substi- ao número de canrli,.jotos ser

reuniriam para tomar a decisão. tuir o nome do vereador por menor que quando há aliança.
Apesar de afirmar que não fará -outro nome do partido, o me-. Hoje, o PP conta com dois na

.campanha para candidato a, nqs provável. -
. - bancada na Câmara.

prefeito de outro partido, Jans- Como na convenção o 'PP . A chefe do cartório da 87a
sen confirmou sua participação .

decidiu concorrer com chapa zona eleitoral, Simone, Ladei
na reunião. pura, os progressistas poderão- ra, esclarece que não podem

A única possibilidade des- apoiar candidatos de outras ocorrer mudanças após as
-

cartada pelo partido é apoio legendas de maneira informal, convenções, que servem para

definir quantos e quais serão.
os candidatos, e se haverá ou

não coligação. "Isto tudo tem

que ter sido determinado em .

convenção, registrado em ata
feita e assinada por quem o

estatuto determinar na pró
pria convenção. Ata feita
em dia posterior é passível
de impugnação", esclarece'
Símone, lembrando que a

ata acompanha o pedido de

registro de candidaturas en

caminhado pelos partidos à
. Justiça Eleitoral.

Terceira chapa
é confirmada
MASSARANDUBA

Adversários nas últimas
eleições municipais, PSDB
e PMDB fecharam acordo e

estarão coligados na disputa
pela Prefeitura. Os tucanos

vão encabeçar a chapa com

o atual vice-prefeito Mário
Fernando Reinke, que terá o

vereador Armindo Sésar Tas
si de vice. A última vez que

. tucanos e peemedebistas esti
veram juntos foi em 1992.

A informação sobre a

terceira chapa só foi con

firmada ontem, ainda que
a aliança e os candidatos

obrigatoriamente devessem
ter sido homologados pelas
convenções dos partidos, na
segunda-feira.

Os tucanos abriram con

versa com o PMDB depois
que o DEM confirmou que
lançaria candidato a prefei
to, contrariando promessas
feitas pelos democratas em

2004 de que apoiariam o

PSDB na eleição majoritária
deste ano. Os democratas
negaram qualquer acordo
neste sentido.

PSDB e PMDB também

negociavam a formação de
uma ampla aliança com o PP
e PT, que acabaram confir
mando a dobradinha Odenir
Deretti (PP) para prefeito e

. Giovani Tonet (PT) para vice.'
.

Os dois partidos estarão co

ligados também na eleição
proporcional, assim como

PSDB e PMDB, que lançarão
18 candidatos a vereador,
oito de cada partido.

Já o DEM concorrerá com

chapa pura, tendo o verea

dor Almir Trevisani como

cabeça de chapa e o ex-ve

reador Lerídio Zanotti para
vice. À Câmara, o partido'
deve chapa completa (14
candidatos) .

c,
u
o
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Atual vice, Reinke encabeço chapa
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----------ECONOMIA

CESTA BÁSICA

Preços assustam população
Relação entre salário e despesa é desfavorável e inibe consumo
JARAGUÁ DO SUL

"O básico se tornou artigo
de luxo". É assim que a ope
rária Rúbia Chicatto, 36, resu
me o atual cenário econômico
brasileiro. Na manhã ontem,
ela foi às compras e, assim
como vem ocorrendo nos úl
timos meses, ficou surpresa
com os preços dos alimentos
indicados nas gôndolas dos

supermercados.
Enquanto o resultado dás

pesquisas realizadas porórgãos
como o Dieese (Departamento
Intersindical de Estatística e

Estudos Socioeconômicos)
indicam aumentos em prati
camente todas as capitais do
Brasil, no bolso, Rúbia sente
o prejuízo. Os itens da cesta

básica, na opinião dela, estão
supervalorizados e, na con

tramão, o salário cada dia mais
desvalorizado. Por isso, hoje, a
família se sente obrigada a levar

para a despensa de casa apenas
o necessário. "Os preços estão

absurdos, não adianta nem pes
quisar porque em todos os lu

gares é igual", conta.
Na tentativa de minimizar

essa condição, nada favorável,
a contadora Márcia Silva, 39,
encontrou uma alternativa. A
dica é fazer as compras antes

da semana na qual a maioria
. dos assalariados recebe o pa
gamento. Segundo ela, uma

gama maior de produtos cos

tuma entrar em promoção
durante este período. Apro-

A família de Rúbio sente o aumento dos alimentos no mesa: por causo do alta, resolveram diminuir o consumo

veitando a diferença, Márcia
adquire quantidade suficiente

para o mês inteiro. Assim, ga
rante o cardápio da família até

a chegada da época seguinte
de descontos.

Conforme Odenir dos San

tos, gerente de supermercado,

os consumidores são obriga
dos a se adaptar às altas de
preços. Isto porque, não há

qualquer indício de que os ali
mentos possam ter reduções
significativas nos valores co

brados. Por enquanto, explica,
nenhum fornecedor indicou

estagnação ou retração. E, para
piorar ainda mais a situação, o
exemplo será seguido também
pelas linhas de limpeza é per
furaria a partir das próximas
semanas.

KELLY ERDMANN
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Economista:
alta continua
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Para o economista Jorgé
Brognoli, a alta de preços
dos alimentos não possui
indicativos de estagnação,
pelo menos, por enquanto.
''A situação pode se com

plicar mais ainda", alerta.
Os aumentos, segundo ele,
demonstram que a inflação
está voltando a se instalar no
cenário brasileiro. Além dis
so, também existem estabe
lecimentos interessados em

aproveitar a instabilidade e

garantir o lucro. "Muitos en

tram na onda para se defen
der de maneira antecipada",
explica.

Segundo Brognoli, conter
os reajustes depende, acima
de tudo, do governo federal.
A equipe do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva deve
fazer um acerto monetário,
subir os juros e, principal
mente, diminuir os gastos da
máquina pública. Tudo para
frear o consumo e retrair a

inflação.

Arroz encareceu nas 16 capitais

Reajuste na cesta chega a 29%
Dieese aponta -que alimentos aumentaram em todas as regiões
JARAGUÁ DO SUL No Sul do Brasil, o maior

Se quando vai ao super- aumento ocorreu na capital
mercado a população per- catarinense, Florianópolis. A
cebe os aumentos, o Dieese população da cidade teve de
(Departamento Intersindical desembolsar 24,80% a mais
de Estatística e Estudos So- no mês de junho em relação
cioeconômicos) confirma. -

a janeiro. Já em Porto Alegre,
Conforme pesquisa recen- a elevação atingiu os 15,87%
te, no primeiro semestre de e, no município de Curitiba,
2008, o custo da cesta básica alcançou 21,55%.
subiu nas 16 capitais incluí- Levando em consideração
das no estudo. A unanimida- somente o mês passado, a

de foi puxada por Recife, que capital do Rio Grande do Sul
registrou 29% de acréscimo, ofereceu- a cesta básica com

Natal, com 25,91%, e João preço mais salgado, Para ad
Pessoa (25,37%). 'quírír os itens, os gaúchos fo-

ram obrigados a desembolsar
R$ 246,72. O segundo lugar fi
cou com São Paulo, no qual os
produtos somaram R$ 245,24.

PROCONQUER
PESQUISAR

Conforme o diretor do Pro
con de Jaraguá do. Sul, Sérgio
Félix, o órgão estuda a possi-:
bilidade de seguir o exemplo
do Dieese e pesquisar os pre
ços dos itens da cesta básica.
A primeira divulgação deve
ocorrer ao longo do segundo
semestre deste ano.
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Homicídio preocupa moradores
Ivone Marcílio tinha filho de dois anos e vivia na cidade há poucos meses
JARAGUÁ DO SUL

A joinvilense Ivane Sabrina
Marcilio, 19 anos, assassinada
com cinco tiros na noite de ter

ça-feira, foi enterrada ontem, no
Cemitério Municipal de Joinvil
le, no Bairro Atiradores. Até o

fechamento desta edição, o sus

peito de ter matado Ivane, o ex

namorado dela conhecido como

"Beterraba", 26, que teria dispa
rado os tiros, continuava foragi
do. O nome dele não foi revelado
pela polícia. Este foi o quarto ho
micídio no município neste ano.

Na tarde de ontem, a famí
lia de Ivane e o atual namora
do dela, conhecido como Alex,
estavam no enterro dela, em

Joinville, e não foram encontra
dos para falar sobre o ocorrido.
Segundo vizinhos, Ivane traba
lhava na Seara; tinha um filho
de dois anos e morava com os

pais e três irmãos no Bairro [a
raguá 99 há poucos meses. De
acordo com moradores, Ivane
namorou com Beterraba por
cerca de quatro anos, mas o

relacionamento entre eles era

bastante conturbado. O ex e o

atual namorado dela moravam

próximos um do outro, no Bair
ro Jaraguá 84. O crime aconte
ceu quando Beterraba, usando a

motocicletaHonda/CG 150 placa
MDU-8647, chegou no ponto de
ônibus onde Ivane estava com o

namorado e disparou dois tiros
contra o rapaz. Alex fugiu e teria
se escondido perto de um bana
nal. Segundo a Polícia Militar,
Ivane e o ex-namorado passaram
a discutir. Durante a briga, ele
atingiu a jovem com quatro tiros
e fugiu. Ela foi baleada no pulso
direito, no abdômen, na cabeça e

no ombro esquerdo.
O empresário Wigando

Meier, 67, que mora perto do
ponto de ônibus onde Ivane
estava com o namorado, teve o

portão atingido por um projé
til. "Se ele tivesse mirado num

ângulo um pouco diferente,
poderia ter acertado a janela da
sala, onde eu assistia Tv. Estou
assustado", comenta. Ele ouviu
gritos e tiros e chegou a ver Iva
ne caminhar com dificuldade
antes de morrer na calçada, a

cerca de 20 metros da sua casa.

DAIANE ZANGHELINI Meier ouviu gritos e tiros e viu a jovem de 19 anos antes de morrer

Ambulâcias percorreram mais de 20 km, mas tudo não passou de trote

Cassuli

Ambulâncias são deslocadas

para atender falso acidente
SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ

Quatro ambulâncias de
três corporações da micror

região gastaram vários quilô
metros de combustível para
atender uma ocorrência que
não aconteceu, na noite de

terça-feira. Por volta das
22h, a Polícia Rodoviária
Estadual de Blumenau rece

beu uma ligação sobre um
acidente grave na SC-4 74,
na localidade de Ribeirão da

Lagoa, em São João do Itape
riú, onde haveria três pesso
as presas nas ferragens. Duas
ambulâncias de Massaran
duba, uma de Guaramirim e

uma de Jaraguá do Sul do Sul
se deslocaram ao trecho, mas
não encontraram nenhum
acidente.

De acordo com a PRE, a

pessoa que ligou se identifi
cou como "Carlos". Infeliz

. mente, a bina do posto estava

quebrada e não foi possível
registrar a ligação. A suspeita
é de que o autor do trote seja
a mesma pessoa que, há cerca
de dois meses, informou sobre
um falso acidente também em

São João do Itaperiú.
De acordo com o coman

dante dos Bombeiros Vo
luntários de Massaranduba,
Gilberto Alexandre, os bom
beiros percorreram mais de
20 quilômetros até chegar no
local do acidente. "Conside
rando ida é volta das duas
ambulâncias, foram quase
100 quilômetros perdidos",
lamentou, lembrando que as

corporações de Guaramirim
e Iaraguá 'foram igualmente
prejudicadas. Os bombeiros
informam que, por sorte, não
houve nenhum atendimento
grave na região que necessi
tasse de número maior de via
turas naquele momento .

Funcionários
mantêm greve
JARAGUÁ DO SUL

OS funcionários dos Cor
reios de Santa Catarina deci
diram manter por tempo in
determinado a greve nacional.
Eles reivindicam aumento no

percentual de participação de
lucros e resultados, alterações
no Plano de Cargos e Salários,
adicional de periculosidade
e aumento do piso de R$ 603

paraR$l,l mil.
Os Correios estimam que

cerca de 10% dos funcionários
estejam paralisados no Estado,
totalizando 400 trabalhadores.
Em Jaraguá do Sul, apenas três
dos 62 funcionários estariam

parados, segundo a agência do
Centro. A assessoria da Empre
sa informou que os carteiros re
cebem adicional fixo de R$ 260
e vale-alimentação. Disse tam

bém que o adicional de pericu
losidade depende de alterações

.

na CLT. Os Correios deverão.
deSC011Lctl u" ,:: .. � J_-

-'l'18.
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Viaturas estão impedidos de circular
Bombeiros Voluntários de Guaramirim estão com dívidas acima de R$ 90mil

NO VERMELHO

GUARAMIRIM

Os Bombeiros Voluntários
de Guaramirim estão em situ

ação financeira delicada. Por
conta da aquisição de equi
pamentos e outros materiais,
além das despesas do dia a

dia, a dívida hoje ultrapassa
os R$ 90 mil.

Os dados referentes à

condição financeira da en

tidade foram apresentados
pelo tesoureiro da corpora
ção, Hilton Faria, na Asso

ciação Comercial. Segundo
informações do voluntário,
"a entidade recebe auxílio
do Executivo, da iniciativa

privada e de doações diver
sas. Porém, ainda assim não
é o suficiente para suprir os
gastos da corporação".

De acordo com denúncia
anônima confirmada pelo co-

BARRA VELHA

A Polícia Militar de Barra
Velha estourou na madru

gada de ontem quatro "bo
cas de fumo" no Bairro São

Cristóvão, em Barra Velha. A

ação terminou por volta das
5 horas da manhã com a pri
são de sete traficantes e dois
menores. Foram apreendidas
oito grandes pedras de crack,
dentre outras drogas e vários

produtos de furtos e assaltos.

Segundo informações da
PM, a quantidade de crack en

contrada seria suficiente fazer
800 pequenas pedras da mes

ma substância.
Um dos traficantes presos

na ação surpreendeu a co

munidade. O comerciante e

construtor João Valle, conhe
cido como "Argentino", era

tido por todos como um ho
mem respeitado e foi confir

madopela PM como chefe da

quadrilha.
No quarto ponto de dro

gas estourado na Rua Tobias
Benke, foram presos o filho e a

nora de João Valle. Os demais

pontos estourados foram nas

Ruas José Feliciano e Estrada
Geral do ltinga.

O CORREIO DO POVODQUINTA-FEIRA, 3 DE JULHO DE 2008

mandante da corporação, Nel
son Gonçalves de Oliveira, há.
cerca de um mês uma das via
turas teve de ser empurrada
após atendimento de urgência
onde a vítima sofreu trau

matismo craniano. A corpo
ração possui três viaturas,
das quais duas estão para
das em função de problemas
mecânicos e elétricos. "Uma
das ambulâncias está com o

pára-brisa trincado e colado
com fita, além dos demais

problemas. Isto quer dizer

que a corporação não tem

dinheiro sequer para trocar

o vidro da viatura", disse.
Em 2007 a entidade reali

zou uma feijoada benefícente
para levantar recursos e pagar
a conta de luz.

OSNI ALVES Viatura está parada com problema mecânico, elétrico, soltando óleo e ainda tem o pára-brisa trincado

800 pedras de crack poderiam render aos bandidos entre R$ 12 e 16 mil

De acordo com Helio Putkam
mer, comandante da Polícia Militar
do litoral, os traficantes utilizavam
um Fiat Uno e um Strada para !{ans
portar objetos roubados trocados por

drogas. "Os produtos recuperados
estôo no quartel da PM e os pessoas
que foram vítimas de roubos ou fur
tos .pqdem ir até a corporaçôo paro
procurar os bens", disse.

Polícia estoura quatro "bocas de fumo"
Foram presos sete traficantes com o equivalente a 800 pedras de crack

SDR repassa 31 cartas de captação
A SDR (Secretaria de Desenvolvimento Regional) repassou 31 cartas de captaçõo para
municípios da regiõo no valor total de R$ 875 mil. Foram R$ 265 mil do Funcultura

para Massaranduba, Corupó e Jaraguó do Sul. Do Funturismo foram repassados R$
299,650 para Guaramirim, Corupó e Jaraguó do Sul. Jó do Fundesporte os municípios
beneficiados foram Corupó, Guaramirim, Massoranduba e Jaraguó com R$ 310,510. A
Prefeitura e os entidades de Schroeder receberam 10 cartas de captação no dia 20 de junho
no valor de R$ 418 mil também para as óreas de turismo, esporte e cultura.

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

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

acham neste Tabelionato para protesto de Tituíos contra:

DEVEDOR
ESPECIE NUMERO

DOCUMENTO CREDOR
VENCIMENTO VALOR SACADOR

ADENIR DOS SANTOS 628.987.449-72 MARILENI SCHIOCHETTI PEDROTTI PEDROTTI
CH 706443-8 A VISTA 180,00 O MESMO

BAZAR CRISTAL LTOA 95.771.499/0001-47 CONFECCOES GARCIA LTOA ME
I 124111 12106i2008 1.552,00 O MESMO

BAZAR CRISTAL lTDA 95.771.499/0001-47 CONFECCOES GARCIA LTDA ME
I 1240/1 12106/200B 1.552.00 O MESMO

BAZAR CRISTAL LTDA 95.771.499/0001-47 HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO
I 146211 16/06i2008 1.791,50 CONFECCOES GARCIA LTDA ME

BAZAR CRISTAL LTDA. 95.771.499/0001-47 CONFECCOES GARCIA LTDA
I 141113 18/06/2008 2.150.00 OMESMO

CARLOS ALEXANDRE RAITER 060.112.989-07 VALDOCIR HAAS ME
I 16322·2 16/06/2008 202,90 O MESMO

CVI COMUNICACOES VISUAL INTELIGENTE LTDA 09.123.307/0001-54 VERSATIL IND E COM DE TINTAS LTDA
.

