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j, f�O:� l Polícia registro quedo de 10%
Müllermultado
em R$ 21 mil dos aC·lde·ntes· com· o Le·1 Seco,.Prefeito de Corupá, Conrado Müller, foi
acusado de propagando fora de época
por uso de adesivos. Representação foi Audiência pública ontem, debateu proJ·eto que proíbe consumo de bebida nas ruas do município.feito pelo PMOB.
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Record aposta em
Chamas da Vida

Sobremesa prática
e muito saborosa

Novelo estreou para concorrer com Pantanal,
que está sendo exibido pelo SBT.
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Aprendo fazer banana flambada com

conhaque e creme de leite.
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De 09 a 13 de Julho
Jaraguá do Sul- na Arena Jaraguá

Horário I 09/10 e 11/07 I 12/07 I 13/07
Das 18h às 22h. Das 10h às 22h. Das 10h às 20h.

Atrações:

Espaço SESC,
Atrações para as crianças;
Espaço in,,,,:-ttil
Turma do Miguelito.

FEIRA DE NEGÓCIOS DO VALE DO ITAPOCU

www.expo2008.com.�r

Feira de Negócios; Dia do Sorvete;

Espaço Casa - produtos e

serviços voltados para a casa; Praça de Alimentação;

Exposição de Veículos;
Mais informações:
(47) 3275-7011 .

Dia da Gelatina;

Nem pit bull, rottweiler ou pastor
alemão, os roças mais agressi
vos do mundo são dachshund,
chihuahua e jock russell terriers, de
acordo com estudo do Universidade
do Pensilvônia, nos Estados Unidos.
O estudo, que pesquisou mais de seis
mil donos de cães, afirmo que um em

cinco dachshunds, conhecidos como

cães salsicha, já atacou ou tentou
atacar estranhos; um em 12 dos sal
sichas já atacou os próprios donos.
Segundo os pesquisadores, o estudo
indica que roças menores tendem o

ser mais agressivos que os maiores.

Fonte: BBe Brosil

1��;IJ:JJ]
3371.0800 • www.wizardjaragua.com.br

k

A malha que envolve você.

www.elian.com.br

Mais uma vítima
fatal em Jaraguá
Joel Simon do Silvo, 34 anos, perdeu o

vida no manhã de ontem, 00 colidir com
um caminhão. Doze pessous já morreram

em ocidentes este ano.
�1

CANDIDATOS
De todos
os tipos
Página 3

CONTROLE
SOCIAL

Somos imunes à
desobediência?
Página 10

NELMA
·PENTEADO
Saiba como

ganhar ingressos
Página 11
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EDITORIAL

CHARGE

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

Carisma e Predestinação
Hápessoasquenascemparaumdeterminadotrabalho.

Há pessoas que constroem seu futuro através do estudo
e da dedicação, e nem sempre conseguem o que querem.
Há aquelas que são predestinadas ou tem vocação ou

estão induzidas a fazer determinada tarefa ou trabalho

seguindo os passos dos pais, que muitas das vezes às
encaminham.

E há as carismáticas. Aquelas que têm no coração e no

sangue a intuição, o dom, a pureza, a sutileza, a autocon
fiança, a liderança, o crédito, a determinação e avontade.
Enfim, carisma e predestinação, qualidades capazes de
tornar uma pessoa pronta para qualquer coisa na vida.
Pessoas que nascem pobres e não conseguem uma for
mação adequada, às vezes aprimoram a intelectualida
de através da vivência. O dia-a-dia, a convivência com

determinadas pessoas e ambientes, o espírito de líder
leva o carismático a conhecer seus próprios valores e

passar a explorá-los em prol de uma finalidade maior.
Assim é que, em determinado momento de sua

vida, o predestinado e carismático, chega ao topo de
sua caminhada e tem a confiança de todos. Quem de
sã consciência, há alguns anos, poderia supor que um

homem de origem humilde, sem muita formação e sem

nenhum preparo, na época, poderia estar hoje no pata
mar mais alto de nosso comando?

Pois este homem provou na prática que omundo gira
e gira. Está, a despeito de muitos, vencendo barreiras, e
com a ajuda de seus aliados, levando o país para frente.
É lógico que em todo lugar há conflitos de opiniões.
A inveja também está presente. Há o embuste por bai
xo dos panos. A corrupção - coisa que sempre houve.
Nunca se ouviu falar tanto em CPIs neste país. E por
quê? ... Acho eu, que neste governo, procurou-se colo
car "ordem na casa", botar pra fora a podridão e tirar o

capuz de muito político corrupto. "Doa a quem doer",
"cortar na carne", palavras do próprio presidente.

Há erros? ... Há sim. Em toda a história da humani
dade não houve ou não há um governo em todo mun

do que não tenha cometido mn erro, seja individu
al ou coletivo. O povo está confiante... Deposita toda

esperança por dias melhores em seu comandante.
Há muito a fazer. Há muito a reparar, Este é o caminho ...

ELISABETH HARMEL, ESPECIAliSTA EM GESTÃO DE PESSOAS

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

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

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

• telefone (. não serõo publicados).

Bem mesmo em confissão de dívida não pode ser penhorado

THIAGO MARKIEWICZ,
OEPARTAMENTO ChIEi.
E EMPRESAmAL DA
CASSUU ADVOGimOS

O Superior Tribunal de Justiça entende
que o bem de família mesmo dado como

garantia em contrato de confissão de dívi
da não pode ser penhorado. A decisão que
gerou esse entendimento manteve a im

penhorabílídade de um imóvel utilizado

para fins residenciais dado em hipoteca ao

Banco do Brasil em instrumento de confis
são de dívida. Por unanimidade, a Quarta
Turma do S1], acompanhando o voto do
relator, ministro .Aldir Passarinho Junior,
que negou o agravo regimental interposto

pelo Banco do Brasil, contra a decisão que
invalidou a hipoteca e anulou a execução
da penhora. De acordo com os autos, dian
te da ameaça de ficarem desabrigados com
a penhora do imóvel residencial por con

seqüência da execução contra seus pais, os
filhos, na condição de possuidores do bem
por doação dos avós paternos, embargaram
a execução do imóvel e garantiram o direi
to de habitação em embargos de terceiros.
O banco recorreu da decisão para garantir
a validade da penhora, sustentando que,
uma vez oferecido como garantia hipotecá
ria, não há que se falar em impenhorabili
dade do bem de família.