I 04257-A 18/06/2008 85.68 O MESMO
GERDA SCHUU 860.274.849-34 WELBERTH EUSTAaUIO FERREIRA

CH 851211-6 A VISTA 1.165,00 O MESMO
GLADIMIR DOS SANTOS MARTINS 970.009.499-53 FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

I 23�3187 12/06i2oo8 300,00 O MESMO
IRONTEC REPARACAO E ASSIST.DE MAaS LT 07.410.547/0001-04 VITOR E BUONO LTDA

I 040310 19/06/2008 599,60 O MESMO
JOSIAS GALVAO DE OLIVEIRA 372.940.163-72 ELAIDE RODRIGUES ME

I 0001 10/06/2008 80.00 O MESMO
KNISS MALHAS lTDA 02.587.165/0001-37 HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

I 147311 13/06/2008 1.801,00 CONFECCOES GARCIA LTDA ME
KNISS MALHAS LTDA 02.587.165/0001-37 CONFECCOES GARCIA LTDA

I 1512/1 13/06i2008 1.627,00 O MESMO
PIER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 06.191.420/0001-89 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

I 0100104902 19/06/2008 770,07 TEKA TECELAGEM KUENRICH SA
RELMS GON ALVES SANTOS BENEVENUTTI 970.752.729-34 CONFECCOES NEW TYPE LTDA

. I 5201882304 19/0612008 845,76 O MESMO
ROSEMERI A.P.VOLTOLINI 05.682.461/0001-05 POSTO MIME LTDA

I 894309 10/06,12008 567,00 O MESMO
VAGNER MAlO ME 86.944.063/0001-11 MOBISAT SIST RASTREAMENTO lJOA

I A2191729 09/06i2008 425.00 O MESMO

E, como os d�os devedores nao foram encontrados ou se recusaram a acenar a devida il11imacao, faz por intermedio do
presente Edital, para que os mesmos comparecam nests Tabelionato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1589. no prazo da
Lei, a fim de liquidar o seu debito, ou entao, dar razao por que nao o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na

forma da Lei, etc. '

Jaragua do Sul. 02 de JulhO de 20M
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BARRA VELHA SCHROEDER

Sem

alimentação
Segundo informações da, professora
Rosemary dos Santos Silva, da rede
pública de ensino infantil, o almoço
das professoras das creches da cida
de foi cortado. Rosemary alega que a

secretaria de Educação está passando
por problemas financeiros devido ao

alto custo dos alimentos. "Ano passado
foram recebidos R$ 14,3 mil do FNDE
(Fundo Nacional do Desenvolvimento
da Educação), destinados à compra de
merenda. Mesmo assim, o Prefeitura
precisou investir R$ 50,208 mil, ou

seja, teve de quadruplicar os recur

sos para conseguir alimentar todos os

crianças" disse.

Caminhada
ecológica

Acontece no dia 12 de julho a quinta
etapa do ano da caminhada ecológica
de Schroeder que irá contemplar uma
trilha de nível médio. A distância será
de 18 quilômetros pelo Serra do Agu
do. Serão percorridos as encostas dos
.mentanhns e vales que cercam porte
do município..

VALE DO ITAPOCU

Biblioteca solicita

devolução
A Biblioteca Pública Municipal Rui
Barbosa conta atualmente com 31 mil
exemplares de livros queubrungem as

diversas áreas do conhecimento, mas

enfrenta um problema com o devolu
ção. Neste ano há, segundo os regis
tros da instituição, 286 livros em atra
so. A direção da biblioteca pede aos

usuários a devolução dos exemplares,
pois fazem porte do acervo público.
Para mais informações o telefone é
(47) 2106-8711.

BARRA VELHA

Prefeitura vai
distribuir sementes INDEPENDENTE MALWEE ENTREGA OS AGASALHOS

A campanha "Calor Independente" realizada pela Torcida Independente Malwee entregou os agasalhos arre

cadados no Escola Luiz Gonzaga Ayroso, no Jaraguá 84. A campanha aconteceu de 22 de abril a 21 de maio e

estiveram engajados na ação os 96 sócio-torcedores. Quem quiser saber mais sobre o Torcido Organizada Malwee
pode acessar o site: www.independentemalwee.com.br.

A secretaria de Agricultura de Barra
Velha acaba de lançar a campanha
de distribuição de sementes de hor
taliças, visando fortalecer os hortas
domésticas. O órgão foz a distribui
ção para os moradores, e as semen

tes vêm da Secretaria Estadual de
Agricultura. São kits com abobrinha
verde, salsa, cenoura, couve, repo
lho, beterraba, almeirão e alface.
Barra Velha recebeu neste ano 200
kits, e é bom correr atrás, porque
a entrega promete ser rápida. Para
pedir' orientações sobre a horto ca

seira, o morador pode falar com o

engenheiro agrônomo Osvaldo Duar- r'

te, pelo telefone 3446-7719.

CORUPÁCORUPÁ

festa dos 111 anos
Com grande expectativa começo amanhã, no Seminário Sagrado Coração de Jesus, o
Festa dos 111 anos de Corupá. A programação prevê a solenidade de abertura a partir
das 20 horas. No ato será lançada o exposição Corupá 111 anos de História. A Banda
In Natura animara o primeiro dos três shows/bailes previstos na programação deste
ano. A entrada é franco e o estacionamento terceirizado custará R$ 5.

JARAGUÁ DO SUL

JARAGUÁ DO SUL

Concurso de

Declamação
A Fundação Cultural recebeu nesta
última semana cerca de 200 inscri

ções para o 17° Concurso de Decla
mação, que será realizado entre os

dias 14 e 15 de agosto no Centro
'Cultural de Jaraguá do Sul. Partici
pam deste evento estudantes e pes
soas da comunidade em geral nos

seguintes categorias: "A" (educação
infantil), "Bl" (2° e 3° ano), "B2"
W e 5° ano), "B3" (60 e 7° ano), "B4"
(80 e 9° ano), "C" (ensino médio),
'T' (livre) e "F" (terceiro idade). De
acordo com a presidente da Fundação
Cultural, Marilene Giese, durante o

concurso os candidatos serão julgados
pelos seguintes critérios: interpreta
ção, entonação, dicção e integridade
do texto. Serão premiados os cinco pri
meiros lugares de cada categoria com

prêmios em dinheiro que vão de R$
30 a R$ 200, além de medalhas.

ANIVERSÁRIO DA ESCOLA
JAZZ BAND ELITE fORMAÇÃO DE SOLDAD,QS

O 14° Batalhão da Polícia Militar de Jaraguá do Sul realizou na tarde da
último terço-feira aula inaugural do Curso de Formação de Soldados, no
auditório da Amvali. Participam 26 alunos que passaram em concurso

público, sendo 24 homens e duas mulheres. A preparação tem duração
de seis meses e 1226 horas de aulas teóricos, práticas e estágio.

A Escola de Música Jazz Band Elite promove hoje, dia 3, o concerto de
inverno em comemoração aos 17 anos da banda, completados no dia
29 de maio. O evento será às 19h30 no Salão Paroquial da Comunidade
Evangélico Luterano.

.
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Você fica por
dentro de tudo.
Sem precisar
consultar a vizinha.

I •

I I � I Lácasa.· "ItodomunâoLe.
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Venha saborear um gostoso café espresso

Vaca Atolada! Alameda 25, sala 11-

CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JORNAUSTA

Como numa lata
de sardinha

Arthur teve que deixar o carro no estacionamen
to do escritório. Não estava nos planos terminar o

expediente e encontrar o pneu furado justo quando
o estepe tinha ficado com o borracheiro. Ok, como
era o último a.sair da empresa, resolver ser prático:
nem passou pela cabeça procurar uma carona, foi
direto ao ponto de ônibus mais próximo. Homem de
passos largos, ele chegou ao abrigo de passageiros
em menos 10 minutos, apesar dos mil e cem metros
a serem percorridos.

Arthur não sabe ao certo como é depender do co
letivo. Embarca vez ou outra, só em casos extremos.
Se o carro não funciona, corre atrás de alguém que
possa ceder um banco vago em qualquer automóvel
que seja. Caso não consiga, vai a pé. Mas, hoje não
deu. Era sexta-feira e estava atrasado. O programa
predileto e aguardado a semana toda começaria em

menos de uma hora.
Arthur esperou trinta e cinco-minutos. Isso que

.ria dizer que perdeu o horário anterior por causa

de cinco minutos. Tudo bem, ainda dava tempo de
chegar em casa, tirar os sapatos e ligar a televisão. O
banho e o jantar ficariam para depois. Tudo estava

esquematizado e o ônibus finalmente apareceu. O
trabalhador viciado em TV viu uma fila em forma
de caracol se formar, do nada, assim no estalar do
pensamento. Aquilo se assemelhou a um típico ar

rastão, só faltava a praia.
Arthur tentou subir os degraus do veículo qua

tro vezes. Nas três primeiras teve de recuar porque
alguma senhora qualquer resolveu pular à sua fren
te. Tudo bem, ele era paciente. Ao entrar, se sentiu
uma sardinha enlatada. A umidade escorria pelos
vidros das janelas, os corredores superlotados não'
permitiam nem a respiração. Em cada puxada de ar,
ele via os ombros batendo nas sardinhas vizinhas
vestidas de humanos. Mas, o pior mesmo era agüen
tar os papos. As mulheres da esquerda falaram dos
maridos, dos filhos, dos netos das irmãs, do tempo,
da moda. Do lado direito, três homens discutiam o

futebol do final de semana.
, Arthur aumentou o volume do aparelhinho de som

levado no bolso. Não adiantou, a conversa do ônibus
inteiro ecoava nos ouvidos. Ele resolveu que nas pró
ximas eleições iria sugerir o Bolsa MP3 Player. Seria o

máximo. Imagine: um ônibus em silêncio.'
Arthur pensou também numa outra situação.

Por que não aderir à idéia usada nos aviões? Entrou,
ganhou um fone de ouvido. Pronto, o povo cala a

boca e curte o som.

Arthur, antes de terminar Q raciocínio, viu o de
sembarque se aproximar, finalmente tinha de des
cer. O programa de TV o esperava.

II kellyerdmann@gmail.com

VARIEDADES--------�

• Cine ShoPRing 1 '%,
• Wall.E (Dub)(16h30, 18h30, 20h3Ó- todosos dias)
(14h30 - seX/sa�/dom/q�âÍ'qui)

•

II Cine Shopping
•
•. Ouebrondo II banco (Leg)

; (19hl0, 21 h30 - todos os dios){16h50 - quo)
• As crônicos de Nárnia - Principe Caspian (Dub)
(16h30 - seX/seg/ler/qui) (14hl O -'sob/dom/quo)
Kung fu Pando (Leg) (17h - sgb/dom)

• O incrível HuJk (Dub) (17h - todos os dias)
(14h40 - seX/sob/do'rn/quo!qui)

JOINVIUE
• Cine cidade 1

...
'

. .'. '.' >
• Wall.E 4h3Ó,f�h40, 19h, 21hl0-todososdiQs)

"';bne tilueller 1
•WalLE (Dub) (14h, 16h�O, 18h45, 2] - todos os dias)

• Çine Muéli�r
•Ás crônicas de - Príncipe Caspian (Dub)
,(13h30 - todos os lHos)

ReapilMdelfdo .

a I{CHUOilaJl �lepU!i\
c/a AepaJtaCãO

De volta ao mercado
de volta ao começo

Namorar é algo normalmente associado
iJ juventude. Então, o que fazer quando
você já passou da idade, do peso, 'ganhou
filhos, perdeu a paciência para joguinhos
amorosos e até para sair na noite? Desis
tir e passar o sábado comendo plpsees.
em frente iJ televisão? Nada disso. Eis
aqui o mais completo guia para você re

fazer a sua vida amorosa.

DVD

Rolling Stones
show imperdível

�ste documentário mostrará os Rolling
Stones como nunca vistos. Scorsese reu

niu um time de cineastas lendários, para
captar a energia crua de uma banda ini

gualável. O show ainda conta com várias

participações. Você também vai conferir
detalhes da história da banda.

NOVELAS

CIRANDA DE PEDRA
Natércio se acidento. Peixe e Patrício vêem .

Peixe pede que Patrício avise Afonso sobre o

ocidente. Frau Herta mondo Afonso chamar
uma ambulância e ficar 00 lodo de Notércio. A
enfermeiro aviso Bruno, Otávio e Virgínia que
Notércio preciso uma transfusão de sangue. A
enfermeiro pede à Virginia um teste de com

patibilidade antes e elo descobre seu sangue
é incompatível com o do pai. Afonso quito o

dívida com Idalina. Virgínia pergunto o Louro
. por que seu sangue não é compatível com o de
Notércio.

BELEZA PURA
Guilherme descobre que o fórmula do loção
contém uma planto que está em extinção. Mo
teus pede segredo a Helena sobre sua volta.
José Henrique encontro o microfone. O delega-

.

do libero Guilherme. Suzy conto paro Guilherme
que Mateus está vivo e o denunciou. Moteus
se esconde no salão de Ivete. Moteus confesso
poro Márcio que procurou os diamantes. Rob
son vê Rokelli beijando Felipe no comercial e

não gosto. Sônia e Olavo chegam à rodoviário.
Acontece uma confusão e mochila com os dia
mantes é roubada.

A FAVORITA
Flora entro no carro de Lora. Floro diz que Gon
çalo e Donotelo o seqüestraram e que vai sair
de São Paulo. Floro dá uma foto e uma corta
de Marcelo a Lara. Gonçalo decepciono Lora
00 dizer que deu um jeito em Floro. Floro pede
ajudo o Silveirinha. Céu chego o São Paulo e vê
um anuncio de modelos. Augusto beilo Moíra
quando elo se insinuo. Oonotelo uso o celular
de Lora paro mondar mensagem e marcar um

encontro com Floro. Donolelo marco com o filho
no mesmo lugar- Flora e Lara chegam e Donate
lo os surpreende.

OS MUTANTES
- CAMINHOS DO CORAÇÃO
Jonete tem o visão de Lucas sendo atacado por
lupo, mos não tem tempo de avisar ao irmão.
lupo arrombo o apartamento e diz que só irá
embora quando acabar com Lucas e Jonete.
lupo dá um chute na coro de lucas e o empurro
com forço. Janete imploro poro Lupo não fa
zer mala Lucas, mas o homem-lobo solto e o

derrubo no chão. Cassandra fica apavorado 00

entrar em coso. Lupo cravo os dentes em Lucas.
Ágata e Aquiles relatam o que aconteceu paro
Morto e agentes do Depecom. Morto diz que irá
investigar.

AMOR E INTRIGAS
Bruno diz que se ele tiver o prova de que 00-
roléio não é acionista do empresa é o começo
da ruína dela. Valquíria e Petrônio planejam um

ossallo à caso de Oorotéio. Alice diz o Felipe
que ele deveria deixar o empresa e começar
uma vida nova. Felipe diz o Romeu que poro que
tude sejó provado é só colocar Alexandra frente
o frente com Dorotéio. Dorotéio está sozinha em

cosa, quando Volquíria entro sorrindo. Dorotéio
se assusto e Valquíria diz que é um assalto.
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----------VARIEDADES

BBB Natália

copo de julho
A ex-BBB Natália Casassola é a es

trela da revista Playboy de julho. Ela
fez o ensaio de temática campestre
por sugestão da nova amigo. "A Xuxa
me disse que seria legal eu fazer algo
que desse ao leitor uma idéia das mi
nhas origens", contou a coelhinha. A
revista chega às ba-ncas na terço-feira
(8), dia em que Natália completa 23
anos. "É muito presente em um ano
'I"so. ,comemora.

Ex polegar é
preso em SP
o ex-Polegar Rafaeiliha Alves Pereira,
35 anos, foi preso na noite de terça
(1) em São Paulo, acusado de tentati
va de seqüestro. Dono de uma clínica
de reabilitação, ele teria tentado
levar uma paciente à força para
tratamento. Rafael disse à polícia

-

que estava atendendo 00 pedido do
ex-marido da paciente. Rafael ainda
responderá por ter se passado por
policial ao abordar a vítima.

Marcos Oliveira
internado no RJ
Segundo o site Babado, Marcos Olivei
ra, o Beiçola do programa nA Grande
Família", da Globo, está internado no

hospital Barra Door, no Rio, desde às
18h15 do dia 30. Com muita febre,
Marcos foi levado para a emergência
do hospital, onde todos os exames de
rotina foram realizados. Uma infecção
urinária e pedras nos rins foram
detectadas e o ator iniciou tratamento
com antibióticos.

SUDOKU

SOBRE OJOGO
É um jogo de lógico muito simples e vjciante. O objetivo
é preencher um quadrodo 9x9 com números de 1 a 9 sem

repetir números em cada linha e cada coluna. Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

SOLUÇÃO -

Tempo instável com sol e períodos de chuva
em várias partes do Estado. Possibilidade
de trovoadas na capital. A temperatura

-

permanece em elevação.
� Jal'aguá do Sul e Região

HOJE CJMíN: 16° C -.
MÁX: 22° C "" ,;
Sol com chuva rápida

SEXTA

MI�:16°C�
MAX: 21° CX-J
Nubladocom
possibilidade de chuva

li It) ÁRIES
4.

•

(20/3 a 20/4)
Dia de fé renovada
e grande entusias
mo com promessas

de ótimos resultados em todo

empreendimento. No amor e no

trabalho ótimas energias são
despertadas. O astral de hoje
torna você mais realista em

relação às exigências da vida.