Seguindo orientação predominante no

S1], o relator reiterou que a impenhorabi
lidade prevista na Lei que dispõe sobre do
bem de família (Lei n° 8.009/1990) se es-

tende ao único imóvel do devedor, ainda
que ele se ache locado a terceiros, por gerar
frutos que possibilitam à família constituir
moradia em outro bem alugado ou utili
zar o valor obtido pela locação desse bem
como complemento da renda familiar. Ou
seja, assegura ao proprietário, mesmo que
não resida no imóvel ou que esteja parte
dele locado, o direito à impenhorabilidade
doseu bem.

Da fundamentação do Ministro Relator
_

destaca-se o seguinte trecho: "Com efeito, o
imóvel que serve de residência à entidade

. familiar é impenhorável, salvo as exceções
legais e estritamente em seu contexto, a

teor do artigo 30, V, da Lei n. 8.009/90, não
se estendendo a outras, como no caso dos
autos, em que remanesce o princípio geral
da impossibilidade da penhora.

O CORREIO DO POVO
Diretor: Nelson Luiz Pereira
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FALA Aí!

"Certamente võo
ser muito

requisitados
(advogados). "

RAIMUNDO COLOMBO (DEM),
SENADOR, antevendo encrencas

de ordem jurídica na campanha
eleitoral deste ano.

"Em um cenório
de inflação, até que

se justifico. "
GUIDO MANTEGA, MINISTRO
DA FAZENDA, defendendo a alta
de juros para conter a inflação.

" Nõo desejamos
.

mexerainda
. �os preços."

EDSON LOBÃO, MINISTRO
DAS MINAS E ENERGIA,

sobre especulações de novo aumento
dos combustíveis.

Aposentadoria
A pedido do deputado Fernando Coruja (PPS-SC) o Comissão de Séguridade
Social e Família promove amanhã audiência público port! discutir o extin
ção do fator previdenciário como cálculo do aposentadoria conforme projeto
já aprovado no Senado, que fixo o benefício o partir do médio aritmético
simples dos salários de contribuição dos meses imediatamente anteriores
00 do afastamento do atividade ou do doto do entrado do requerimento,
até o máximo de 36, apurados em período não superior o 48 meses. O fator
previdenciário considero o idade e o tempo de contribuição do segurado, o
expectativa médio de vida de homens e mulheres e o alíquota de 31%, cor
respondente à somo do alíquota básico de contribuiçã.o do empregador. de
20%, e o máximo do empregado, de 11%."Um coeficiente atuarial que ob
jetivo desestimular pessoas que atingem os requisitos poro o aposentadoria
por tempo de contribuição em idades muito precoces", explico Coruja.

.

MOTORISTAS
Em ag.osto o senador Paulo Paim
(PT-RS) deve apresentar uma mi
nuto de projeto de lei que atendo
às principais reivindicações de
motoristas de ônibus, caminhões e

táxis. Entre elos o jornada de oito.
horas diárias de trabalho, coni o

máximo de duas horas-extras adi
cionaI. A categoria também quer o
criação de Estatuto e o regulamen
tação do profissão de motorista e

cobrador de ônibus urbanos.

LISTÃO 1
Se era por falto de confirmação, agora
está resolvido. No listo publicado on

tem pelo Correio, 115 cidadãos com

domicílio eleitoral em Jaraguá do Sul
se mostram dispostos o representar o
povo no Câmara, que tem só 11 vogas.
Tem poro todos os gostos. Alguns pelo
terceira ou quarto vez tentando chegar
lá, outros querendo voltar e, ainda, os
novatos. Mos é bom lembrar o que es

creveu Oscar Wilde: "Só os idiotas não
julgam pelos aparências".

LISTÃO 2
Brunhilde Pasold, mulher do ex-pre
feito Irineu Pasold é um dos 14 nomes

que o PSDB lançou à Câmara. Com o

marido candidato o vice-prefeito na

chapa majoritário encabeçado por Ivo
Konell (DEM). AdernarWinter, o tucano
rebelde que voto com o prefeito Moa
cir Bertoldi (PMDB) está no lista, mos
por um equívoco não teve o nome di
vulgado ontem. Conforme os registros
no cartório eleitoral, entre os 115 tem,
também, o baiana, o alemão, o toro, e
nico, o toto, o dega, ri loli...

O CORREIO DO POVO IIQUARTA-FEIRA. 9 DE JULHO DE 200ã
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Müller é multado em R$ 21 mil
Prefeito é acusado por propaganda fora de época devido a adesivos em carros
CORUPÁ

Candidato à reeleição, o pre
feito Conrado Müller (PP) foi
multado em R$ 21.282,00 por
propaganda fora de época. A
representação foi ajuizada pelo
PMDB, partido do também can

didato à Prefeitura, Luiz Carlos
Tamanini, contra Müller e con

tra o Pp, presidido pelo vereador
Everaldo Mokwa.

O partido adversário denun
ciou o prefeito e o PP pela uti
lização de adesivos em carros

com o número 11 - número da

legenda e do candidato à majo
ritária -, associados aos dizeres
"Deixa o homem trabalhar",
nas cores vermelho e azul, que
simbolizam o partido. No carro

do prefeito, constava apenas o

adesivo com o númeto 11. .

Segundo o advogado da coli

gação PMDB, PSDB, PPS e PSB,
Fernando Lunelli, ao fazer a con
sulta no site do Detran através
das placas, constatou-se que os

carros pertencem a funcionários
da Prefeitura e familiares, a pres
tadores de serviço domunicípio e

a filiados ao PP. Lunelli disse que
os carros com adesivos foram fo-

tografados, inclusive no pátio de
.

secretarias e na Prefeitura.
Lunelli não soube precisar a

data, mas afirmou que os carros

adesivados começaram a circular
pela cidade quando da instaura
ção da CP (Comissão Processan

te) da Câmara contra o prefeito,
em dezembro do ano passado,
caracterizando a propaganda
extemporânea. Ele também res

saltou que a campanha eleitoral
foi liberada a partir do últimodo- '.
mingo, 6, e somente para os can

didatos de posse do CNPJ e com a

conta de campanha aberta, "que
o prefeito ainda não tem".