)(
GÊMEOS
(2115 a 20/6)
Dia em que você
será exigido em

sua criatividade.
Especialmente na área de esta
belecer os valores pessoais. Não
adianta falar uma coisa e agir
de maneira contrária. Assim a

mensagem que envia às pessoas
pode não ser muito confiável.

L� - LEÃO

�..:> (22/7 a 22/8)
.:: 1 Você tem a sensa-

....., \"I.-. ção de que o chão
não está tão firme

e que algo varrerá seus sonhos
e projetos elaborados com tanto
trabalho e dedicação. Procure co
locar toda energia na execução de
algum trabalho ou mesmo cuidar
de seu corpo e saúde.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Sua vontade de se

dedicar à busca
..

espiritual continua
evidenciada hoje. Se puder estar
mais próximo de amigos mais
íntimos ou familiares mais próxi
mos, poderá falar sobre seus

anseios e duvidas no que diz
respeito à vida invisível.

r- � CÂNCER

�.� (21/6 a 21/7)
,,-;;••_.:;:, O amor e a

: 'necessidade de se
relacionar estão

muito fortes e você deve dar
VIlZÕO a eSSi!S sentimentos sem
medo. Você sente que sua incrivel
sensibilidade está ainda mais
aflorada. Se puder dedique seu diu
a alguma atividade artistica.

or
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
O dia estará mais

tranqüilo e você

. pode relaxar e dei�
xar as preocupaçães de trabalho.
TUdo anda conforme o planejado.
O. tempo é de enfrentamento e
wcê tem se saí�o_bem no que diz

, respeito ao cumprimento de suas
responsabilidades.

I> Fases lia lim

NOVA CRESCENTE CHEIA MINGUANTE

SÁBADO 6Mí�: 15° C
MAX: 23° C
Sol com nuvens

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Você tem dirigi-
do sua vida na

concretização de
sonhos e lutando bravamente
para conseguir que seu trabalho

-

e seu relaaooamento amoroso
se aproximem do ideal. Confiante
você pode esperar os melhores re
sultados nesse empreendimento.

ESCORPIÃO
-

(23/100 21111)
Hoje as energias
do diatomam
você mais terno e
influenciado por

energias inspiradoras. Tome ape
nas cuidado para não deixar que o
excesso de sensibilidade impeçam
você de enxergar a realidade. Não
deixe trabalho para depois_

25/7

D�MINGO 6-MIN: 13° C
MÁX: 24° C
Sol com nuvens

SAGITÁRIO

_.
(22/11 a 21/12)
Você está conse

guindo mudar as
energias de seu

ambiente doméstico. O astral es
teve pesado nos últimos tempos.
Faça uma reforma e compre mó
veis novos. Se não puder coloque
um pouco mais de sua identidade
mudando pequenos detalhes.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

",.[. O astral de ontem
continua trazendo
energia positiva

ao seu trabalho e ao relacio- -

namento íntimo. Se for casado
traga de volta a paixão. As
melhores energias estão ao seu

lado prometendo momentos �e
amor e ternura inesquecíveis.

O CORREIO DO POVO mQUINTA-FEIRA, 3 DE JULHO DE 2008

ANIVERSÁRIOS
.

3/7
Alvino Ferreira
Ano Beatriz de Vargas
Andriel Urbanski
Anna C. Wolf
Anna'Korolyna Wolf

Argileu Junior
Carlos Henrique Boder
Deocar limermmann
Enzo Aluppi Gonçalves
Heinz Meier
lIesangela C. Sohn
Irac.eina W. Oldenburg
Isabél H. Vollz
Josiane Urbanski
Juliane Maria Buzzi

Leopoldo Bettoni
Letícia Maria Silveira
Luzia Demarchi
Marcelo A. Chagas
Marli Stinghen
Milene Ristou
Norma Derelti
Raul Vitor Wilbert dos Santos
Santine BarbosCl .

TbiClgQ" Lindner
VU'son TiOgo',fiiscÜer
Waltraudt Fleming

x

WUlfam • Fefipe lo!
;fi'"

DIVIRTA-SE

Arrepenl!�do
A mulher acordo no meio da noite e

vê que o marido não esténe cama.

Elo encontro o marido no porão, num
canto soluçando feito uma criança.
Ela pergunto:
- Que foi, amor?
- Lembro-se quando você tinha dezes-
seis anos e seu pai flagrou o gente?
- Sim, lembro.
- �embra que ele me deu duas
alternativos? Ou casava com você ou

pegava vinte anos de cadeia?
- Sim, lembro.
O marido quase morrendo de chorar:
- Hoje é o dia em que eu estaria
saindo do cadeia.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Depois de 11m

-

� II tempo de reclusa
você volta a sentir

os pés no chão. A energia mental

agora pede de você faça um ba

lanço de sua vida profissional e
do que exatamente pode esperar
do trabalho. A fase é positiva
para mudanças nesse setor.

PEIXES

til.. (19/2 a 19/3)
•• As energias estão
....,.,., tão fortes e você

pode se apaixonar
a qualquer momento. Dificilmente

-

permanecerá sozinho com esse

astral. Se tíver filhos poderá viver
momentos de grande alegria.
Aproveite e viva intensamente
esta fase de suó vida.
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Por
RicArdo
DA NieL Tre.ls

contato@poracaso.com I www.poracaso.c::om

SINAIS DE QUE VOCÊ ESTÁ FiCANDO VELHO
01. Seis da manhã é a hora em que você acorda, não quando está indo dormir.
02. Acho que fazer sexo numa como de solteiro é uma situação absurda.
03. Você posso o termais comido que cerveja no geladeira.
04. Suo fantasio de ter sexo com três mulhers com tendências lésbicos é
substituído pelo fantasio de fazer sexo com qualquer mulher.
05. Você realmente conhece todos pessoas que estão dormindo no suo coso.

07. Você compro um guardo-chuva.
08. Você nõo fico mais bêbado em coso antes de sair só pra economizar dinheiro
no bolado.
09. Quebrar o lei significo andor o 50 numa área de 40km/h.
10. Você achar um "mÍlrinheiro" no vaso não é mais nado tão histericamente
engraçado.
11.Não existem mais rotosmorando no suo cozinho.
12. Mais de 90% do tempo que você possa no frente do computador é para
trabalho de verdade.
13. Você posso a. tomàr café no hora do café.
14. Seus amigos passam o se casar e divorciar 00 invés de "ficarem" e

terllfparem.
15. Você vai poro o farmácia atrás de aspirinas e antiácidos, não camisinhas ou
testes de gravidez.
16. Uma garrafa de vinho de R$ 5,00 já não é mais "coisa dos boas, hein?"
17. Você é o cora chamando o políCia porque "aquelas crianças *%#@& no

vizinho não abaixam o músico".
18. Você sai do como de manhã mesmo se estiver chovendo.
19. Seus parentes já não tem mais inibições em contar piadinhas de sexo perto
devocê.
20. Você sempre conhece quem está acordando com você.
21. O valor do seguro cai, masas parcelasdo corro sobem.
22. Você alimento seu cachorro com ração 00 invés de salsichas.
23. Você nõo tiro mais aquelas sonecas dos 14h às 18h.
24. Você sempre sobe onde está quando acordo.
25. Quando uma amiga suo aparece grávida você dá os parabéns ao invés de
dizer "Oh meu Deus! O que aconteceu?"
26. Pegar um cineminha passo a ser o programo intçiro, 00 invés do começo de
um.

27. Dormir no sofá fazsuas costas doerem.
28. Camiseta e jeans já não mais te qualificam como "pronto pra sair'.
29. Suasfériascaem de 90 para 14dias.
30. Você começo a fazer listas lembrando dos coisas boas que fazia.

do em setembro

TCHANS
- Achava a Alanis tão sexy... Felizmente o

álbum novo ficou ducacê, então por fim,
o lançamento só trouxe meia decepção
(me refiro ao novo peso dela). Flavors of
Entanglement tá com matéria e clips no
stereopark.com.br, acesso prp conferir.
- Tiveram tempo pra ..center; $650
bilhões são perdidos por ano devido às

dispersões ocasionados por emails,
mensagens instantâneos e navegação
inútil no ambiente de trabalho. Mas

quanto não se economizo com o uso

destes recursos? A outra conto, por
favor.
- Útil: ibge.gov.br/ibgeteen: Mapas,
bandeiras, pesquisas e estatísticos,
tudo redondinho para download e

aproveitamento em trabalhos.
- Hey Julianne, como você pode ver pelo
ausência da notícia nesta edição, ainda
não há NADA programado (ou que posso
ser divulgado) pro acontecer no cidade
eni termos de shows nacionais de porte.

!lGri!éd"RI..a-, 1€>&- SIO!<t04
e-mail;Sint�I.COfttc

Algo planejo-se para o aniversário da
cidade, mas dá azar contar antes do
contrato estar assinado.

MOMENTO DA CITAÇÃO
,"Quinze anos chupando cigarro, o

pirulito sabor metástase. Nesse
período, o cigarro fumou meus dentes.
E trocar dentes por nicotina não parece
nado justo, né? Mas pense comigo:
quem preciso de dentes... Com um

caroço monstruoso crescendo no

garganta?" - malvados.com.br

Aí está fotinho da Diana Couto (leia-se Rosa Choque)
com a global Gissele Itié, nos bastidores do São
Paulo Fashion Week. Quem acessar o

ladyrosachoque.blogspot.com (que aliás, está de
parabéns pelo visual novo) pode conferir alguns
detalhes do que a mocinha presenciou pelo evento.

PARA SAIR DE CASA
Agendo enxuta que é pro caber. Please listen:
- A Choperia Bierbude tem pagodeira forte hole com o

grupo Nova Tendência. Amanhã o pedido é músico 00 vivo
com a dupla curitibana Flavinho Banderah e Pilo.
Contato: 32751686.
- SCAR Lounge tem agenda com boas premesses essa

semana. HOje à noite, meninas que entrarem até OOh no

casa ganham um drink Mojito de cortesia. O som fico por
conto do bando 4Ever ao palco. Amanhõ, sexta-feira, rola
Festa dos Formandos de Biologia da Faculdade Jangada.
O show será com banda FareNight, tocando repertório
anos 80. Contato: 8406 6555.
- A Licoreria convida pra galera ir conferir as mudanças no
ambiente e os telões de plasma instalados. Atrações
extra, neste sábado o tormute acústico retorno, e o point
apresenta Renato e Cio. Domingo é o músico eletrônico

que tomo conto do ambiente, com o casal Phil e Blue nas

pickups. Contato e tele-entrega no 32751327.
- Sexta-feira tem bolado boa marcado no agenda da
Moinho Disco. A portaria vai ser ladies free até DOh, com o

cosa apresentando grupo Novo Tendência ao palco
seguido por OJ Moe Dove. Contato: 9973 3866.
- Em Guo rami rim vai rolar no sábado um especial com três

grandes atrações do "indie rock". Bandas que são grandes
promessas da cena alternativo, Sabonetes, Ursulla e

Startruck apresentam-se no rock club. Contato:
Jotolog.com/curupira rock
- Em Jaraguá o Baeplmdí viro centro das atenções no

sábado, com mais uma edição de seu tradicional Baile de
Férias. Rola no evento o escolha da Rainha dos Estudantes
e show com Scorpions Bond. Contato: 3371 0222.

A organização vibrou: público de mais de 10.000

pessoas foi prestigiar a Gospelfest, que aconteceu
com participação do cantor Chris Durán na Arena
final-de-semana' passado.

'

e

MAX

Pires

�
�.Iadyrosachoque.........<....

,

3371-0;;'"' I
FAIXAS FAVORITAS OESTA SEMA�JA: TV on the Radio - Storing III the Sun I Dr.
Rockit - Café de Flore I !Jarmuz - Clint Eastwood I lemon Je!!y - His
Majesty King Room I Orbital - Belfast Tá tudo no YouTube pm vertembém.

Shot de Helena Menegotti no Choperia Bierbude

BIERBUDE NEWS
Rapaz, o choperia trocou de dono! Do nado o Éder ligou pra gente no terça
feira e disse que o ponto foi assumido por empresário lá de Balneário
Camboriú (que já está administrando o negócio). Por hora nenhuma
mudança brusco será aplicado ... A equipe será mantido, os festas estão

agendados e o chopp continuará gelado.

KANTAN NEWS
O que acontece com os frequentadores .dos"bares, restaurantes e cosas

noturnos diante do rigidez que o Lei Seco está exigindo? A fim de não

prejudicar o happy hour de seus clientes, o Kantan Sushi Lounge dá uma

inovado no cidade, e posso a oferecer o partir de hoje serviço de "delivery"
para seus clientes - um veículo estará no restaurante à disposição para
transporte daqueles que não quiserem arriscar uma multo (ou voz de
prisão). Bolo dentro!

[ilàncetéí-ia-:--FRE-e
I�� �

DRAG QUEEN
Hofftelf Candy Hortt

OJ residente Coyote

9125-8043 13273-2347
Todos os sábados a partir das 22h30

..
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JAVEL Concessionária FIAT. Rua Expedicionário João Zopello, 214 - Fone 3274 0100 - Joroguá do Sul- SC - www.jovel.com.br
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Vai comprar ou trocar '

seu carro ???

Por que não vem aqui?

·

AUTONlÓVEIS
�

'.
'

Temos mais de 100 OFE*RTASy"
',_ftA" •

CONF'IRA ...
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��------------VEíCULOS
www.giovaneveiculos.com.br
Rua Bernardo Dornbusch, 330 - 3275-0045

* Entrada Clube Atlético ·Baepeqq!
�-�

AGORA EM MAIS UM ENDEREÇO
Rua B'ernardo Dornbusch, 1880 - 3275-105

EMAIS ...

ASTRA 4P ADVANTAGE campI. 07
ASTRA CD 2P rocas 16 04
VECTRA Gl campI. + gnv 00
VECTRA gl campi. 00
VECTRA GlS 98
VECTRA GlS 95
CELTA 01
CORSA SEDAN 1.6 05
CORSA SEDAN 16V AR + OH 01
CORSA WIND 4P 02
CORSA SEDAN 00
CORSA 4P OPCS + VIDRO 99
OMEGA GlS 2.2 95
Gal G4 2P ar + opcs 06
Gal 1.6 POWER campI. 03
Gal 1.0 + AR 00
Gal CLll.8 + COURO 96
PALIO W. CITY 1.5 8v completa 99
PALIO EO 4P ar + trava 98
UNO MillE ELX 4P 95
FUSION completo 06
F-250 XlT 99
KA AR-CaNO +TRIO 00
KA 00
FIESTA Gl 4P COMPl. 00
FIESTA 1.0 4p c/dh 99
FIESTA 1.0 4p 97
ESCORT ZETEC 4P DH+opc's 98
ESCORT HOBBY 95
ESCORT 95
ESCORTL 1.6 2P álcool 91
VERONA GHIA 4P campI. +rd 93
PEU. 307 feline aut.+ couro 05
M. BENZ CLASSE A 190 01
DAKOTA SPORT estendida die 00
BMW 325 I 2P 94
SCENIC RT 2.0 COMPLETA 99
CLIO SEDAN 1.0 16V 04
CLIO SEDAN RN 1.0 16V comp03
KAWASAKI NIJA ZX 1100 94
FEZER 06
TWISTER 06
TWISTER 05
SUZUKI YES 125 06

TEMOS MUITO MAIS OPÇOES!!!
CONSULTE-NOS

, FRIAMESMO
E FICAR DE FORA
DAS OFERTAS

SUPER QUENTES
DREAM CAR

INYERNO.

VISITE I DREAM CAR NESTE SÁBIDO E CONHEÇI OUTRIS OFERTAS.
.

. - .

JaraguÓ do Sul _. Rua José Theodoro Ribeiro, 658 - B. Ilha da Figueira

Aberto de Segunda o Sexta-feira des 8:30hs às 19:00háSóbadoli até cs 12:00hs.
'Imagens de cunho meramente ilustrativas. "Ofertas válidas até 04/07/2008.. 'Financiamento sujeito a aprovação cadastral.

NESTE Mê.S,
NACOMPRADE
SEU Vl;íCULO,
GRATIS
1IfIII'II"fa

... OUSEltI....VO
'ÉNA_CAR

Completo, Prata
Entrada+

RSBI
lAI.S)

VEfCUlOS SUPERANDO EXPECTAWAS
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vEícULOS------------

Corolla XEI Autom.
2006 AC DH VE TR
ABS AIR CD AL

Rua Walter Marquardt, 2670
Fone: (47) 3370-7500

AS MELHORES TAXAS DE MERCADO
CARROS COM PROCEDÊNCIA

O CLIENTE É ESPECIAL
--

.....

romoção
-

48.900,00
,

Uno SX 4p 1998 LOT, VE, TE
Fiorino Baú 1998
Gol Power 2002 OH, VE, TE, AL,
GO
Vectra GL 1998 AG, OH, VL ,TE,
OT, RLL+GNV
Santana Evidence 1997 AL, OH, VE
,TE, OT, RLL
Escort SW 1.8 2000 AL, OH, GE,
TE, LOT, MT, GNV
Picasso GSX 2.02004 AG, OH,
LOT, VE, TE, BG
Uno Fire 2002
Escort GL 1.8 1997 AG, OH, TE,
ET, LOT
ASTRA HAGHT GLS 1999 GOMPL
+ GNV

2008 COMPLETO

R$ 53,000,00
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-------------vEícULOS O CORREIO DO POVO n
QUINTA-FEIRA, 3 DE JULHO DE 2008 II:.a

• CHEVROLET
ASTRA - Vende-se, Elite, 05, 2.0, flex

power, prata, completo. R$ 41.000,00
neg. Tr: 3370-9270.