Na sentença, a juíza da 87a
zona eleitoral, Eliane Alfredo
Cardoso Luiz, entendeu que o

prefeito se beneficiou da divul

gação dos adesivos em favor de
sua campanha, mas não o PP.
Conrado Müller disse desco
nhecer o teor da sentença e pre
feriu não se manifestar publica
mente. As multas previstas na

lei eleitoral para propaganda
antecipada variam entre R$
21.282,00 e R$ 53.205,00.

CAROLINA TOMASELLI PMOB do candidato Luiz Carlos Tamanini ajuizou representação contra o prefeito, que concorre à reeleição

Câmara terá uma semana de recesso
.Vereadores de Guaramirim entram em férias no dia 24, seguindo a LOM

Os vereadores de Gua
ramirim terão uma semana

de férias durante este mês,
quando ainda estão progra
madas sessões para os dias
14, 17 e 21. O recesso parla
mentar começa no 'próximo
dia 24 e vai até o dia 1° de

agosto.
Conforme a Lei Orgânica

do município, que foi mo
dificada nesta Legislatura,
o recesso será de 45 dias ao

ano, sete no mês de julho e

o restante no final do ano, a'
partir de 24 de dezembro até
o dia 31 de janeiro. Antes, as

férias dos vereadores eram

de 90 dias.
Na última segunda-fel-

. ra, o suplente Caubi. Pinhei
ro (PDT) assumiu a vaga do

,

. vereador. João Deniz Vick
(PMDB), que entrou em pe
ríodo de licença, não remu

nerada.

Clic entrega reivindicações
aos candidatos à Prefeitura
GUARAMIRIM

O Clic (Conselho de Líderes

Comunitários] vai reunir hoje,
às 19 horas', na Câmara de Ve
readores, os candidatos a pre
feito da cidade. Nilson Bylaardt
(PMDB), Evaldo Junckes (PT) e

Lauro Frohlich (OEM) vão rece

ber um documento das 34 as

sociações de moradores com as

principais reivindicações dos
bairros da cidade.

Segundo o presidente do
Clic, Ilton Piram, as prioridades
começaram a ser levantadas
em abril, e trabalhadas duran
te os dois meses seguintes em

reuniões. A proposta, explica,
é que os' candidatos possam in
cluir os s pedidos nos planos de
governo, ainda em fase de ela"
boração. "Muitos planos de go-.
verno não têm nada a ver com a.

_
realidade que vivenciamos, por
isto esperamos que ao menos

as principais sejam incluídas",

comentou,
Segundo ele, cada candida

to receberá um ofício elaborado

pelas associações de moradores
e um documento em nome do
Clic, contemplando as necessi
dades de toda apopulação, "E
vamos pedir que assinem um

termo de compromisso de que
estão sabendo destas reivindi
cações e que vão incluir isto
no plano de trabalho, se forem
eleitos", acrescentou Piram.
D presidente doClic também

disse que o objetivo não é pres
sionar os futuros governantes,
mas auxiliá-los na identíficação
daqueles que são tidos como

investimentos prioritários pela
comunidade, tarefa fácil para
os líderes comunitários, inseri
dos no contexto local, "Nosso
objetivo, colho voluntários, é

. colaborar com a administração
municipal. Queremos particí
par do processo", salientou.

João Deniz Vick se licenciou e deu lugar a Caubi Pinheiro

Ealtou
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,com o Professor Marinelli

Acidentes reduzem
1 0% com Lei Seca
Para PM, motoristas estão mais conscientes
JARAGUÁ DO SUL

A lei de tolerância zero de
álcool para motoristas, que
entrou em vigor há 20 dias, já
reflete resultados positivos no

município. Levantamento da
Polícia Militar constatou que,
entre os dias 20 de junho e

7 de julho, o número de aci
dentes reduziu cerca de 10%
em comparação com o mes

mo período do ano passado.
Em 2008, foram 158 aciden
tes contra 174 em 2007, uma
redução de 16 ocorrências no

trânsito.
O coordenador do setor de

trânsito do 14° Batalhão de
Polícia Militar, capitão Gilda
de Andrade, acredita que os

motoristas estão mais cuidado
sos com a nova legislação. '�s

pessoas sabem de .que a lei está
mais rígida e, com isso, estão
mais conscientes em relação ao

álcool e direção", comentou,
Segundo Andrade, outro

dado percebido é a redução
das ocorrências no último fim
de-semana. Embora seguido ao

pagamento, a PM registrou 214

ocorrências, contra 243 aten
dimentos no final de semana
anterior ao pagamento (28 e 29

de junho), uma diferença de

aproximadamente 12%. "Nor
malmente, o número de ocor

rências cresce cerca de 20% nos

fins-de-semana do pagamento,
mas dessa vez aconteceu o con

trário", ressaltou.
De acordo com o capitão, a

expectativa é de que a lei seca
"crie uma mudança de com-

Um oferedmento:

DuasRodas
Indostrial

�:
"".
OJ,

� : ......

I Audiência pública debate a
�

venda e consumo de bebidasExpectativa é de que lei reduza também perturbações e agressões

Aaudiênciapúblicaque deba
teu o projeto sobre a proibição da
venda e do consumo de bebidas
alcoólicas em ruas e logradouros
públicos de [araguá do Sullotou
a Câmara de Vereadores, na noite
de ontem. O debate contou com

a presença maciça de represen
tantes de Consegs (Conselhos
Comunitários de Segurança) e

associações demoradores, que se

posicionaram a: favor do projeto.
Também compareceram comer

ciantes, que defenderam a venda
e o consumo de bebidas em áreas

próximas aos estabelecimentos,
como as mesas instaladas nas

calçadas.
O presidente do Aconseg

(Associação dos Conselhos Co
munitários de Segurança), José
Schmidt, acredita que a venda e

o consumo de bebidas alcoólicas

em locais públicos incentiva,o
uso de drogas mais pesadas. "O
álcool é o carro-chefe para outras

drogas", afirma, defendendo in
clusive a proibição de festas pú
blicas como a Stammtisch. Opi
nião diferente tem o comerciante
Daniel doNascimento, sócio-pro
prietário de uma lanchonete no

Calçadão. "Deveria ser liberado
nas áreas em que há mesas nas

calçadas", comentou.
A presidente da Câmara, Ma

ristela Menel, autora do projeto,
disse que a votação deve acon

tecer na próxima semana. Até o

fechamento desta edição, a audi
ência inda não havia encerrado.
Também informou que a enquete
no site da Câmara de Vereadores
teve 711 votos, dos quais 75%
aprovaram (536 votos) o projeto
e 175 são contra amudança.

l' pessoas detidas por; e,.ftbriaguez
pelo mesmomotivo. O valor do multo
poro quem di rigQodo é. de
R$ 955, moi s no CN�;,
ser infr.oç-

portamento", reduzindo não

apenas o número de acidentes

por embriaguez, mas também
de ocorrências normalmente
relacionadas ao consumo de
álcool, como perturbação do
sossego alheio, lesões corpo
rais e vandalismo.

Para evitar tragédias no

trânsito, Andrade aconselha.
"Quando sair com os amigos,
pegue carona com quem não
beber ou então, pegue um táxi,
van ou ônibus".

-

DAIANE ZANGHELINI

"Tolerância não é regra", afirma capitão
Limite estipulado deve evitar que ingestão de remédio acuse no bafômetro
A tolerância estipulada

pela nova legislação é de dois
decigramas por litro de san

gue, que no bafômetro equi
val!'! a 0,10 miligramas por
litro de ar. A dose de 0,2 a 0,3
gil equivale à ingestão de um

copo de cerveja, um cálice de
vinho ou uma dose de uísque.

O capitão Gilda de' An
drade explica que este limite
foi estipulado para permitir

que haja uma tolerância para
casos como o consumo de re

médios que contenham em

sua fórmula' alguma substân
cia que acuse no bafômetro.
"Mas essa tolerância não é

regra, podendo variar de pes
soa para pessoa, levando em

conta sexo, peso, se está bem
alimentada, se está sob efeito
,de remédios, entre outras cau

sas", ressaltou.

A PM também informa que
o motorista não é obrigado a

se submeter ao teste do bafô
metro. Caso o motorista se re

cuse a fazê-lo, o policial pode
rá atestar através dos sintomas

apresentados pelo condutor
(hálito, olhos avermelhados,
dificuldade em se expressar,
dificuldade para se manter de

pé, entre outros sinais) que ele
está sob efeito de álcool. Debate sobre proibição de bebidas alcoólicas lotou C1imoro de Vereadores
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EXPO 2008

standes abrem na noite de
JARAGUÁ DO SUL

Começa hoje mais uma edi
ção da Feira deNegócios do Vale
do Itapocu. A Expo Z008, como
é conhecida, promete reunir 85
expositores de quase 60 ramos

diferentes da indústria, do co

mércio e da área de prestação
de serviços. Mas, os números
não param por aqui. Conforme
os organizadores, a expectati
va é movimentar mais de R$
5 milhões a partir do evento

e, ainda, servir como ponto de
encontro para a' população da
microrregião.

A abertura oficial está marca
da para as 18h. Logo depois da
cerimônia, o público tem a chan
ce de ver de perto as novidades
trazidas para feira. A visitação
encerra às zzh. De hoje até o pró
ximo domingo, de acordo com

Edson Schmidt, diretor da Expo
Z008, devem transitarpelaArena
Jaraguá cerca de 50 mil pessoas.
E, para estes visitantes, a progra
mação é extensa.

Os estandes foram munidos
de inovações. Quem está em

fase de obras em casa, conta,
inclusive, com um espaço es-

pecífico para conhecer os mate
riais que mais chamam atenção
no mercado atual. Há móveis,
itens de decoração e produtos
da construção civil. No ambien
te, os participantes também vão
encontrar lojas de roupas e es

tandes montados por fábricas
de equipamentos dos setores
metalmecânico e têxtil.

De maneira paralela, a Expo
Z008 apresenta um atrativo ex

tra aos admiradores do ramo

automotivo. É que uma exposi
ção de veículos novos e antigos
toma conta do piso superior da
Arena. A mostra fica no local
até o término das atividades, ou
seja, às zzh do dia 13.

Segundo Schmidt, um dos
objetivos é que a feira seja inte
ressante não apenas aos micro
e pequenos empresários, mas

sim para todos os moradores do
Vale do Itapocu. Por isso, além
de gerar negócios, ela se tornou
sinônimo de entretenimento até
às crianças com brincadeiras co
ordenadas pela equipe do Sese

(Serviço Social do Comércio).

KELLY ERDMANN

GE�L--------------------

Arena ganhou estandes por todos cantos, que recebem produtos de 85 expositores

•

oJe
Feira reúne novidades da indústria, do comércio e de prestação de serviços

<.'

Carteiros dizem que preferem trabalhar, mas negociação não avança

Greve completa uma semana

e acumula cerca de 53 mil cartas
JARAGUÁ DO SUL

Parados. É assim que estão
Z5% dos carteiros da Central de
Distribuição dos Correios de [a
raguá do Sul. E, por isso, cerca
de 53 mil correspondências se

amontoam no prédio da empre
sa instalada no Bairro Baependi.
Tudo por causa da paralisação
nacional dos funcionários, que
completou uma semana ontem.

Conforme Euclides Saraiva
Filho, delegado sindical no mu
nicípio, a greve deve continuar
até que se firme um acordo en

tre a classe e a instituição. No
Brasil inteiro, ZO% dos 180 mil
trabalhadores estão de braços
cruzados à espera do ajuste.
Eles exigem retoques do plano
de carreira, cargos e salários.
Na opinião do grupo, os pre
juízos impostos pela diretoria
da empresa são muitos. Entre
eles estão: adesão a banco de
horas, demissão depois de duas

avaliações negativas de desem

penho, achatamento salarial
e cargo único subdividido em

funções diversas. Para comple
tar, há reclamações referentes
ao pagamento de participação
de lucros e resultados.