CHEVETTE - Vende-se, 80. R$ 2.800,00
ou R$ 500,00 de entrada + financiamento.
Tr: 9962-5885.

CORSA - Vende-se, 01, 1.0. Tr: 3275-
3803.

CORSA - Vende-se, 01, Sedan, branco,
AL/TEJOT/PEL. R$ 19.000,00. Tr: 9607-
2022.

CORSA - Vende-se, 03, classic, 1.6, AR,
TE, AL. R$ 23.000,00. Tr: 3276-4023.

KADETT - Vende-se, 96, 2.0, TE, AL, roda
de liga leve. R$12.000,00. Tr: 3376-2776.

MONZA-Vende-se, 94. Troca por carro de
menor valor. Tr: '3275-3538 ou 91111-
7061.

VECTRA - Vende-se, 97, GL. R$17.500,OO
ou entrada + financiamento. Tr: 9962-5885.

t FIAT
PAllO - Vende-se,D3, 1.0 fire 8v, 4 pts,
baixa quilometragem, 4 pneus novos, AL,
TE, AR, película. Tr: 8823-8479( após
17h).

PALIO - Vende-se, 96, 1.5, MPI, campi
-AR. Tr: 3370-3076 ou 9942-8890.

TEMPRA - Vende-se, 97/98, AR, AL, TE,
cinza, campI. Tr: 3374-2023 (após 18h).

UNO - Vende-se, 07/08, kit ei, AL, TE, OH,
cinza, Tr: 3372-3412.

tFORD
ESCORT - Vende-se, 96, europeu, -AR.
R$ 9.500,00. Tr: 9153-5703.

ESCORT - Vende-se, hooby, 96. R$
6.000,00 + 12 parcelas de R$ 230,00.
Tr: 3370-5792.

FIESTA - Vende-se, 00, GL, motor zetec.
R$15.800,00. Tr: 3371 - 1987.

FIESTA -; Vende-se, 96. R$ 10.000,00.
Aceito carro de menor valor ou moto. Tr:
3376-3885.

FIESTA - Vende-se, 99. R$ 3.000,00 +

parcelas. Tr: 9903-9172.

KA - Vende-se, 05, preto, VE, TE, LT, OT,
AL, placa final 8, licenciado cl 17.000
km. R$ 24.000,00. Tr: 9984-5020.

KA - Vende-se, 06, preto, VE, TE, LT, OT,
AO, AL, placa final 1, 12.000 km. R$
24.000,00. Tr: 9984-5020.

VERONA - Vende-se, 90, GLX,
impecável. R$ 7.000,00. Tr: 9145-6290.

VERONA - Vende-se, @4, 1.8. Tr: 3275-
3803.

FOX - Vende-se, 06, City, branco, TE, AL,
cd-mp3. R$ 23.500:00. Tr: 9915-3838.

FUSCA � Vende-se, 77, todo revisado. R$
2.600,00. Tr: 3376-1338.

GOL - Vende-se, 93, em ótimo estado.
R$ 9.000,00. Tr: 8419-4089.

GOL - Vende-se, power, 02, 4 pts, AL,
OH. R$ 20.000,00 ou troco por casa no

valor de R$ 30.000,00. Tr: 9993-2962.

SAVEIRO - Vende-se, 91, GL. R$ 8.800,00
ou entrada + financiamento. Tr: 9962-
5885.

SAVEIRO - Vende-se, 99. R$15.500,00 ou

entrada + financiamento. Tr: 9962-5885.

� RENAULT
CLIO - Vende-se, 06, sedan, 1.6, 4 pts,
azul metálico, , versão pivilege, estádo de
novo. R$ 36.500,00. Tr: 3372-0013 ou

9183-4220.

CLIO - Vende-se, 05, sedan expression,
prata, campi, AR, OH, TE, doc. 2008 paga,
mp3 player. R$ 29.800,00 aceita carro

usado natroca. Tr: 9973-5052.

CLIO - Vende-se, 02, 4 pts, branco, AR, Air
bag duplo, 63:000 Km. R$ 14.500,00 +

24x de R$ 324,80. Tr: 3370-2650 ou

9194-8287.

CLIO - Vende-se, 06/07, 10.000 km,
prata, campi -OH, aro de liga leve. Tr:
9137-9050.

AUTO FALANTE - Vende-se, 6a, pi carro,
bom estado. R$1 00,00. Tr: 3370-0983.

KIT GAS - Vende-se, pi carro carburado.
R$ 650,00. Tr: 3273-0216 ou 9177-2300.

CAMINHA0 - Vende-se, 608, 81, com

baú, alongado. R$ 37.000,00. Tr: 3273-
1798 ou 8826-2502.

• OUTROS
CAMINHA0 - Vende-se, mercedes, 912, 91 ,

troco por carro ou moto. Tr: 3370-5723.

CAMINHA0 MB - Vende-se, 1934, ano 90,
cavalinho. R$60.000,00. Tr: 9929-7436.

L200 - Vende-se, 02, campi, dupla, 4x4,
em ótimo estado. R$ 40.000,00 si troca.
Tr: 9929-7436.

MERCEDES - Vende-se, 95, C-280
Esporte, impecável. R$ 35.000,00. Tr:
9929-7436.

PICK UP - Vende-se, 06, 1.4, estrada,
campI. R$18.000,00ou 30 parcelas de R$
507,00 assumir consórcio. Tr: 3379-2602
ou 9973-9370.

SPRINTER - Vende-se, 98, 16 lugares,
comlinha, completa. Tr: 9654-5380.

MOTOS
BIZ - Vende-se, 01, ótimo estado. Troca
se porCorcell1 ou Del Rey. Tr: 8429-5903.

BIZ - Vende-se, 03, preta, si partida. Tr:

9183-6415( após 19h). cl 7.000km - R$ 4.600,00 neg. Tr: 9973-
3449.

BIZ-Vende-se, KS, financ. Tr: 9621 -3885.

MOTO - Vende-se, 150. Troco por carro
financiado. Tr: 9969-0177.

TITAN - Vende-se, 00. R$ 2.900,00 ou si
entrada + financiamento. Tr: 9962-5885.

SUNDOW - Vende-se, 05. R$ 2.600,00 +

6 parcelas de R$ 225,00. Tr: 3275-2034.

TWISTER - Vende-se, 06. R$ 7.500,00 ou

si entrada + financiamento. Tr: 9962-
5885.

SUZUKI - Vende-se, AN 125 Burgman -

Partida Elétrica, automática, 2005 - Preta
XT 660 - Vende-se, 05. R$ 22.000,00. Tr:
9979-8040.

Pneu em

superpromoçao
na DPaschoal

Rua Walter Marquardt, 170 - Vila Nova - F. 2106 - 1100

veicules

3370-3113
Av. PrefeitoWaldemarGrubba, 4040 - Centenário· Jaraguá do Sul

www.streetcarveiculos.com.br

Piéasso 2.0i 2002 R$ 36.990,00
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Cor Cinza ano 2006 - Hi Flex, Travas e Vidros
Elétricos, Alarme, Desembaçador Traseiro, Air Bag
Duplo, Ar-Quente.

Confiança, segurança, tradição e tranquilidade são itens de

série dos novos e semi-novos da Mauro Veículos. Quem

garante é o prQprio Mauro Koch, um profissional sério, que há

mais de 14 anos atua no mercado de Jaraguá do Sul, sempre
colocando a satisfação dos clientes em primeiro lugar.
Mauro Veículos, garantia de um bom negócio pra você.

MULTAS I SEGURO I VALOR DO CARRO I MANUTENÇÃO
Visite nosso site www.mauroveiculos.com.br veículos

Ano/Modelo 06/07, Cor Preta. Flex. Ar
condicionado, Direção Hidráulica, Vidros e

Travas Elétricas, Alarme e Lona Marítima.

,

Ano/Modelo 05/06, Cor Prata, Flex,
Ar-condicionado, Alarme, Limpador
e Desembaçador 'raseiros.

Ano/Modela 01/02, Cor Branca.
Ar-Quente, Limpador e Desembaçador
traseiro .

• Carros nacionais e importados • Frota atualizada • Semi-novos revisados

Rua Angelo Schiochet, 80 I Centro Jaraguá do Sul SC
473275.1132 I Fax: 47 3275.1132

GM / 8·10 2.0 Cab, Dupla
06106, pralJ, gasolina. complntg

RS 56.600,00 04/05, pra�a. gasolina, cO!Y!J)ldú.
RS 46.890,00

OGIOS. pretti, gasaUníl, completo
R$ 56.500,00

Fiall SlUo 1.8 Coneel Ford! Fusion ,2.3 Sei
05105, cílWl:, �àsmma. completa) Automático

A$ 39,560,00 06/01, preto, gas.o!!mi, comp!€"io
R$ 69.000,00

GM / Aslra 2.0 Advantage
05/00, prow, fl«. CJ>mpJeto

R$ 37.000,00

Honda / fil1 ,4 LX
0,*<115, Plf,W,. Qasollna, wm¢�to

Il$ 36.500,00

VW ( Crossfox 1.6
l)6/l)f,pram,H�cl}(Opj�to

R$49.000,00
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�s de liga leve
a multifunções e muitp mais

• Teto solarc.
o

• Direção ãultca
• Vidros e travas elétritas

Strasbourg Jaraguã do Sul- (47) .3370-1900
Rua Reinoldo Rau, 414 - Centro

Blumenau • (47) 3331-4500
Itajaí· (47) 3344-7000

Brusque - (47) 3396-8661
Rio do Sul· (47) 3522-0686

CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.peugeot.com.br Peugeot usa e recomenda.Iubrlficantes TOTAL.

Segunda a Sexta das 8h às 19h. Sábados das 9h às (3h. www.strasbourg.com.br OIR�JA ESSE PRAZER

g BANCO PEUGEOT

Fotmfsomente para fins ílustralivoS. Acamp:'mIm«lnclfveis ürertasSttasbotn'g". é vtilldade 26(1e�lllJillO ate I) dia 31 deJulho de2008 ou enquanlodumrem cs estoques. Peil(leO! 206H8Sensatkln, .4LFlex � 03por1ns,Anolm(ldeJo,:0&108, pintwametárlC3Pre!» PertaNem. aIra\IésdoP911geotOn Une: - Frete inchlStJ·PreçoPlÍbllcoSUgerfdo para
vem:ta ã síata através doPeugootOn line!RS28.690,00· 100 unidades em estoquenafábrica daPeugoot em Pci10 Realoo Riu do janeiro. Peugool.206HB Presence 1AlRa:t -OJportas-Arcondicionadomanual-OireçãtlliidnWlica - V"wrosc travas elétricas - Faróis duNebflna-JlnoiM!Wero.: 08108 - Pinllirn sólida -Frelelnclw"u-Valcrtabela
de 8$39.200,00 - VillI)( punnocional II partirdeRS34.990,OO�mn RS 4.300,oGde bOOus já incltl$O- 08 unidades em esloque.flilS CoflC'8SSionáriasSlraVounJ. Peugeo1206ll8Moo"figtlI1.-4l� - 5 portas - Teto Solat • Ar conditÍUlladU-DireçãoHidràulica - Vidroselr.Mls elétricas -RodasdeUgakll1c-Faróis de Ncblina-Rogula!lllftl deaüure
do bam;:o(!omolorisla e l'I!!}lllagiml.de rotura dos fatóis:-AImImodclG.:08.'lJ8, pintura sólida. frete incluso. Preço promocJonallmpernlVl!I- 03 unidades em estoquenas�ssioniuias Stra.sbourg. Linha Paugoot206 HB Feline 1.6L FlexAu1omá1ico _. OS portas - ArConurQoearlo nigitl.! - Direção Hidr;ílllit;:a - Sensorde iluminaçãO- e sensorde
etll.rva -VidroSelravas elélricas-Faróisdenebfina-ROOasde liga Jave-FroiosABS·R�BJêttioos-AnlllModelo..:07IOO-Pin1um$ÓIida-FIere I1lcluso-ValorlabeJa deR$49.9SG.OO-Ya!orpromnclonal apartirde R$ 45.9S0,OOcnm R$4.000,OOde bÔflusj.1incltiso.· OOtmidades'l!mestorlue nasCoocesslonârias5tr<lSoourg. Peugeot
206 HBAlfure 1.61 flex -Arcondicional1o-Olreçáo tUdráuJlca-Yttrose tI3>r.Is etémees - Faróis de neb!;"1a-Radas de liga Ie\'! aro 15- - CompUf3tlof de oorno-Retn:ri.sores E�-AooImcdefo.: 00108· Pintura metãâea- Frete inClllSt:l-Preço promcciOl1a1lmperdfvel-06 unidades em estoque nasCOrtce� Strasboorg. Esta
promoção êwilda de 26 de Jllf1M até o di3 31 de Jumo dB 2008 00 enquanto durarem os esklqUes.Todos ee financiamentos tão sujeito à aprovação ue erMIno. kt. taxas poderão ser atterada.') se houver atteraçôessig:rúl:cat!vas nomereeuc financeiro, sem a'ilso prévio.Todas as rotos semente para fins Uustrativ'(IS.. não cumulativa para outras
promoções.. Paramais infaml<lÇÕeS sobre preçosecoOfnções e5peeiais.cousunrumaConr.essionâdaSttasbOUtg.
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ESTAREMOS FECHADOS DURANTE
.

60 DIAS!!
MAS PODE FICAR TRANQÜILO
QUE ESTAMOS ATENDENDO

NORMALMENTE NA

LOJA DE SEMINOVOS
NA RUA DOMINGOS DA NOVA

(EM FRENTE A IGREJA UNIVERSAL)

_.r
EMMENDORFER COMÉRCIO DE VI: CULOS LUTA

Av. Mal. Deodoro da Fonseca 557 - Centro - Jaraguá do sul
Fone. (47) 327444441 Fax: 32744441/84096976

emmendorfer@emmendorfer.com.br

fH}(/J}/Ã}l!!I
VElcULOS

� «4lY» I
........"""'1...........,
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, O CORREIO DO POVO
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CONFIRA ALGUMAS DE NOSSAS VANTAGENS

Sem taxa de adesão;
Redução de parcela após contemplação (via lance);
Carência de 2(dois) meses após contemplação (via lance);
tecipação de parcela na ordem direta ou inversa;
m juros, sem taxas extra etc;

'5'"'
o,
õ'

========================�==========� ro

o.
ro
C)
o

�
»(")
rut
o

Z
Ç')
Ç')

Q.)
::J
c::

�iliiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiill

9.3

MESES

1 .. a

MESES
13.15700 22637

ffi
raw:a_bé_
õrclo de 'lIDõvels

PlÀNOS DE CONSORCIO
.

'PABAVEICUlas

30.00000 38709

374,77
32 ... 24 17.543.00 30"1,84

15.350,00 264,"11

35.000,00 45"',6'"
428,3240.000,00 5"'6,13

50.000.00 645,16 535,39
60.00000 77419 64247

70.00000 90322 74955

80.000,00 1,032,58 856.63
90.00000 1 .... 6 ... 29 96372

"'00.00000 "'.29032 1.070,79

it do Sui 3371 ..8153
ão Januário Ayroso. 80
uniaosilver@netuno.com.br 9936·1304
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3371..1�4! !t.V. VeiculoslConsórcio

�\IJL Breitkopf
"

-�-------
e Sua melhor opção em Consórcio.

a partir de

RS80:�sa;s
a partir de
RS

1 84.�enl!.,s I
.

. ,�.. I.

"i r ",'

\
.

3371-7887
Endereço: Rua Reinaldo Rau, 460 - Centro - Jaraguá do Sul

. "'-

Av. Prefeito Waldemar Grubba N° 4286 - Centenário

3372-2271

NA TROCA DE ÓLEO E FILTRO
.

É CORTESIA A VERIFICAÇÃO DE:
- Sistenia de freios

- Suspensão
- Sistema elétrico

- Injeção eletrônica
- Lavação de aparência.
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------.----------NEGÓCIOS
VENDO

Blazer preta 2005, único
dono, 1 OO.OOOkm, todas
revisões na agencia gnv,

completa.

R$ 45.000,00

Tr: (47) 8821-6004,
Silvio

t CASAS
/

ANA PAULA II - Vende-se, 3 qtos, 3
bwc, 2 garagens, cerca de alumínio,
portão eletrônico, piscina. Troca-se
por casa em outro bairro ou chácara.
Tr: 3376-1574.

CHICO OE PAULA - Vende-se, prox
posto marcola, alv, cf 4 qtos, 2 bwc e

garagem. R$ 120,000.00. Tr: 9137-
5577. Creci 11831.

COMPRA-SE - Casa no valor de até
R$ 30.000,00. Tr: 9993-2962.

RIO CERRO I - Vende-se, mad,
100m2, toda murada. n: 3370-8097.

Creci9839.

SOBRADO - Vende-se, prox Weg II, 5
qtos, 2 bwc, garagem pf 3 carros. R$
125,000.00. Aceita apto ou casa

pequena. Tr: 9137 -5573. Creci 11831.

VILA RAU :- Vende-se, mista,
permutamos all aceitamos proposta.
R$ 50.000,00. Tr: 8431-2801.

asfaltada. R$ 60.000,00 aceita-se
carro. Tr: 9137-5573. Creci 11831.

BARRA DO RIO CERRO - Vende-se,
15x50. R$ 20.000,00. Ir: 8834-
4792.

CENTRO - Vende-se ou troca-se,
8.000m2, área comercial. R$
5.000,00. Tr: 9929-7436.

ERVINO - Vende-se, em São

Francisco, 1.600m2, aceita carro na

troca. Tr: 8429-5903.

RIO CERRO II - Vende-se, 50000m2,
2lagoas, cachoeira. Tr: 3376-0726.

SANTO ANTONIO - Vende-se, de alv,
toda murada, prox posto de gasolina,
2 qtos, garagem com churrasquelra
R$ 32.000,00. Tr3371-6069.

SANTO ANTONIO - Vende-se,
350m2, água, luz, asfalto. R$
30.000,00 ou R$ 5.500,00 de
entrada + parcelas de um salário. Tr:
3371-6069. Creci 11831.

TRES RIOS DO SUL - Vende-se, prox
a ponte nova, comercial, 300m2,
água, luz, esgoto. R$ 23.500,00. Tr:
3371-6069. Creci 11831.

VILA LENZI -Vende-se, 406m2. Tr:
3275-2773.

t CHÁCARAS
MASSARANDUBA - Vende-se, cf
linha telefônica. Tr: 3379-1119.

RIO CERRO II - Vende-se, 2 lagoas
de peixe, 2 nascentes, 50.000m2,
divisa cf o rio Rio Cerro II. Tr: 3376-
0726.

ALUGA-SE - Disponibilizó vaga ern
apto para moça.R$ 230,00 mensal

(incluso: luz, água e condomínio).Tr:
9158-7991.

CENTRO - Vende-se, prox hospital
Jaraguá. Valor a combinar. Tr: 3370-
0783.

EDIF. TERRA BRASILIS - Vende-se,
104m2, privativo, 2 qtos+ suíte,piso
madeira, churr, sacada,
hidrômet.individual. Tr: 8404-3001.

SOBRADO - Vende-se, 192m2 de
área útil, cond.fechado, salão de
festas. R$ 190.000,00 aceita carro.

Com 50% entrada e saldo cf correção
na entrega da chave. Tr: 9929-7436.

VENDE-SE - Cond.fechado, cf
110m2 de área útil, salão de festas.

• R$ 110.000,00. Aceita carro. Com
50% entrada e saldo cf correção
naentrega da chave. Tr: 9929-7436.

VILA RAU - Aluga-se, cf 2 qtos. R$
400,00. Tr: 9993-2131 .:

t TERRENOS
AGUA VERDE - Vende-se, 500m2,

• CARTÕES DE VISITA' CARIMBOS· FLYER'S' PANFLETOS'

CARTÕES DE VISITA
A PARTIR DE

ee $ 45,80
52f,Êfill.O M
�

(047) 3273-6433
dwcarimbos@hotmail.com
dwcarimbos@brturbo.com.br

• LOCA ÕES
CASA - Procura-se, pf alugar em

Guaramirim. Tr:9609-6437.

CENTRO - Aiuga-se, sala pf
consultórió. Tr: 3371-0424.

JOAO PESSOA - Aluga-se, quarto.
Tr: 9116-6111.

JOAO PESSOA - Aluga-se, quitinete.
Tr: 9116-6111.

JOAO PESSOA - Aluga-se, quitinete.
Tr: 9116-6111.

PROCURA·SE - Moça pi dividir apto
no centro, quarto individual, entrada
imediata. R$ 200,00. Tr: 9975-6297.

3275·1101 / 9104·2393
R. Wigando Menslin • Baependi

O CORREIO DO POVO DIQUlNTA·FEIRA,3 DE JULHO DE 2008

Vende terreno com 361 ,71 m2

Rua 490 Lot. Malibu
Ilha da Figueira
R$ 45.000,00

Aluga-se Kitinetes. R$ 280,00, próximo Weg II

t PESSOAIS

CONlIATA-SE

MENINAS
Maiores de 18 anos para
trabalhar em casa de

massagem, ganhos acima
de R$ 3.000,00.

Tratar com Jorge ou Thais

(47) 9918-2372 I 8829-1614

CARIMBOS DE
MADEIRA A PARTIR

Marmoraria Vitória
Tudo em mármore' e' qranito

* Soleras * Pias e BWC * Cozinhas
* Lareiras * Túmulos * Jazigos * Escadas, etc

desfrutar
das novas

gatas
simpáticas,
atraentes
e muito
sensuais.

w8ar
EnContro lIos amigOs e casaiS

ShOW Ih,; ."treer tese.
com maiS lie 15 mUlheres

Aberto de Segunda a Sexta.
Horária: das 15hOO as 3hOO
Rua Joaquim Francisco de Paula, 105
Chico de Paula

leI. 3273·2347 I 8853·971

Ligue: 3372-0706
9122-3581 (Lucas)
9606-2371 ,Sidnei)

TEL: 3370-95'13
E-mail: climasularcondicionados@gmail.com
• Rua .José Theodoro Ribeiro, ..015. Sala 3 •

• Ilha da Figueira • .Jaraguá do Sul· SC.

Técnico

Denilson
Tel.: 3370 9513

Cel.: 8428 6133

(Confira nossas Promoções de Inverno
t

1m Electrolux
I :('ERVIÇÓ AltTOlIIZAPO

I
Consul <£) Springer

ilYORK
eLG

tlGREE JlJlt-rSlJ' a\idea i
..
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ORATÓRIA I - Comunicação Verbal
Objetivo: Preparar o participante para se comunicar em público com eficiência utilizando as

técnicas de comunicação e recursos audiovisuais.
Período: 12, 19, 26 de Julho e 02 de Agosto de 2008

Horário: 8h às 12h - sábados (sendo que no dia 02/agosto será no horário das 8h as 11 h)

TÉCNICO EM A�IMENTOS
Objetivo: Preparar o aluno para integrar uma equipe que desenvolve ações nas áreas de
fabricação, armazenamento, transporte, higienização e comercialização de produtos

alimentícios; podendo desempenhar suas funções em indústrias alimentícias bem como em

hotéis, restaurantes, panificadoras, confeitarias, supermercados, hospitais, bares e similares.
Início: 07 de Julho de 2008

Horário: 8h às 11 h - 2a a 6a feira

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Objetivo: Formar profissionais para atuar na área da saúde com capacidade de trabalhar
para o bem estar físico e emocional do ser humano, visando a ética e os valores que

perrneiam esta profissão.
Início: 21 de Julho de 2008

Horário: 19h às' 22h - 2a a 6a feira

SOLIDWORKS AVANÇADO
Objetivo: Aperfeiçoar profissionais da área Mecânica ou Design no desenvolvimento

avançado de representações 3D de proíetos no SOLIDWORKS para construir formas livres,
rnodelaqern, montar peças de metal em folha e detalhamento avançado de peças. O
enfoque deste curso está em: desenvolvimento de múltiplos corpos, formas livres,

montagens, chapas e detalhamentos.
Período: 12 de Julho a 18 de Outubro de 2008

Horário: 8h às 12h - sábados

327�-8400

.8CO£.,

MATRicULAS ABERTAS:
FAÇAA SUA ESeO,lHA!

E AUMENtE A SUA RENDA!

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

JARAGUÁ DO SUL/SC
Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E nO 186

2£/12/1999 - Registro nO 4480

IMAGEM PESSOAL:
., Cabeleireiro _ Estética Facial e Corporal
_ Manicure e Pedicure _ Unhas Artísticas
_ Depilação _ Maquiagem

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
_ Qualificação em Massoterapia
_ Shiatsu
_ Quiropraxia
_ Massagem na Cadeira Ergonômica

,�;;;Mais informações: 47" .. 3275-4� 25 ::

Rua ;JoãQ,Marcatto, 15? �entro - JaragbJá do Sul se
.E-mail: J�ragtl�;dem.sahº@terra�com.b�

Site: www�wà§sotera ia.estetica.ciemsahb.cdm.br

SEJA TÉCNICO EM COMPUTADORES

CURSO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE pes

�_�Q�rQ£QÁM
Rua: Epitácio Pessoa, 85 - Centro

Maiores Informações
Fone: 3055-2021

OPO.RTUNIDADII! ÚNI,CA
Tenha seu próprto- pegócio em casa, obtendo no primeiro mês

ganhos de até R$ 700,00, trabalhando apenas nas horas vagas,• •

receba proposta gratuitamente enviando apenas a selos de R$
0,60, caixa postal 1338, CEP 89251-971

-

Obs.: sol!citamos informar se o candidato é Pessoa com Deficiência (peD).
* Vaga para ambos ossexos Enviar currículo sob o assunto "BIBLIO JAR" ate o dia 11/07/2008, para atrh@sc senac br

- --- -- - -- �- ---- - �
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------------NEGÓCIOS
COMPUTADOR - Vende-se, 2 CPU's,
cl impressora. R$ 200,00. Tr: 9961-
9692.

LOJA - Vende-se, moda feminina,
Centro. Aceita terreno no negócio. Tr:
3371-0298 ou 8406-5001.

ELETRODOMESTICOS - Vende-se,
aspirador de pó, vídeo cassete, 2
aparelhos telefônicos cl bina e si fio.
Tr: 9961-9692.

MAQUINA - Vende-se, de cortar

grama. Tr: 3371-7593.

MAQUINA - Vende-se, digital,
Olympus, sem uso, ou troca-se por
uma tv 29". Tr: 9154-3512.ENGATE - Vende-se, para carretinha.

R$1 00,00 neg. Tr: 3370-3003.
MAQUINA - Vende-se, para fazer
massa de salgadinho. Tr: 8429-
5903.

FILHOTE - Vende-se, Poodle Toy, 30
dias. Tr: 9102-6100.

• VENDE-SE
FILHOTES - Vende-se, sníh-tzu,
machos efêmeas. Tr: 8405-0540.

MERCADO - Vende-se, Jaraguá
Esquerdo, equipado, com estoque e

clientela formada. R$ 80.00b,00 neg.
Tr: 3371-7936.

APARELHO - Vende-se, de som, 3
cds, com controle remoto, 900w. R$
300,00. Tr: 9961-9692.

LANCHONETE - Vende-se,
Guaramirim, barllanchonete
universitária, ao lado Fameg,
completa. Tr: 9918-7733.

MESA - Vende-se, de telefone, e

aparelho de jantar 42 peças. Tr:
9961-9692.

BICICLETA - Vende-se, feminina,
Monark antiga. 3371-7593.

-Todos es dias a partir das 181130

Pizza G 35cm + refrigerante = R$ 19,00
Pizza M 30cm == R$12,00
Pizza P 25cm = R$ 7,00

* Bordas recheadas
* Entrega à consultar taxa

Disk Pizza---
-32-75-2876

MODELADORA - Vende-se, de pão.
Tr: 3372-3332'. • DIVERSOS DETETIVES

PARTICULARES
MONITORES - Vende-se, 32, 17" tela
plana. R$ 200,00 cada. Tr: 9957-
5757.

CACHORRO - Doa-se, fêmea. Tr:
3275-0457.

DOAÇÃO - Aceita-se, doação de
berço. Tr: 3276-0476.

PRECISA-SE - Cama hospitalar, cl
proteção laterais que levante a

cabeceira e os pés. Tr: 9123-5503 cl
.

Mari Regiaiíi.
(47) 3372-0556

9912-8114
ATENDIMENTO 24 HORAS

(BRASil E EXTERIOR)

Investigação em Geral, Civeis e

Criminais, Comércio, Indústria, Furto,
Roubo, Sinistro em Geral, Contra

Espionagem Industrial,
Desaparecimentos, Extra-Conjugal,

Investigações Trabalhistas
MOVEIS - Vende-se, sofá 2 lugares,
poltrona e bicama. Tr: 9961-9692.

TELEVISÃO - Vende-se, 14", semi
nova. R$160,00. Tr: 3376-3173.

VIOLÃO - vende-se, Folk, marca

Craster, ótimo estado. R$ 690,00. Tr:
3275-2385.

PRECISA-SE - Roupas pi crianças,
menina de 6 anos e menino de 7
meses. Tr: 3376-4028.
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APENAS

1IR$499,90
GUITARRA WIRELESS

GUITAR HERO PARA PS2

APENAS

R$R$99,90ÀVISTA j

-ill)

COMPUTADOR COM PIOCiSSAQPR JNlEL
PENTIUM DUAL CORE E2160 1.8 GHZ

INFORMÁTICA• PLACA MiE GIGABYTE GA-945GZMS2
• MEMÓRIA 1024 MBY1'ES DDR2 667MHZ
• PLAc;A DE vfDEO INTEGRADA 64 MBYTES

.

• .DRIVE DISQUETE 1.44
.

_

• HARD DISK 160 GaYTES SAMSUNG SERiALATA
• GABINETE 4 BAIAS AU(

• GRAVADOR DE DVO
• TEClADO PADRÃQ ABNT2 PS2
• MOUSE ÓPTICO PS2
• CAIXAS DE SOM ACÚSTICAS

.

• FAX MODEM 56 KlYTES
• MONITOR LCD 17" LG L17S3T

www.formfgari.com.brI47 3371.0034
R. Roberto Ziemann, 201 .; Czemiewicz
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SAÚDE & BELEZA

, w PIlATES

" SAÚDE BUCAL

Clinica SorriDent
SC·EAPQ.711

CDr. 'Ihiaqo '.Monseffi}3ore[a
0R.SJ/SC-8.421

?4.estre em Impíantodontia
Especialista em Impíantodontia
Especialista em Perioáontia
Cfinica Çjerar
qróteses Tel.: (47) 3055-2796

"Rua João Marcato, 103 - Centro - Jaraguá do Sul
E-mail: clinicasorrident@superig.com.br

'

_ CLíNICA

Acupuntura
Drenagem Linlática
Fisioterapias:
Convencional e especializa
Pilates

Psicologia'
Psicopedagogia
Shiàtsu

Terapia da mão e membros superiores
Terapia ocupacional
Quiropraxia
Rua Bernardo Grubba 62 - 3371-6022

--
.'

EKILIBRIO
Farmácia de Manipulação

Medicamentos em geral
Manipulação de fórmulas médieas

Fitoterápicos e Cosmpticos manipulados
Rua João Picolli, 110 - Centro

Tel. 3371-8298

A Farmácia 'Ekilíbrio traz mais essa novidade pra você!!!

Caralluma fimbriata
FITOTERÂPICO INIBIDORDO
APETITE

A obesidade é um dos maiores problemas
globais e é considerada como um fator de risco

para vários distúrbios crônicos como a diabetes,
hiperlipidemia, hipertensão, doença
cardiovascular, entre outras.

A Caralluma Fimbriata, é um cactus

encontrado na selva da África, nas Ilhas
Canárias, Índia, Arábia, Europa e Afeganistão

.

crescendo ao ar livre.Essa planta suculenta é
usada para SUPRIMIR FOME E APETITE,

_
AUMENTAR A RESISTÊNCIA E

,

DIMINÜIR CIRCUNFERÊNCIA
ABDOMINAL.

A maior razão pela qual indivíduos não

conseguem permanecer em programas de

perda de peso é porque com dietasmoderadas,
o corpo precisa trabalhar dobrado para queimar
reservas do organismo e os indivíduos se

sentem cansados, indispostos. Enquanto que as

medicações supressoras do apetite.isão efetivas

porém apresentam freqüentemente efeitos
adversos, já com Caralluma fimbriata o

indivíduo recebe um aporte energético
suplementar,e .sendo assim, sente�se mais

disposto até mesmo para praticar exercícios,
obtendo ganho de massa magra e sem nenhum
efeito-adverso, pois a planta não tem nenhuma
toxicidade conhecida.

Estudos demonstram que a Caralluma
Fimbriata bloqueia a atividade de várias enzinas

que formam blocos de gordura, forçando
reservas gordas a serem queimadas.

Indicações:
Caralluma Fimbriata é indicada nos tratamentos

para emagrecimento:
• REDUZ SIGNIFICATIVAMENTE A
CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA;
• PROMOVE SENSAÇÃO DE SACIEDADE,
DIMINUINDO A FOME;
• AUXILIA NA REDUÇÃO DO PESO

- CORPÓREO, SENDO BENÉFICO NO
TRATAMENTO DA OBESIDADE.

• DIMINUIR O AÇÚCAR NO SANGUE

• CONSIDERADA O MELHOR
FITOTERÁPICO INIBIDOR DE APETITE DO

MERCADO;

Posologia e associações
Até 1.000 mg de Caralluma fimbriata pode ser

ingerido ao dia e preferencialmente dividido em

duas ou mais tomadas. Pode ser associado a

outros ativos naturais e fitoterápicos indicados
para perda de peso, ganho de massa magra ou

mesmo suporte energético. Existem
.suplementos naturais internacionais que
associam Caralluma fimbriata ao chá verde, a
chitosana, a faseolamina.

A farmácia
Ekilíbrio

disponibiliza
Caralluma
fimbriata em

cápsulas.
Venha conferir !!!

o CORREIO DO POVO ImQUINTA-FEIRA, 3 DE JULHO DE 2008

I.� PSICÓLOGA INFANTil

JANAINA CARVALHO SELL
Psicóloga CRP-12/05326

GOGIA

1Ii,216
lesq oldo Raul
Tr: 9962-7692/ 337G-1867 .

• FARMÁCIAS-MANIPULAÇÃO

•

SAÚDE

Dr. Daniel AntonioWulff

Rua João Picolli, 216
lesquina Reinoldo Raul
Tr: 9962-7692/ 337G-1867

tl CENTRO DE ESTÉTICA

Centro de Estética

DraA·"�.::41�
F/sloteropeuta
Creflto 5/29945

No ápice da sua belm!
Estética Facial, Corporal, Reiki
Rua João Picolli, 449 - Centro

, PSICOLOGIA
.

AlCIR R. RIBEIRO JÚNIOR
Psicólogo - CRP - 12/ 06937

Rua Reinoldo Rau, 60 Sl602 . Centro
Ed. Market Place 9181-6238

m-,
INSTITUTO DE BElEZA

�k�
Presidente Epilácio Pessoa. ni 532

1 m
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MnVEIS" OBJETOS

Estofado Bradley
�belf erle

,. .