A próxima rodada de nego
ciações está agendada para o

dia 15 de julho, terça-feira. En
quanto isso, segundo o gerente
Marcos Axt, da Central jaragua
ense, estima-se que até lZ0 mil
cartas fiquem estacionadas na

empresa. "Vamos levar quase
10 dias para deixar tudo em dia
após a greve", explica. Enco
mendas, telegramas, contas de
energia elétrica, malotes e Se
dex contirÍuám sendo entregues
normalmente. Para quem tem
tarifas atrasadas, a dica é buscar
meios alternativos de acertá-las,
como pagar diretamente com as

empresas ou emitir fatura adi
cional pela internet.

Ao contrário do q eu

no último Expo, em 2006, neste
ano o acesso aos estondes é gra
tuito. A cobrança otingeisom�nte
o estacionamento. (RS 5)..

'

no, o público oindo: e

ço d
..
e olimenfdçõ'Q e

Do Terminal Ur6ano é o IDeal,
e vice-verso, há linhos,�sp�ciois
de ônibus. O valor do pô�gem\é
de R$ 2,05. O horárjo de funéio
nomento do feira vai das 18h às
22h, de hoje até sexta, e)10 final
de semana dos 10h às 22h.

Duas peças
de humor

O próximo final de semana
será agitado na cena cultural ja
raguaense, Dois espetáculos de
circuitonacional desembarcam
no teatro da Scar no sábado. Às
19h, o ator Fábio Moraes sobe
ao palco com '1'\ vida é uma co
média". A peça tem direção de
Marcos Wainberg.

Mais tarde, às ZOh30, a vez
é de Beto Gabriel. Ele apresenta
o show intitulado "O remédio

para o stress do mundo mo

derno". Na montagem, o hu
morista se transforma em seis

personagens distintos: o portu
guês, o turco, bêbado, alemão,
nordestino e o gaúcho.

Os ingressos custam R$
30. Já para o outro espetácu
lo, os interessados devem de
sembolsar R$ 40. Em ambos,
estudantes pagam somente a

metade. As estradas estão dis
poníveis na bilheteria do Cen
tro Cultural e no site www.

ingressorapido.com.br.
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SONHO REALIZADO

Convênio para casas populares
Quarenta unidades serão construídas agora, prédio também está projetado
GUARAMIRIM

A guaramirense Etelvina
da Silva tem 60 anos e sempre
morou de aluguel. Mas esta
realidade está próxima de mu
dar. Etelvína assinou, com lá
grimas nos olhos, o convênio
de aquisição da casa própria
na última semana. "Não tenho
palavras para expressar o que
sinto neste momento. Final
mente vou realizar o sonho da
casa própria", disse.

A iniciativa faz parte de uma
parceria entre a Prefeitura de
Guaramirim e a Caixa Econômi
ca Federal para a construção de
40 residências que serão cons

truídas no Bairro Caixa Dágua.
O investimento vai contar com

parte dos recursos oriundos do
FGTS (Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço).

De acordo com Elcio José

Coelho da Lara, superinten
dente regional do banco, cada
moradia terá um custo de R$
12 mil. "Deste valor serão sub
sidiados às famílias R$ 9 mil

que poderão ser parcelados em
até 72 vezes. A prestação deve
ficar em torno de R$ 50 men

sais", disse o funcionário da
Caixa,

O prefeito Mario Sérgio Pei
xer também anunciou a cons

trução de dois blocos de apar
tamentos populares a serem

construídos paralelamente às
casas. ''A iniciativa visa suprir
a necessidade de moradia que
existe hoje no município dan
do aos interessados mais opor
tunidade de escolha. Outros
detalhes sobre QS apartamen
tos serão apresentados em bre
ve, mas os valores devem ser

iguais aos das casas", disse. . Loteamento de cosas populares ajudou reduzir déficit habitacional em Jaraguó, Guaramirim segue exemplo

Motorista morre em

colisão com ônibus
JARAGUÁ DO SUL

Joel Simon da Silva, 34 anos,
morreu em uma colisão entre

,

um Palio de cor branca e um ve

ículo da empresa de Transportes
Rainha, na Rua Carlos Frederico
Ranthum, noBairro Santa Luzia,
às 6h43 de ontem. O motoris
ta do ônibus Jailson Gonçalves
Fernandes, 32. anos, ficou ileso.
Silva seguia no Palio sentido ao

Centro da cidade e Fernandes

trafegava com destino ao bairro.
Os supostos motivos que

levaram a colisão ainda não fo
ram confirmados pelo Corpo de
Bombeiros e nem revelados pela

EDITAL
.

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

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

acham neste Tabelionato para protesto de Titulos contra:

DOCUMENTO CREDOR
VENCIMENTO VALOR SACADOR

DEVEDOR
ESPECIE NUMERO

familia da vítima. Mas existe a

suspeita de que Silva teria joga
do o carro contra o ônibus pro
positadamente. Até o fechamen
to desta edição, O Correio do
Povo apurou que antes de Silva
sair de casa ele havia discutido
com a familia.

Não foi possível entrar em

contato com o motorista da em

presa Transportes Rainha. Con
forme a auxiliar administrativa
da empresa Dani de Lima, os

responsáveis pelo setor estavam.

em reunião. Ela afirmou não ter

autorização para passar a ligação
para o motorista.

COM'.% IND E COM DE PLACAS LTD 07.646.622,'0001-30 V S SUPR COMUN VISUAL LIDA
• I 0010251198 13/06/2008 ' 421.50 O MESMO
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I 2291-01 20i06/200S 174,00 O MESMO

ARiEL VICENTE DE SOUSA 244.852.419-ll4 MECANICA GP.JTER CAR Mj LIDA ME

RHAIANE �O�����OES IJOA
2!jí06!200S rio4�à�OI8�/:gr� IiSBC BANK BRASIL SA BANCO MUlJlPtO
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EdITai, para que os mesmos comparecam neste Tabelionalu na Av. MalO""""", da Fonseca. nt 1589. no prazo da lei. a fun de
liquidaro seu debito, ou entao, darrazao por que nao o taz, sob a pena de serem os releridos prllli!s!ados1l3forma da Lei, ete.
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Família Bleich perde casa em incêndio
Causa ainda não foi confirmada; vítimas esperam doações da comunidade

"Uma vida de 30anos", É o

que significa para o casal Ma
falda Bleich, 50, e Udo Bleich,
53, a perda da casa incendia
da na tarde de segunda-feira,
na Rua Carlos Frederico Ran

thum, no Bairro Santa Luzia.
As causas não foram compro
vadas. Há cinco anos seis pes
soas da família viviam no lo
cal e nenhum deles estava na

residência, que era alugada,
quando ocorreu o acidente.