. BELISSIMA
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----------VARIEDADES O CORREIO DO POVO rnQUINTA-FEIRA, 3 DE JULHO DE 2008

TURISMO

Considerado um dos rios
mais curtos do mundo, o Ni
ágara percorre apenas 40 qui
lômetros entre o Lago Eire e o

Lago Ontário, mas o fascinan
te é que nesta breve distân
cia o rio registra um desnível
de 107 metros, gerando uma

queda d'água de proporções
gigantescas: as Cataratas do
Niágara, que na época de ouro
de Hollywood foi cenário de
muitos filmes.

As Cataratas do Niágara es

tão situadas na fronteira entre
os EUA e o Canadá, no territó
rio dos Grandes Lagos. A ca

tarata americana tem 300 me

tros de largura e uma queda de
61 metros, já a canadense tem
o triplo de largura e um desní
vel de 63,6 metros.

Como é que surgiram as

Cataratas do Niágara? Por mo
tivos que ainda hoje se des
conhecem; os -Grandes Lagos
são fruto do não escoamento
para o Atlântico do mar gla
cial formado pelas águas do
derretimento de geleiras da
Era Glacial. Uma elevação do
terreno separava o Lago On
tário, situado mais abaixo dos
outros lagos. Devido a pres
são, um filete d'água ligou .o

Lago Eire ao Ontário. Ao longo

dos tempos, o volume d'água
foi aumentando e escavando
as terras abundantes em ardó
sias e calcário, culminando na

imagem que temos hoje diante
de nossos olhos.

As cataratas proporcionam
ao turista uma visão fantásti
ca no inverno. O Niágara fica
congelado quase até o local
onde as águas se precipitam.
De cima 'das cataratas desmo
ronam blocos de gelo forman
do imensas montanhas gela
das. O nome "Niágara" vêm
de uma palavra iroquesa que
significa "trovoada de águas".

Durante o Século XIX, as

Cataratas do Niágara torna
ram-se uma atração turística
bastante popular e, desde en-

.

tão, o turismo passou a ser a

principal fonte de renda.

Â
,!J!JI-J�rag.uátc::rl/s_a

UMA EMPRESA DO GRUPOú\LNllR.

ARAGUÁ TURISMO O MELHOR
LUGAR PARA VOCE IRI

Tel: (47) 2106-3977 Fax: (47) 210603900
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a

lor al e gf' nde
circu ção local.
lei 289/SAii

:4

DUAS COISAS
QUE VOCÊ PRECISA

SABER HOJE! .

SENAI

Pós

Graduação
A Unerj convido os estudantes e

profissionais do área de Arquitetu
ra, Arte, Design e Modo poro assis
tirem uma palestro de abertura do
curso de Pós Graduação - Criação e

Desenvolvimento de Produtos poro
Modo e Design -, com o mestre em

Comunicação e Artes pelo Univer
sidade Presbiteriano Mackenzie,
Sandro Harabagi, amanhã (4), às
19h30, no Câmara de Vereadores
de·Pomerode.

Cinema
Villa-Lobos

A 20 Semana Villa-Lobos - Sesc
exibe filme "Villa-Lobos: Uma Vida
de Paixões", com Marcos Palmeira,
Letícia Spiller e Antônio Fagundes,
nesta sexto-feira (4), GS 20h, no

Sesc em Jaraguá do Sut'��itntr.(lda
é gratuita e só poro mgjtnes de 14
anos. Poro os interessados, o tele
fone é (47) 3371-9177.

fORMATURA
Os formandos do curso de Estilismo em Confecção Industrial do Senoi apresentam no próximo sexto-feira (11),
às 20h, no Clube do Beiro Rio, em Jaroguá do Sul, o desfile de encerramento do curso.

c
publiqu8�e

'.

FURB

Teatro
Universitário

Seis oficinas estão no programação
do 22° Festival Internacional de Tea
tro Universitário de Blumenau, que o

Furb realizará por meio do Núcleo de
Pesquiso e Extensão Universitário, de
4 o 12 de julho. Poro os interessados,
outrns informações através do site:
www.furb.br/noticias.

CEFET

Desfile e formatura
o desfile de formatura do curso de
Moda e Estilismo do Cefet (Centro
Federal de Educação Tecnológico de
Santo Catarina) será amanhã, no re

creativo do Marisol, às 20h30.

LOTERIA

CONCURSO N° 1920

08 - 10 - 22 - 66 - 16

CONCURSO N° 670

Prímeírn serteíe
01 - 10 - 29 - 32 - 43 � 44

Segmnl� sorteio
01 - 09 - 12 - 16 - 19 m 23
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---------COMUNIDADE

Segundo o figurinista Márcio Paloschi, o que nõo pode faltar ao escolher uma roupa é atitude e bom humor

O QUE É ESTAR NA MODA?

ROSANA LUISA VIEIRA,
19 anos, estagiária
"Estar na moda é mais do que
estar na tendência. É se sentir
bem".

..

MARCO ANTONIO PEREIRA,
28 anos, gerente
"É tudo que é lançado na

mídia, novelas, filmes, o que
os famosos usam. As pessoas
assimilam e começam a usar".

OTÁVIO HENRIQUE KONIG,
25 anos, projetista
"Estar na moda é nõo estar
ridículo. É usar uma roupa
bonita e barata".

SUELEN BARANOVSKI,
22 anos, auxiliar administrativa
"Estar na moda é seguir o ,

seu estilo. A moda é a pessoa
quem faz".

DIENE CRISTINA KOTARSKE,
19 anos, auxiliar administrativa
"Estar na moda é usar o que
todo mundo usa e se sentir
bem".

ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS,
32 anos, professor.
"Estar na moda é estar de bem
com ·0 ·vida. É usar o que tem
vontade independente do que
a massa pensa".

Estilo próprio
é diferencial
para poucos
Moda é uma arte que identifica
o ser humano, afirma designer

Estou na moda

GUARDA-ROUPA

jARAGUÁ DO SUL

Tecidos, cores e cortes. Ele
gante, clássico e extravagante.
Signos que identificam a clas
se social, os valores, a perso
nalidade e a atitude de cada
indivíduo. A moda é uma arte

que reflete a história da socie
dade e influencia.no cotidiano
das pessoas.

De acordo com o figurinis
ta Márcio Paloschi, 29 anos,
a moda não significa unica
mente o vestir e o consumir,
mas uma forma de expressão
e identificação do ser humano
desde a arquitetura de uma

casa até o designer de uma

peça de roupa.
Para Paloschi, estar na

moda é ousar vestir um mode
lo em um determinado lugar,
onde ninguéni se atreveria
usar com medo de ser criti
cado. "E não ser uma 'fashion
vítima' - que segue' o que as

vitrines apontam como o bo-

É doce esmr na moda, ainda que o modo
seja negar minha identidade,
trocá,la por mil, açambarcando
todos as marcos registrados,
todos os logotipos do mercodo.
Onde terei jogadQ fora
meu gostáe copacidade de escolhe!;
minhas idiossincrasias tão pessoais?

O CORREIO DO POVO fElQUINTA·FEIRA, 3 DE JULHO DE 200ã

nitinho e o perfeitinho - mas,
uma pessoa que sabe segurar
uma roupa", destaca.

Como tendência, o desig
ner de moda falou do lenço
de pescoço nas cores preto
e branco. Segundo Paloschi,
essa é uma influência da dé
cada de 70, onde as pessoas
usavam como protesto. Para o

dia-a-dia, ele recomenda calça
jeans e camise,a, mas "o .que
não pode faltar é atitude e bom
humor, porque transparece no

que você vai vestir".
Nas entrevistas de empre

go é preciso cuidar ao esco

lher o modelo adequado. A es

colha da roupa, maquiagem e

acessórios vai depender da área
profissional que a pessoa deseja
atuar. O modo de vestir ajuda o

contratante identificar a persona
lidade do entrevistado. Entretan
to, o designer de moda alerta: "o
que veste bem para um pode não
vestir para outro".

Por me ostentar assim, tão orgulhoso
de ser não eu, mos artigo industrial,
peço que meu nome retifiquem .

Já nõo me convém o título de homem.
Meu nome novo é coisa.
Eu SOli o coisa, coisamente". .

CARLOS DRUMMOND pE ANDRADE
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PENSE NISSO
Marcos Andrade linz diz: "o grande po
der do ser humano está na sua capaci
dade de tomar decisões". Cada decisão
que tomamos nos permite modificar o
futuro e o passado. Escolher, porém,
significa comprometer-se. Ouando al

guém faz uma escolha, deve lembrar
se que o caminho a ser percorrido vai
ser muito diferente do caminho íma
ginado. Escolher significa: "bem, eu

sei onde quero chegar". A partir daí, é
preciso estar atento ao mundo, porque
uma decisão deflagra uma série de
eventos inesperados.Comprometa-se
com a sua decisão - seja ela no campo
afetivo, profissional ou espiritual; tudo
que sua decisão precisa é sua vontade
de seguir adiante. De resto, ela mesma

lhe tomará pelas mãos, e lhe mostrará
o melhor caminho.

" Que importa morar

aqui ou lá,quando
se descobre que

se está sozinho em

qualquer lugar"
DÉBORA BOTCHER

GENTE FINA
• Quem conhece vai concordar

comigo: Giuliano Oonini é jovem, inte
ligente, bem sucedido, simples e o que
é melhor, gente finíssima!

• A minha amiga Tônia lsi, da prefei
tura de Schroeder, está armando para
o dia sete de julho o maior festerê por
conta seu aniversário.

MAIS ESTA•••
Essa é demais. Uma adolescente rome

na, identificada apenas como Adreea, foi
parar no hospital depois de engolir sua
escova de dente, segundo ela, aciden
talmente. Uma amiga de Adreea contou
aos médicos que ela engoliu a escova

quando demonstrava alguns movimentos
sexuais que viu em filmes pornôs. O raio
X feito no hospital mostrou que a escova

está alojada no estômago da adolescen
te. Segundo os médicos, será necessária
uma cirurgia para tirá-Ia de lá. Olha sin
ceramente, eu juuuuro que já tentei ima
ginar que movimento foi esse que ela viu
no filme e não consigo visualizá-Io.

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o amigo ministro
Silvio Veloso, do Contato Call Center,
que sempre T!!"esta coluna para ficar

por dentro�ores novidades da
sociedade.Va�o!

�Speed Press
!12��
3371-2552

Zoraide Rozza recebe hoje o merecido coro de parabéns

FOFOCA
A notícia que Gisele Bündchen teria

comprado um jatinho particular - in
clusive com detalhes de que o modelo
só ficará pronto em 2010, como foi

divulgado na imprensa, foi desmenti
da ontem por sua assessora, Patrícia
Bündchen, irmã da über.

Andréia Garcia
é aniversariante
desta quinta-feira

"'" 473273-7070O raragua do Sul e Região

TE CONTEI!
• Sob a botuta do meu amigo Cé
lio longe, o Celinho, no próximo dia
12 de julho, o partir das 11 horas,
acontece no Sociedade Esportivo
João Pessoa, o primeiro Carreteiro
�o Clube.

• Ontem o boa praça e vereador
Pedro Garcia teve três motivos para
comemorar: o convite de Moacir
Bertoldi para ser o vice nas próxi
mas eleições, o idade novo e novo

corte de cabelo a la Bozo. Pedro,
"tais" um monstro.

• Alegria no mor: em fevereiro,
um cruzeiro de três dias, só para
gays, zarpará pelo costa brasileira.
O navio, com capacidade poro
1.700 pessoas, sairá de Floripa com

destino o Santos. Jaraguá já tem
ônibus fretado e lotado.

• O empresário e amigo Mauro
Koch, do Mouro Veículos, inovou
com muito criatividade a mídia de
seu comércio. Ele instalou em frente
a sua loja dois display gigantes, um
com a foto'dele e a outro com a foto
do filho. Sú o que se comenta na

cidade. Valeu!

• Alô, alô pessoal. não esqueçam!
Sábado tem Baile de Férias, com a

escolho do Rainha dos Estudantes
de Jaraguá, no Baependi.

• No sábado também tem Costela

ço no Beira Rio. Com a participação
dos sertanejos Mazzo e Gabriel.
pagodeira com Swingaê e o OJ
Carlos Fuse.

• Dia 19 de julho tem Macaronada
Solidária no Shopping Breithaupt.

• Como diria um amigo meu "A
volta do anzol dói mito mais".

• Com essa, fui!

DICA DE HOJE
Hoje, o sua 'melhor opção é a

baladíssima Choperia Bierbude.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



----------ECONOMIA O CORREIO DO POVO mQUINTA-FEIRA. 3 DE JULHO DE 2008

MERCADO REGIONAL

Inflação, suas causas e conseqüências
Não adianta os ministros dizerem que estão atentos,

pois é preciso fazer mais que isso, muito mais
Inflação nada mais é do que a alta generalizada

dos preços. Se você tem ido ao supermercado já
deve ter percebido que pagou mais pelas mesmas

coisas. Ela está de volta, ou melhor, sempre esteve

aí, mas sob controle. Os motivos clássicos para a

inflação são: de custos - matérias-primas; de de
manda - aumento das compras; inercial- um qua
dro de inflação permanente e repetitiva de índices
anteriores cumulados. No meu ponto de vista, há
uma quarta causa, "a inflação de lasquinha", ou
seja, há segmentos que não sofrem causas para
aumentos, mas aproveitam a onda para aumentar

seus preços e aumentar seus ganhos (lucros). Nes
se momento nossa realidade é inconteste, estamos
vivenciando a volta gradual da inflação, e pior,
podendo acordar o leviatã do processo, a indexa
ção, que é de lascar. O IGP-M (tipo de indexador)
nos último doze meses até maio subiu 11,53%. Até
junho, 13,44%, maior variação desde outubro de
2003. Este é um dos piores mecanismos do proces
so inflacionário, pois valores como aluguéis, men
salidades escolares, tarifas públicas e outros serão
aumentados nestes percentuais para compensar a

PREÇOS

INDICADORES

inflação do período anterior.
,

As conseqüências são desastrosas para a renda
das famílias, pois como os salários não são aumen-

,

tados proporcionalmente, a tendência é um efeito
substituição de produtos mais caros por outros mais
baratos, até mesmo de um consumo cada vez menor.
Menos consumo leva a menor produção, que leva a

menos emprego e, portanto, amenos renda, podendo
surgir o ciclo infernal da depressão com inflação.

Estamos em meio a um quadro inflacionário que
pode conter as três causas, porém, o pior de todos é
o da pré-inércia inflacionária que aumenta os preços
tendo por base a inflação 'passada. Até o primeiro
trimestre deste ano a inércia era estável, mas na me
dida em que os índices aumentam e em maior velo
cidade, é de pressupor que a mesma se estabeleça
como mecanismo de recuperação e aí a indexação
geral nos levaria como diz o economista Alberto Ta

mer, a uma "terra de ninguém".
Como inflação tem a ver com políticas econômi

cas, não adianta os ministros dizerem que estão aten

tos, pois é preciso fazer mais que isso, muito mais.
Políticas monetárias de aumento de juros e aperto do

CÂMBIO

crédito sozinho não produzirão o efeito desejado se

não vierem acompanhadas de úma drástica redução
de despesas por parte do governo. Sabemos que este

, é um governo com guaiaca cheia e que gasta muito
mal, logo, fica difícil esperar que ele faça sua parte.
Você já viu algum governo fazer isso? Se a família
faz isso, porque o governo não faz? Porque não pre
cisa produzir e trabalhar para ganhar dinheiro, basta
taxar as empresas e a população.

Dirigir por uma estrada expressa e ver carros

opostos na sua direção, numa loucura total, isto é
o quadro da economia de um país com inflação. E
o governo pode ser um deles. Os primeiros a levar a
trombada serão os assalariados e depois todos igual
mente. Esperemos que ela chegue e vá embora como
a 'de 2003, senão, é possível o surgimento de um

novo Lula para bater no velho. O mal que o fez subir,
-

se não corrigido, vai fazê-lo descer. Isso seria inte
ressante de ver, porém, não seria be '"'1 para ninguém.
Lamentavelmente, os indicadores demonstram uma

tendência de aumento que reaviva a memória infla
cionária dos brasileiros. Aos investidores o momen-

to é de atenção e revisão das aplicações.

COMPRA VENDA
1,601 1,603
1,588 1,588

VARIAÇÃO
-0,12%
0,56%

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

'Não brincaremos com a inflação'
Lula afirma que governo tem política de incentivos para não faltar alimentos
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN

O presidente Luiz Inácio Lula
da' Silva afirmou que o governo
não tem o "direito de deixar que
a inflação volte a atacar o Brasil".
De acordo com ele, a inflação
causada por alimentos é um

alerta porque tem mais gente
consumindo e. é preciso au

mentar a produção. As declara

ções foram feitas em entrevista
à imprensa durante a Cúpula do
Mercosul, na cidade argentina de
SariMiguel de Tucumán.

O presidente explicou que
o governo tem uma política de
incentivos para produzir mais
para ter um estoque regulador
mais denso. Lula mencionou
como parte dessa política o Pla-

no de Safra, que anunciou on

tem, em Curitiba, e o programa
para dobrar a produção da agri
cultura familiar até 2010, a ser

lançado hoje.
"Não se engane. Se tem al

guém especulando com a ex

pectativa inflacionária, se tem
interesses nessa especulação,
não está passando nem perto
do governo federal, porque não
vamos permitir que a inflação
volte", advertiu. "Temos a obri
gação de fazer um acompanha
mento de preços e não brincare
mos com a inflação", enfatizou.

O presidente recordou que
quando era sindicalista conviveu
com inflações anuais de 40% e

80%. Ele repetiu: "isso não vai

voltar a acontecer no Brasil".
O Plano Agrícola e Pecuário

2008/2009, anunciado ontem,
prevê para essa safra um volu
me de crédito de R$ 78 bilhões.
Para o Plano Agrícola de Agri
cultura Empresarial serão des
tinados R$ 65 bilhões. O plano
para a agricultura familiar, que
será anunciado hoje, em Brasí
lia, terá R$13 bilhões.

Segundo o secretário de Po
lítica Agrícola do Ministério da

Agricultura, Edílson Guimarães,
o aumento daoferta de crédito, do
seguro rural e, principalmente, a
manutenção da taxa anual de ju
.ros em 6,75% deverão aumentar
a produção brasileira de grãos
em 5% na safra 2008/2009. - Presidente, diz que o governo federal não permitirá que a inflação volte
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Tranferência
O deputado federal Edinho Bez (PMDB)
defende que a votação da Reforma Tribu
tária seja transferida para agosto ou após
as eleições municipais. Edinho diz que não

.

justifica fazer uma votação do projeto na

comissão e somente meses depois ser leva
do à apreciação do plenário. "Assim que for
votado na Comissão especial da Reforma
Tributária o projeto já tem que seguir para
votação em plenário': sugeriu o peemede
blsta,

SANTACATARINA---------

Pelo Estado
Ce on recebe recursos
O governador em exerckio, desem
bargador Francisco Oliveira Filho,
liberou na manhã de ontem (2) R$
3 milhões para a continuidade das
obras de construção do hospital do
complexo oncológico Dr. Alfredo
Daura Jorge (Cepon), na Capital. Os
recursos fazem parte do montante
necessário para a conclusão do setor
de internação do hospital, que vai
contar com 76 leitos, seis Unidades
de Terapia Intensiva (UTls) e quatro
saías de cirurgia.

,
O convênio foi assinado entre

o Governo do Estado através da Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de
Desenvolvimento Regional da Grande Florianópolis e a Fundação de Apoio ao Hemosc e

Cepon (Fahece), entidade reponsável pela gestão do complexo hospitalar. O governador
em exercício lembrou que os recursos se somam aos cerca de R$ 20 milhões já investidos
na uela unidade de saúde considerada referência no Estado no tratamento do câncer.

Homenagem
A Associação dos Diários do Interior de
Santa Catarina (ADI/SC) recebe hoje (3)
da Federação.Catarinense de Municípios
(Fecam) a honra municipalista, concedida
a todas as 'instituições parceiras destes 28
anos da Federação. A premiação acontece
durante a Assembléia de Prefeitos, em Rio
do Sul, onde também serão homenageados
ex-presidentes -da instituição e personalida
des catarinenses.

SCGás
Ainda em Julho a se Gás deverá chegar
numa rede de 97 postos disponibilizando
Gás Natural, instalados em 34 municípios
de todo O Estado. O posto mais recente foi
entregue no Km 57 da BR�101, próximo ao

trevo com a BR-280, acesso a Jaraguá do Sul
e São Francisco do Sul, no município de Ara

quart. A previsão é de um consumo médio
inicial de 2.000 m3/dia. O próximo será em

Blumenau.

Agricultura
Informa o senador Neuto De Conto
(PMDB) que o governo decldlu quadruplí
car os estoques oficiais de grãos para ter
um novo instrumento contra a alta do pre
ço dos alimentos no mercado interno. A
meta, constante do Plano de Safra Agríco
la e Pecuário 2008/2009, que o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva anunciou ontem

{2} em Curitiba (PR), é elevar os estoqueslA
......� de 1,5 milhão de toneladas, volume atu-

_ � al, para 6 milhões de toneladas em 2009.

ei Segundo Neuto De Conto, além de recorn

� por os estoques, a medida visa garantir a
. � comercialização da safra a preços cornpa-

� tíveis com os custos de produção.
� .

. Regularização
A Secretaria de Estado da Fazenda, através
de trabalhos facadas na prevenção e orien
tação, regularizou 740 empresas com ativi
dades de comércio varejista. O trabalho foi
coordenado pelo Grupo Especialista em

Planejamento e Operações Massivas, que
focou as ações sobre 1250 estabelecimen
tos. A R�gularização ultrapassa a quantia
de R$ 15 milhões em parcelamentos.

Mulheres
A deputada Odete de Jesus (PRB/Se) par
tldpa hoje (3), da III Reunião do Fórum
Nacional de Instâncias de Mulheres dos
Partidos Poltticos. O evento acontece em

Brasília, e inclui informações sobre o pro
cesso de convenções partidárias e sobre
os resultados de audiências com represen
tantes do Superior Tribunal Eleitoral, além
de discussão e aprovação da plataforma
de mulheres do Fórum Nacional de Instân
cias de Mulheres dos Partidos Políticos e

do Conselho Nacional dos Direitos das Mu
lheres. "Importante consolldar a particípa
ção da mulher na vida político-partidária';
avalia Odete.

Cursos Técnicos
o SENAI/Se está com inscrições abertas
para 60 cursos técnicos, em 17 cidades do
Estado. Existem opções nas mais diversas
áreas, das já tradicionais (como eletrotéc
nica e manutenção), a facadas em áreas
específicas e em franca expansão, como
alimentos, construção naval, informátlca,
segurança no trabalho, vestuário, florestal,
logística, entre outros. Mais informações
podem ser obtidas nas unidades do SENAI/
se, no site www.sc.senaLbr ou pelo $ENA�
On Line 0800481212.

Serviço
A BR-l01 Sul vai ficar interrompida nova

mente hoje (3), no km 229,3 próximo ao

acesso à Enseada do Brito, em Palhoça/SC,
das 12 horas (meio-dia) às 14 horas. O blo
queio das faixas de trânsito é' necessário
para o desmonte de rochas em continui
dade das obras de duplicação da rodovia.
A Polícia Rodoviáría Federal fará o.moni
toramento do tráfego, e, em caso de mau

tempo, o serviço será cancelado.

PESQUISA

Produtos

para casa

custam.mais
Fecomércio registra acréscimo
na compra de bens duráveis
FLORIANÓPOLIS

Aumentou o percentual de
consumidores que afirma gas
tarmais com despesas familia
res, segundo a pesquisa tríme- .

sal realizada pela Federação
do mércio de Santa Catarina

(Fecomércio) em Florianópo
lis. Em maio do ano passado,
32,8% dos consumidores fa
lavam em gastos maiores com

despesas domésticas (produ
tos alimentícios, de higiene e

limpeza) contra 62% em maio
desse ano. Outro dado mostra

que, em um ano, cresceu 20

pontos percentuais o índice
de consumidores que compra
em igual quantidade os produ
tos dessa natureza. A pesquisa
apurou, ainda, que 14,8% dos
entrevistados falaram em so

bras de dinheiro no final do
mês, índice inferior aos 37%
registrados no mesmo período
do ano passado.

Entre às que informaram

que irá sobrar algum dinheiro,
8% disseram que pretendem
guardar a sobra para uma

eventualidade. As contas re

gulares (água, luz, telefone e

condomínio) foram maiores

para 44,5% dos entrevistados

pela Fecomércio. Em maio
de 2007, esse índice era de
32,3%.

Ainda no comparativo com

o ano passado, caiu mais de
um ponto percentual o núme
ro de consumidores que afir
mam estar com as contas em

atraso. Segundo o presidente
da Fecomércio, Antônio Ed
mundo Pacheco, o aumento

no nível de endividamento é
reflexo da expansão da oferta
de crédito e da renda, além
do cenário econômico e a me

lhoria nos mdicadores de em

prego. ''A compra de produtos,
duráveis teve uma alta de 31

pontos percentuais em relação
ao ano passado e isso se deve,
também, à expansão do crédi
to, que favorece a compra de
mercadorias que tenham um

valor agregado maior", explica
Pacheco ..

O financiamento, de acor

do com a pesquisa, registrou
o aumento de 17% devido às

condições facilitadas e os ju
ros mais baixos.

Em maio, consumidores gastaram mais com despesas domésticas
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Plano prevê R$ 78 bi para Agricultura
Stephanes diz que pela primeira vez o ministério é prioridade de governo
BRASíLIA

O ministro da Agricultura,
Reinhold Stephanes, disse on

tem que esta é a primeira vez,
em mais de 40 anos de Sua

vida política, que a agricultura
é uma prioridade de governo.
Para ele, isso representa ter
assumido o ministério em um

momento privilegiado.
Stephanes lembrou que

atualmente as diversas áreas
de governo pensam o setor e

chegou a brincar que duran
te algumas reuniões ministe
riais, há vários ministros da

Agricultura, pois todos estão
interessados no desenvolvi
menta do setor (uma maneira
de conter a inflação).

Em relação ao plano lan

çado ontem, o ministro disse

que é para uma safra, mas vem
com outros projetos duradou-

ros. "O Plano Agrícola e Pecu
ário vem para a próxima safra,
mas, paralelamente a isso, é

lançada uma série de outros

programas ou instrumentos

que vão estruturar a agricultu
ra a médio e longo prazos".

Segundo ele, o próximo
plano de safra já poderá ser

lançado abrangendo um perí
odo maior. Em outros países
os planos são para cinco anos.

Stephanes participou com o

presidente Luiz Inácio Lula da
Silva do lançamento do Plano

Agrícola e Pecuário 2008/2009,
que reserva um volume de cré
dito de R$ 78 bilhões para o

setor. Desse total, R$ 55 bilhões
se destinam à agricultura em

presarial (agronegócio) e R$ 13

bilhões, agricultura familiar.

AGÊNCIA ESTADO Reinhold Stephanes participou do lançamento do Plano Agrícola, que prevê R$ 78 bilhões para o setor

Petrobras lançará em 15 dias Oposição aceito desobstruir votações
licitação para plataformas Parlamentares esperam agora que ,governo apresente pauta de projetos
RIO DE JANEIRO

A Petrobras lançará em 15

dias licitação para a contrata

ção de duas plataformas para o

campo de Papa-Terra, na bacia
de Campos, informou ontem, o

gerente executivo de engenha
ria da estatal, Pedro José Barus
co Filho.Segundo ele, as duas

plataformas são complementa
res e vão produzir ao todo 180

mil barris por dia.
'As duas plataformas são

complementares porque a pro
dução chega em uma e depois é

depositada na outra", disse o exe

cutivo a jornalistas durante semi
nário sobre os desafios do setor

de petróleo e gás, no BNDES.

Ele informou que a Petrobras
constrói no momento três plata
formas e que ainda não há de

finição sobre o número de pla
taformas que será utilizado no

pré-sal.De acordo com Barusco
Filho, no momento a Petrobras
avalia se fará a plataforma P-52,
para o módulo 4 do campo de
Roncadorna bacia de Campos.

'Ainda está em análise, não
tem decisão ainda. Existe um

processo natural porque foi
encerrada agora uma das fa
ses da negociação", disse o

executivo, esclarecendo infor
mações publicadas em jornais
de que a unidade não seria
mais construída.

Duas novas plataformas vão produzir ao todo 180 mil barris ao dia

BRASíLIA
A oposição decidiu desobs

truir as votações no Plenário
da Câmara dos deputados e em

contrapartida espera que o go
verno apresente uma pauta de

projetos para ser apreciada até
as eleições. A decisão foi toma
da ontem, durante reunião de
líderes, de acordo com o depu
tado José Aníbal (SP), líder do
PSDB na Câmara."

"Vamos nos posicionar de
acordo com a proposta deles

[governistas]. Houve resistên
cia no primeiro momento, mas

perceberam que a nossa posi
ção era definitiva".

Ele espera que haja credibili
dade nas propostas dos partidos
do governo, fazendo referência
ao episódio da regulamenta
ção da Emenda 29. Segundo o

deputado, foi feito um acordo

para votação da proposta e o

governo acabou incluindo no

texto a Contribuição Social

para a Saúde (CSS). "Quere
mos construir um acordo no

parlamento para retomarmos
as votações de matérias rele
vantes para a sociedade. Há,
porém, quatro l\1Ps trancando a

pauta na Câmara".

Aníbal disse que oposição vai desobstruir pauta para analisar projetos
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'O Irã reagirá a qualquer ataque'
Ministro diz que preço do petróleo pode ser afetado diante de ofensiva dos EUA
MADRI

O ministro do Petróleo do
Irã, Gholam Hossein Nozari,
advertiu ontem, em Madri,
onde participa do 19° Con

gresso Mundial do Petróleo,
que qualquer eventual ataque
dos Estados Unidos ou de Isra
el contra a república islâmica

gerará uma reação dura e íní

maginável.
Nozari também comentou

que manobras militares simu
lando ataques ao Irã afetam ain
da mais os já 'voláteis preços do

petróleo, que vêm alcançando
novos recordes de alta quase
diariamente, "O Irã, se houver
qualquer tipo de atividade (mi
litar), não ficará quieto e poderá
reagir violentamente", disse o

ministro em entrevista. "Se ape
nas um comunicado (sobre um
possível ataque) causa este tan
to de volatilidade no mercado,
pode imaginar (o impacto) se

houver uma atitude, qual seria
o resultado para o mercado de

petróleo?".
Ali Akbar Velayati, o prin

cipal assessor para política
externa do líder supremo ira-

niano, o aiatolá Ali Khamenei,
aposta em "um compromisso"
na disputa sobre o programa
nuclear do Irã, em um texto

publicado na edição de ontem

pelo jornal francês Libération.
''A tecnologia e o controle (da
energia) nuclear civil iraniano
devem ser preservados no fu
turo. Constituem um acervo

para os objetivos pacíficos do
Irã e um legado da geração da o

revolução", afirma Velayati.
O assessor ressalta que "este

imperativo se expressa na par
ticipação" do Irã no Tratado
de Não-Proliferação Nuclear
(TNP), ao qual aderiu e "que lhe
dá direitos em contrapartida de
seus compromissos".

No texto, Velayati, ex-mi
nistro de Exteriores do Irã

(1980-96), não se refere à sus

pensão do programa de enri
quecimento de urânio exigida
pela comunidade internacio
nal e que Teerã rejeitou até o

momento, apesar de três reso

luções de sanções do Conse
lho de Segurança da ONU.

AGÊNCIA ESTADO Ministro do Petróleo afirma que ataque dos EUA ou Israel gerará reação dura e inimaginável do Irã

f:>

Erosão pode levar 1,5 bi
de pessoas à fome, diz FAO
MILÃO

A crescente degradação da
terra reduz a produção das la
vouras e pode ameaçar a se

gurança alimentar de cerca de
um quarto 'da população do

planeta, afirmou ontem a FAO,
a agência da Organização das

Nações Unidas (ONU) para
alimentação e agricultura, com
sede

-

em
o

Roma. A segurança
alimentar ganhou destaque nos

últimos meses porque o aumen

to do preço dos produtos, como
resultado de colheitas fracas,
baixos estoques, preço elevado
dos combustíveis e crescente
demanda podem levar milhões
de pessoas a passar fome nos

países em desenvolvimento.
"Um número estimado em

1,5 bilhão de pessoas, ou seja,
um quarto da população do

_ mundo, depende diretamente
da terra que está- sofrendo de-

o gradação", disse a FAO em co-

municado de apresentação de
um estudo com base em dados
coletados em um período de
20 anos. A degradação da terra

por um longo período vem cres

cendo e afeta mais de 20% de
todas as áreas cultivadas, 30%
das florestas e 10% dos pastos,
afirmou a FAG.

A erosão da terra leva à re

dução da produtividade, mi

gração, insegurança alimentar,
danos a recursos básicos e ao

o

ecossistema e perda de. bíodi
versídade, além de

o

contribuir
para a crescente emissão de ga
ses que aquecem o planeta, se
gundo a agência da ONU.

''A perda de biomassa e de
, material orgânico no solo libe
.ra carbono para a atmosfera e

afeta a qualidade do solo e sua

habilidade de reter -água e nu

trientes", disse o diretor da Di
visão-de Água e Terra da FAO,
Parviz Koohafkan.

o

MulhermotTe nó'
fila do hospital
NOVAIORQUE

Paciente esperando por ho
ras para-ser atendido em hos

pitais, é uma situação comum

no Brasil. Mas nos Estados
Unidos, um flagrante

o

de des
caso com a saúde virou um

escândalo na imprensa.
As imagens do circuito in

terno do setor de emergência
de um hospital em Nova Iorque
mostram o momento em que
uma mulher de 49 anos, caiu
no chão, depois de esperar qua
se 24 horas por atendimento.

Diante da indiferença de
outros pacientes e de um segu
rança, Esmin Green permane
ceu no chão por mais de uma

hora sem nenhum socorro.

Quando os funcionários
-

resolveram socorrê-la, já era

tarde. A causa da morte ainda
não foi revelada. A direção do

hospital suspendeu todos os.

funcionários e médicos que
aparecem no vídeo.
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Bolão 16
o bolão feminino segue fazendo bonito. Joice, Jussara e Camila con

quistaram o título Mundial, realizado em Estôncia Velha (RS), no últi
mo fim-de-semana. Elas representaram a equipe da Sociedade Canto
União, também do Rio Grande do Sul, nesta que foi a primeira com

petição do gênero realizada fora da Europa. Foi também a primeira
vez que uma equipe brasileira ficou com o título.