Agora, eles pretendem come

çar tudo de novo.

A filha Sonaira Bleich,
24, não conteve o choro ao

ouvir a mãe falar do esforço
da menina para economizar
o salário e adquirir os mó
veis novos. Sonaira estava

de casamento marcado e jus
tamente ontem (7) - um dia

após o incêndio - se mudaria

para outra casa na compa
nhia do parceiro. O enxoval,
que já estava completo, foi
perdido no incêndio.

O filho Valdecir Bleich,
19, e a namorada Rose Maria
Pereira as Silva, 27, que está

grávida, também perderam o

enxoval de casamento e do
bebê.

�
o:
·0
o:
UJ

_ã:

Incêndio destrói" vida de 30 anos", enxoval de cosal e bebê foram perdidos

.,
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FEIRA DO LIVRO

Homenagens na abertura da feira
Gilmar Moretti é nomeado patrono do evento que lembra Machado de Assis
JARAGUÁ DO SUL

A tarde de sol que fez em

Jaraguá do Sul ontem, ga
nhou um brilho especial com
a abertura da segunda edição
da Feira do Livro. O evento
iniciou com a presença de
autoridades, educadores, es

critores e crianças que acom

panhavam atentos as home-
.

nagens prestadas.
Com o tema "Um mun

do de emoções", a feira deste
ano, lembra os 100 anos da
morte de Machado de Assis.

Já como patrono do evento foi
nomeado o poeta jaraguaense
Gilmar Moretti, que durante a

cerimônia, recitou poemas de
autores que ele considera re

ferências nacionais. O escritor
falou ainda sobre a importân
cia db incentivo à publicação
de obras na região. "Para todo
mundo que escreve e que de
seja compartilhar isso com ou

tras pessoas não tem gostinho

melhor que o de publicar um
livro", comentou.

Ainda durante a abertura,
o escritor Carlos Henrique
Schroeder, um dos organiza
dores do eventó, destacou que
a feira foi pensada tanto para
atrair o público adulto como

infantil, o que fica comprova
do quando se caminha entre
os estandes. Julia Fernandes, 7
anos, foi uma das visitantes e

já escolheu a obra que vai le
var para casa: Menina bonita
dÇJ laço de fita, de Ana Maria
Machado. "Gosto de ler. Gosto
de livros coloridos e que con

tam histórias de outras crian

ças", explica. A mãe da meni
na, Nilda de Jesus, acrescenta:
"Ela é apaixonada por leitura.
Estávamos esperando a feira
abrir desde sábado. Aqui o

ambiente é propício para o in
centivo à leitura", revela.

Palavra de
escritor

O primeiro dia do feira tam
bém contou com o presença do
escritor Ricardo Azevedo, que
lalou poro crianças e adultos em

dois horários diferentes. "Acho
importante esse contato paro hu
manizar o trabalho do escritor",
disse lembrando que no imaginá
rio das pessoas, escrever um livro
parte somente do inspiração.
Segundo ele, é preciso técnica e

conhecimento das diferentes prá
ticas de discurso. Já sobre o desa
fio de formar leitores, o autor de
obras infantis disse que a escola
e a família são fundamentais. "O
contato com adultos não leitores
não vai formar leitor nenhum.
Como você vai ensinar alguém o

cozinhar se você não souber fazer
isso?", questionou.

DEBORA VOLPI Julio aprovou o evento e já escolhe as obras que deve levar poro caso

BARRA VELHA
,

Area de lazer no /

São Cristóvão
Os moradores do bairro São Cristó

vão vão ganhar um novo local de lazer.
A prefeitura está fazendo um campo de
futebol de areia e um parque no Ruo Fran
cisco Paula Corre0, próximo à fábrica de la
jotas. As obras começaram no sábado, dia
5, e devem ficar prontos até o final deste
mês. Além do campo, o local terá um par
que com brinquedos poros as crianças.

Negócios, Lazer e Diversão
para toda a família!

. FEIRA QE NEGÓCIOS DO VALE DO ITAPOCU

www.expo2008.com.br

De 09 a 13 de Julho
Jaraguá do Sul· na Arena Jaraguá

Horário·1 09/10 e 11/07 I 12/07 1 13/07
.

Das 18h às 22h. Das 10h às 22h. Das 10h às 20h.

GUARAMIRIM

Ladrões roubam fiação
o novo centro cirúrgico do Hospital Municipal Santo Antônio foi arromba

do no final de semana e o fiação elétrico já instalado foi levado. Os bandidos
quebraram uma das janelas da unidade paro entrar na 010 e praticar o crime.
De acordo com o diretor do hospital, Luiz Antonio Pereira, no momento é difícil
qcalcular o prejuízo. "Só saberemos com precisão quando o obro for refeita, mos
deverá ficar entre R$ 10 mil e R$ 20 mi!". Pereira pede ajudo da população poro
identificar os ladrões. "Se alguém tiver alguma informação sobre o paradeiro
desse material pedimos que informe a polícia". A obra do centro cirúrgico está
na fase de acabamento com o rebóixamento do teto em gesso, pintura base com

tinto especial. colocação de piso e instalação da climatização.

Feira de Negócios; Dia do Sorvete;

Espaço Casa - produtos e

serviços voltados para a casa;
Praça de Alimentação;

Espaço SESC,
Atrações para as crianças:

Espaço infantil Turma do'Miguelito.