Cruzeiro Futebol Clube surgiu no ano de 1956 e volta a representar Massaranduba na Segundona em 2008

ESPECIAL SEGUNDONA

Cruzeiro: 'torneio
irá renovar elenco'
Clube de Massaranduba volta à Segundona
MASSARANDUBA

O time mais antigo de Mas
saranduba quer deixar a sua

marca também no Campeona
to Não-Profissional da 2a Di
visão - Taça SDR. O Cruzeiro
Futebol Clube surgiu no dia 10

de junho de 1956 na casa de
Paulo Würgers. O nascimen
to do time de Massaranduba
não poderia ser diferente da
maioria das equipes do inte
rior: foi criado da iniciativa de
um grupo de amigos. A cor do
uniforme (vermelho escarlate)
vem desta época em que o pre
sidente era o Gerhard Meyer.

No início o clube era asso

ciado à Liga Blumenàuense
de Futebol. A maior parte dos
títulos conquístados veio nos

primeiros anos. A fase áurea
do futebol de Massaranduba

-

aconteceu nos anos de -1959
a 1969. O time foi vice-cam

peão da Liga Blumenauense,
campeão dos extintos Tor
neio Início e Campeão Re-

gional. Mais tarde a equipe se

filiou à Liga Jaraguaense de
Futebol, onde conquistou o

Campeonato Municipal de Fu
tebol (Massaranduba) e, logo
após, o título da Primeirona
em 1986.

Hoje o Cruzeiro quer vol
tar com tudo para disputar a

Segunda Divisão. Nos últimos
oito anos o clube participava
apenas do Campeonato Sê
nior. "Temos muitos jovens
que querem jogar bola, por
isso optamos pela Segundona,
para trazer mais pessoas para
o time", informou o técnico
do Cruzeiro Ingo Morsth. Para
ele, o clube não pode morrer

e por isso a importância de
incentivar ós jovens. "É im

portante trazer os mais novos

para o esporte amador-Tirar a
turma da droga-e da bebedei-
ra", enfatizou.

.

Por ser um time que está se

renovando, Morsth não sabe
precisar quais serão os titu-

lares. Segundo o técnico, fo
ram convocados 30 jogadores,
destes 25 irão permanecer no
elenco. "Temos muitos joga
dores' novos e bons", revelou,
para depois mencionar dois
atletas que saíram do Cruzeiro
para jogar bola em outra ci
dade. O zagueiro Juninho foi

para o Rio de Janeiro e o meia
Guilherme está no Atlético de
Ibirama.

GENIELLI RODRIGUES

TíTULOS
• Vice-campeão da Liga Bluinenauense
• Campeão dos extintos Torneio Início
,

e Campeão Regional
• Campeonato Municipal de
Massaranduba

_

• Campeão da Primeirona em 1986

lOCAL DOS JOGOS:
• localidade de Ribeirão lagoa,
Massarandubinha
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Jaraguaense na Seleção Brasileira
Jairo é levantador e viaja hoje para Saquarema (RJ), onde inicia os treinos
JARAGUÁ DO SUL

O levantador Jairo é mais
um dos vários atletas revela
dos pelo projeto de escolinhas
do voleibol jaraguaense. Jun
to com o oposto Alemão e o

meio-de-rede Marcelo, ele de
fendeu a Seleção Catarinense

vice-campeã nacional, na ca

tegoria juvenil. Agora embarca
para outro desafio - os treinos
seletivos da Seleção Brasilei
ra que se prepara para o Sul
Americano Juvenil, marcado

para outubro, no Brasil.
O atleta já foi convocado

para o escrete canarinho, no

ano passado, mas na categoria
infanto-juvenil. Na oportuni
dade, ele não conseguiu pas
sar pelas seletivas, mas espera
ter um desempenho melhor
agora. "Sinto que estou mais

experiente, mas será também
mais difícil. São muitos le
vantadores bons no Brasil e

a briga promete ser boa", co
mentou. Jairo viaja hoje para
Saquarema (RJ), onde inicia
os treinos com a equipe.

O coordenador da equipe
Marisol/FME, Benhur Spe-

rotto, torce para o sucesso

do atleta, mas confessa que o

sentimento é ambíguo. "Con
tamos muito com ele para o

Estadual e os Joguinhos Aber
tos. Se ele não estiver conosco,
será difícil de brigar pelo títu
lo. Porém, se estiver, é porque
foi cortado da Seleção e isso a

gente também não quer", afir
mou o técnico.

Já Marcelo e Alemão fala
ram sobre a participação da Se

leção Catarinense no Brasilei
ro. Marcelo, que tem 16 anos,
acredita que faltou vontade no

time para ficar com o título.
Mas comemora a oportunidade.
"Valeu muito pela experiência.
Foram confrontos difíceis", re
velou. Alemão, que também já
defendeu a Seleção Brasileira
(no Infanto-Juvenil), falou so

bre' as próximas competições,
como os Joguinhos Abertos, .

onde Jaraguá do Sul foi vice

campeão ano passado. ''Acre
dito que temos grandes chan
ces de brigar pelo título. Nosso
time é forte", comentou.

JULIMAR PIVATTO Marcelo, Jairo e Alemão: medalhistas com a Seleção Catarinense se preparam para novos desafios

Sem chances de conseguir o título, time juvenil está de olho nos Joguinhos

Basquete juvenil e mirim
competem no Catarinense
JARAGUÁ DO SUL

As equipes Unimed/FME
juvenil e mirim masculinos
entram em quadra neste fim
de-semana. Os garotos do juve
nil embarcam para Joinville
onde disputam o último qua
drangular da primeira etapa
do Campeonato Estadual da

categoria.
O time não tem mais chan

ces de conseguir o título, por
isso se preparam para o regional
dos Joguinhos Abertos de Santa
Catarina. Os times que seguem
na briga pelo primeiro lugar são
Joinville e Blumenau.

O armador Tui já anunciou

que deve deixar a equipe para
retornar aos Este-Ios Unidos.

Já o mirim defende o título

�
da competição em Brusque. O

<!J time de Jaraguá está no Grupo
� B, junto com Bandeirante/Brus-
'"

J:i! que, Bonja e AD Brusque. O

campeonato tem dois grupos

com quatro equipes cada, que
jogamentre si em quatro qua
drangulares, e os três primeiros
se classificam para o hexagonal
final. Os meninos que repre
sentam Jaraguá do Sul no Es
tadual são par Rafael, Gabriel,
Giovane, Gustavo Krutzsch,
Henrique, Carlos, Lucas, João
Gabriel, Gustavo Carvalho, Ar
thur e Gustavo Lemke.

TABElA DE JOGOS :

JUVENIL- Sexta-feira (4/7)
19h - Unimed/FME x Blumen.ou
Sábado (5/7)
15h30 - Unimed/FME x JEC/Felej
Domingó (6/7)
9h30 - Unimed/FME x Criciúma

MIRIM - Sexta-feira (4/7)
20h30 - Unimed/FME x Colégio Sõo Luís
Sábado (5/7)
9h30 - Unimed/FME x Bandeirante
14h30 - Unimed/FME x Bonja/Joinville

Mirim feminino
disputa etapa

Com a vice-liderança da
Chave' B no Campeonato Ca
tarinense de Voleibol Mirim
Feminino a equipe ADV/FME
'joga neste fim-de-semana a za

Etapa da disputa, na cidade
de Nova Trento. O time de

Jaraguá tem seis pontos e está
atrás de Nova Trento, que tem
nove. Fazem parte da mesma

chave AD Brusque, Concór
dia e Pomerode.

As garotas enfrentam ama

nhã o time de Concórdia, no
sábado pegam Pomerode e

Brusque e no domingo é a vez

de disputar pontos com as

donas da casa. O Estadual da

categoria é clividido em três
chaves, no qual as equipes se

enfrentam em quatro ou cinco

quadrangulares (dependendo
o número de times por grupo).
As duas primeiras colocadas se
classificam para o hexagonal
final, que será na cidade que
fizer amelhor campanha.
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'Não há dinheiro em caixa'
Roberto Dinamite assume Vasco herdando dívida de R$ 250mi
RIO DE JANEIRO

Um grande desafio está
diante da nova diretoria vas

caína, encabeçada pelo pre
sidente Roberto' Dinamite.
Depois de décadas de gestão
dominada por Eurico Miran
da, Dinamite herda um clube
com cerca de R$ 250 milhões

.

em dívidas e sem dinheiro
para quitar sequer os salários
dos jogadores no fim do mês.

"O Vasco está zerado, não
há dinheiro nenhum em cai
xa", admitiu Roberto duran
te entrevista coletiva em São

Januário, ontem, em seu pri
meiro dia como presidents do
clube. "Teremos que encontrar

parceiros para pagar os salá
rios de todos no fim do mês".
E aí começam os problemas.
As cotas de TV deste ano e

do ano que vem já foram gas
tas ou estão comprometidas
pela administração anterior.
"Realmente a situação é críti
ca. O ideal seria termos isso
à disposição, mas temos pes
soas sérias e daremos a volta

por cima. Implantaremos uma
gestão profissional e isso não
voltará a acontecer".

O ex-atacante procurou ser

diplomático ao se referir à ano.
tiga administração até porque
diz que precisará manter um

bom diálogo com os ex-diri

gentes nestes primeiros dias
a fim de se colocar a par dos

principais problemas do clu
be, das dívidas e dos contratos

Milan dá nova

chance a Ronaldo
O contrato de Ronaldo com o Milan ex

pirou recentemente, mos o diretoria do clu
be, mesmo ciente de que o atacante nõo
rendeu o que pod�ria, está disposto o

dor uma novo chance 00 jogador. O presi
dente Adriano Galliani tentou entrar em
contato com o Fenômeno poro' lhe ofere
cer o oportunidade. "Tentei ligar paro o

telelonacelulnr do Ronaldo, mos ele nõo
me resp·ondeu. Ronaldo tem o simpatia
de todos no Milan e, poro ser sincero,
ele preciso perder algum peso. Ele tem
de treinar duro e se preparar. Se os con

dições forem favoráveis, veremos o que
poderemos fazer", explica o dirigente.

Roberto Dinamite conversa com os jogadores do Vasco depois de assumir a presidência do alvinegro carioca

s noslenco
{fi

Sobr'{õti�e ebol, O presi-
den�r'" que acumpla P�f enquanto
o cargo, de vice-presidente de fute
bol - ódi'antou que o técnico Antp'
nio lopes manterá o ppsiçôo e qq�.9 19Mcyras. Esse seráo elenco qu� vai
elenco sof!.��g poucas.mudanças.Ôqs 'Ang�Ileva�,ao restante d.o Brasileiro".

em vigor. "Não sabemos de
nada a respeito dos contratos
de patrocínio, por exemplo.

Vamos precisar do auxílio da
antiga diretoria, neste primei
ro momento".

C�ncentraçã.o. total
Vqqderlei luxem�u�o Jevou (J,tiJl1� do,Ralmeiras panl�tibai

.:.Sõo Pti�lo. Os quatro;diQS de conêentr �ãgia último etapa d lage-
"o

jamentO';para que o Palmeiras inicie n iogo, contra o Atlético Mineiro, a
mara!ona de jogos até o fim do primeiro.�Mrno d.O Cdmpeonato»rá�ileiro.

�� it'

Ainda segundo Roberto,
apenas depois dessa conversa

inicial ele avaliará a necessi
dade de se fazer uma ampla
auditoria no Vasco, para le
vantar todos os dados. Du
rante muitos anos, o clube
da Cruz de Malta ficou sem

patrocinadores, em parte por
conta da figura de Eurico e da
falta de confiança em sua ges
tão. Agora Dinamite espera
ser a figura que vai atrair no
vos interessados em associar
sua imagem com o Vasco.

COl promete
�rradicar doping
o COl (Comitê Olímpico Internacional)

nõo medirá esforços poro tentar erradicar
o doping dos Jogos Olímpicos de Pequim,
que começam no próximo dia 8 de agosto.
A o�anização anunciou ontem uma série
de medidas que võo aumentar o controle
sobre os atletas, com mais de 4,5 mil tes
tes sendo realizados (25% mais do que em

Atenas 2004, e 90% mais do que em Sydney
2000). "O Comitê Olímpico Internacional
estó na dianteiro em relação aos esforços
paro erradicar o doping. A maioria dos atle
tas compete de formo justa e honesta. Eles
valorizam o experiência olímpica", afirmou
Jacques Rogge, presidente do COl.

Mossa está
otimista
DA REDAÇÃO

O brasileiro Felipe Mas

sa, da Ferrari, declarou estar
otimista com a corrida deste

domingo, o Grande Prêmio da
Inglaterra de Fórmula 1, em
Silverstone. Mesmo corren

do na "casa do rival", o líder
do Mundial de Pilotos acha
que pode conseguir um bom
resultado. Tanto a McLaren

quanto seu piloto, Lewis Ha
milton, são britânicos.

"Estou preparado para ir
à Inglaterra e enfrentar meus
rivais mais próximos de sua

torcida. Mas é preciso dizer:
sempre notei que a Ferrari

parece ser bem popular com
o público de lá", disse. Mas
sa elogiou o circuito inglês,
mas disse esperar uma corri
da mais tranqüila do que a de
2007, quando foi obrigado a

largar do fim do grid.
"Gosto de Silverstone, mas

espero não ter uma corrida tão
difícil quanto a do ano passa
do. Por causa de um problema
na classificação, larguei lá de
trás e tive que me recuperar
durante a ;-rova para chegar
em quinto no final".

Espanha
lidero ranking
DA REDAÇÃO

A conquista do título da
Eurocopa, no último domingo,
levou a Espanha à liderança
do ranking da Fifa. Assim, a

seleção espanhola chega pela
primeira vez em sua história
ao topo da lista, que é publica
da mensalmente desde a sua

criação em agosto de 1993. Na
última lista divulgada pela Fifa,
no começo de junho, a Espa
nha aparecia em quarto lugar,
Mas ganhou 254 pontos com o

título da Eurocopa e passou a

ter 1.557 pontos, desbancando
Argentina, Brasil e Itália, que
eram os três primeiros coloca
dos do ranking até então.

Assim, a Espanha se torna a

sexta seleção na história a lide
rar o ranking da Fifa, juntando
se ao seleto grupo formado por
Brasil, Argentina, Alemanha,
Itália e França. Mas a ascensão

espanhola não foi a única no

vidade na lista divulgada nesta
quarta-feira, que teve muitas

mudanças por causa da dis

puta da Eurocopa. A queda na

edição deste mês do ranking da
Fifa fez com que o Brasil ficas-

- se em quarto lugar.
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Sacarina é um dos mais antigos e populares adoçantes, foi descoberta em 1879
Composta por enxofre e nitrogênio, a sacarina é

um dos mais antigos e populares adoçantes do mer

cado, tendo sido descoberta em 1879. De lá para cá

triplicaram as opções de produtos para quem é dia
bético ou simplesmente deseja manter a forma. Vez
ou outra surgem pesquisas que associam o consumo

de tais produtos a doenças como câncer ou até mes

mo ganho de peso, gerando dúvidas no consumidor.
-De acordo com os médicos, sem evidências cientí
ficas que provem o contrário, os adoçantes são se

guros desde que observadas as indicações de uso e

quantidades máximas de ingestão recomendadas.
Para entender melhor, o adoçante dietético é

produzido a partir dos edulcorantes, componentes
naturais (frutose, sorbitol, monitol e esteovídeo) ou
artificiais (aspartame, ciclamato, sacarina, acessul
fame-k sucralose), responsáveis pelo sabor doce. Em
geral, os edulcorantes possuem um poder de adoçar
muito maior do que o açúcar da cana.

Segundo uma resolução da AgênciaNacional de Vi
gilância Sanitária (Anvisa), três novas substâncias de
vem chegar à mesa do consumidor brasileiro. São elas
.a taumatina (edulcorante natural, obtido de uma fruta

originária do oeste africano, 2500 vezes mais doce do
que o açúcar), o eritrol (como o sorbitol, é considerado
um edulcorante alcoólico) e o neotame (obtido através
da modificação da molécula do aspartame, mas, ao

� rn'f�mrsr...
. -.-....._.. INCl.USO.�

contrário deste, ele não é contra-indicado para fenílce
tonúricos, e é 8000 vezes mais doce do que o açúcar,
sendo o preferido pela indústria de refrigerantes).

Com amedida anunciada, o órgão visa a redução da

quantidade máxima dos adoçantes sacarina e ciclama
to em bebidas e alimentos, por conterem sódio, grande
vilão da hipertensão. As empresas têm três anos para
adequarem seus produtos ao novo regulamento. Para a

nutricionista Adriana Alvarenga, gerente de informa
ção científica da empresa Gold Nutrition, a medida faz
com que a indústria alimentícia reveja as composições
dos seus produtos e as diversifique.
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POLÊMICAS

Adocante engorda?
A recente divulgação de um estudo da Univer

sidade de Purdue - em que ratos teriam ganhado
peso com sacarina - causou o maior rebuliço. Mas,
segundo a nutricionista Marlene Merino, a subs
tância em si não engorda, ''A pesquisa americana
verificou que o sabor muito doce deste edulcoran
te provocou reações exacerbadas no organismo
dos ratos, e a falta da glicose foi compensada pelo
maior consumo de ração. Ou seja, a sensação doce
causada pela substância desregularia o organismo,
levando-se a comer mais".

CAUSA CÂNCER?
"Não existem evidências científicas até o mo

mento para sustentar essa hipótese em humanos.
As pesquisas que geraram algumas dessas infor
mações foram realizadas em ratos, com doses mui
to altas de edulcorantes e de forma aguda, o que
não representa o uso regular do produto em pesso
as diabéticas, por exemplo. O que ocorre é que, em

,� doses excessivas, poderia provocar problemas de
� toxicidade nos órgãos excretores, como intestinos

� e rins", fala a nutricionista.

Jaraguá do Sul
4732746000

I
Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança .

"
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