Exposição de Veículos;

Dia da Gelatina;

CORUPÁApoio:Realização:

e
Ccnrro F.J)l,rn:s�!i.11
i.kJarngua do Sui

r,I24M CAIXA Bombeiros receberam recursos
O Governo do Estado está repassando paro os Bombeiros Voluntários de Co

rupá R$ 26.382,51, em três parcelas. A informação é do Secretário Lio Tironi que
recebeu na última quarta-feira o presidente do entidade José Norberto Müller.

Mais informações:
(47) 3275·7011

FUNTURISMO _fTAftlA'US1'All8D1rn,...l ",.;.
HlTHAtlSPGID .�
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Chamas da Vida pam brigar com Pantanal
Record estréia novela já de olho na concorrência com o SBr

Como já é tradição na Record, Carolina, Walter (Antonio Grassi)
"Chamas da Vida" também estreou ter uma fábrica em Tinguá. O reen

numa terça-feira. A trama começou contra acontece de forma inusitada:
ontem, para tentar garantir a vice-li- durante uma ação do Corpo de Bom

derança. Não será uma tarefa fácil, já beiras. Walter faz um churrasco na

que o folhetim escrito por Cristian- Fábrica de Sorvetes para todos os

ne Fridman, que tem direção geral funcionários para comemorar a ex

de Edgard Miranda, será exibido no pansão de seu negócio. O clima é de
mesmo horário no qual o SBT está festa até que fogos de artifício estou

mostrando a reprise de "Pantanal", ram para todos os lados, resultado
que vem fazendo bonito na gue�ra de uma brincadeira de mau gosto dé
do Ibope.'

" Antônio (Dado Dolabella).
Ação, humor e muito 'romance,' .Várias pessoas são atingidas e

marcam "Chamas da Vida". A' tra- :
o Corpo de Bombeiros de Tinguá é

ma central parte do encontro,do' .acionado. Pedro, Guilherme (Roger
soldado-bombeiro Pedro (Leonardo ,Gobeth), Cazé (Milhem Cartaz), [u
Brício) com a, produtora Carolina níor (Gabriel Gracindo) e Wallace
(Iuliana Silveira). Os dois vivem (Rodrigo Faro) entram em ação para
em "mundos diferentes": ela é rica e combater o fogo. Carolinafílma tudo
mórana Urea, no Rio de Janeiro, en- o que está acontecendo e até arrisca

quanto ere vive emTinguá, região da sua vida. Pedro a tira do local carre
Baixada Fluminense, e tem que se gada sobre os ombros, enquanto ela
virar para cuidar dos três irmãos, já se debate. A hostilidade é cortada

que muito cedo eles ficaram órfãos. quando VÓ Tuquinha (Íris Bruzzi)
A dupla se conheceu na infância os apresenta. Carolina e Pedro se en

e perdeu contato, apesar do pai de cantam um pelo outro.

Pedro Galvão (Leonardo Brício) é um

soldado-bombeiro corajoso, bom
caróter e responsável

Bonito, passional, inteligente e moderno,
assim é Carolina (Juliano Silveira). Embora
seja filho único, sempre foi independente

'

CONSORCIO
FIAT

Vilma (Lucinha Lins) é uma

mulher bonito e elegante,
mos sem escrúpulos. Elo será o

grande vilã de "Chamas do Vida"

, Um amor rompido pela diferença
O problema é que não estão desimpe

didos para ficarem juntos: Pedro namora

Ivonete ('Amandha Lee) e Carolina namo

ra Tomás (Bruno Ferrari). Ivonete e Tomás,
por sua vez, também se interessam um

pelo outro quando se conhecem e a con

fusão aumenta ainda mais.
Com a marte prematura dos pais, a

responsabilidade da casa e a criação dos
irmãos ficaram por conta de Pedro.. Ele
é irmão-pai do rebelde Antônio, de Vivi
(Letícia Colin), uma típica adolescente ro
mântica, e do caçula Rafa (Ioão Vithor).

Admirado pelos moradores de, Tinguá,
especialmente porque assumiu a paterni
dade dos irmãos muito cedo, Pedro muitas
vezes peca por excesso. Ele conta com a

ajuda dos vizinhos e da namorada Ivone
te, que não gosta muito do "kit-família" do
namorado, mas se esforça para colaborar.
Pedro lida bem com os irmãos mais no

vos, mas enfrenta sérios problemas com

Antônio, principalmente depois que ele é
demitido da fábrica de sorvetes por causa
da "brincadeira" com fogos de artifício.

.

Carolina (Iulíana Silveira), embora

seja filha única, sempre foi independente.
Para desespero do pai, ela não se interessa

pelos negócios da', família e é apaixonada
pelo seu trabalho na produtora de vídeo,
que funciona no centro do Rio de Janei
ro. Ecologicamente correta, Carolina se

desloca de casa para o trabalho em uma

estilosa bicicleta e adora filmar documen
tários. Carolina namora Tomás há anos e

não percebe que ele não é apaixonado por
ela.Agora é só esperar a novela estrear e

ver como vai se comportar no quesito au

diência.
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Marechal Deodoro da Fonseca,

• tJ,0"01J. 0\'i1J.¥-\S • 1J.�\1J.�
.. O \1(; Café espresso com deliciosos doces e

-ec;0

na DOCE SABOR CONFEITARIA!

Alameda 25, sala 11

Fone 3055 2229

CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCiÓLOGO

Você gosta de obedecer?
O experimento de obediência de Milgram foi uma ex

periência científica realizada pelo psicólogo social Stanley
Milgram, naUniversidade de Yale em 1961, como intuito de
verificar a predisposição das pessoas para obedecer às autori
dades sem qualquer tipo de questionamento,muito além das
barbaridades que tais ordens poderiam provocar,

Milgram publicou um aviso num jornal solicitando vo
luntários para um experimento educativo: o trabalho tinha

duração de uma hora, pagando-se 4,50 dólares pela partíci
pação, Numa velha casa de pedra com uma placa na entrada
que dizia "The Yale Interaction Laboratory" se encontrava
um voluntário (que era um ator contratado porMilgram) que
faria o papel de "aluno" tentarido memorizar uma série de

palavras, Os outros voluntários (verdadeiros), chamados de

"professores", acompanhariam a leitura com um gabarito e

dariam uma descarga elétrica no "aluno" a cada vez que ele
errasse, O experimento trata sobre aprendizagem - sinalou

Milgram a ambos participantes - e serve parapesquisar sobre
os chamados "reforços negativos", O reforço negativo, neste
caso, é uma descarga elétrica, A cada resposta errada, os cho
ques elétricos seriam aumentados para 15 volts de potência,

Quando o experimento começava, o "alufi'o" errava de
propósito as perguntas para que o "professor" aumentasse
a voltagem nos fios amarrados nos braços dele, Quando a

voltagem chegava a 120 volts, o "aluno" fingia dor e come
çava, a chorar, Aos 150 volts o "aluno" gritava desesperado
de ,dor e implorava que parassem, Aos 285 volts dava um

grito agonizante e se negava a responder as perguntas, e aos
315 volts havia na sala um silencio mortal, Os primeiros
experinientos foram realizados com acadêmicos da Uni
versidade de Yale, que ocuparam o papel de "professores"
desconhecendo que se tratava deUma armadilha: na qual,
65% das pessoas, homens entre 20 e 50 anos, apertaram
de maneira obediente os botões até os 450 'Volts, Quando
alguém começava a hesitar, a ordem impessoal era sempre
a mesma "O experimento precisa que você continue",

Desconcertado com semelhante constatação - Mil

gram comentava com seus colegas - que esperava que
as pessoas não aceitassem continuar além dos 200 volts,

Imaginava que esse era o limite da obediência observado
no laboratório, Quando o resultado do experimento foi

publicado, Milgram foi acusado de submeter às pessoas
a uma tensão emocional extrema durante os testes, A res

posta do cientista foi que havia uma diferença fundamen
tal entre o ingênuo "professor" e o "aluno" sentado numa

espécie de cadeira elétrica: o ingênuo voluntário podia ir
embora quando quisesse, Podia dizer que não,

Tal experimento nos mostra uma coisa aterradora, Que
espécie de seres somos? Se não existissem osmecanismos de
controle social implantados culturalmente, seriamos capazes
de viver como seres humanos? Somos imunes à desobedi
ência? Precisamos viver submetidos para comportar-nos?
Deixo o drama dessa resposta para aqueles leitores que ainda
acreditam na nossa origem sobrenaturál e divina,

VARIEDADES---------

JARAGUÁ DO SUL

CINEMA

• O incríveJ Hulk{Leg) (14h15 - todos es dias)

• Cine Shopping 1
• Kung Fu Pando (Dub) (15h50, 17h40, 19h30, 21 h20
- todos os dias) (14h - sel(/sob/dom/quo/qui)

• Cine Shopping 2
• WolLE (Dub) (16h30, 18h30, 20h30 - todos os dias)
(14h30 - sel(/sob/dom!quo/qui)

• Cine Shopping 3
• Hancock (Dub)(16h, 17h50, 19h40, 21 h30-
todos os dias) (14hl0- sel(/sab/dom/quo/qui)

• Cine cidade 1
• Woll.E (Dub)
(14h30, 16h40, 19h, 21hl0 - todos os dias)

• Cine Cidade 2
• Kung Fu Pando (Dub)
(14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21 h20 - todos os dias)

• Cine Mueller 1
• Hancock (1.eg)(14h, 16h, 18h, 20h, 22h - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Agente 86 (Leg) (17h, 19h15, 21h40- todos os dias)

•

·WIiIL£(
(14h30, 16h45.19K, 21hl5 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumorkt 1
• Kung fu Pando (�ub) (13h30, 15h30, 17h30, 19h30.
21 h30' - todos os dias)

todos os dias)

• Cine Neumllrkt'3
• Agente 86(LegJ
(14h20, 16M6.19blO, 21h40 -todos os dias)

• Cine Neumorl« 6
• Wall.E (Dub)
(14hl0, 16h3o., 18h45_21h - todos os dias)

LIVRO

McMáfia, o crime
sem fronteiros

Quando um sindicato do crime convence

um Estado poderoso a cooperar com suas

negociatas, tem em mõos a senha mági
ca para a gruta dos tesouros de Aladim.
Porque nõo existe organizaçõo criminosa
mais bem-sucedida do que aquela que
tem apoio estatal, diz Misha Glenny a

certa altura de McMáfia. Narrado de
forma envolvente, McMáfia pode ser lido
como um eletrizante romance policial.

DVD

Camp Rock da
Disney Chanel

Mitchie tem a maior oportunidade de sua

vida - assistir o incrível acampamento
musiéal, Camp Rock! Mitchie enfrentará
seus medos ao aprender a ser o centro
das atenções. Nõo perca Camp Rock o fil
me Disney Chanel mais esperado do ano!
Junte-se à animaçõo rock.

NOVELAS

CIRANDA DE PEDRA
Henrique pede o Notércio explicações pelo
rompimento do noivado. Virgínia diz o Con
rodo do envolvimento de Afonso no crise de
Bruno. Frau Herta pede que os convidados
se retirem, Notércio sente uma forte dor de

cabeça. Louro fico otimista com o resultado
dos exames, Letícia brigo com Arthur e ele o

beijo. Letícia ganho o campeonato, Daniel e

Louro voltam 00 Brasil. Virgínia conto o eles
sobre o rompimento e o viagem de Bruno com

Frau Herta. Louro invade o escritório de No
tércio e p_ergunto por Bruno,

BElEZA PURA
Olavo confesso que continuou fingindo, mos

nõo assume que está com os pedras. Luciano
Huck pede que Rakelli deixe seu nome e te

lefone poro um futuro teste. Meu Bem deixo

escapar que Norma também fez mal à Sônia,
Betõo resolve apresentar Voldete o Anderson.
Alex vê o foto de Rodrigo, irmõo de Felipe, e
se lembro de tê-lo socorrido e descoberto o

mapa, Joana pede que Meu Bem conte o que
Norma fez o Sônia, Norma flagro Guilherme
mexendo no seu escritório, Olavo descobre
que os diamantes sumiram,

A FAVORITA
Zé Bob diz o Moíro que Floro diz nõo ter matado
ninguém e que era perseguido exatamente pelo
culpado. Moíro conclui que só pode ser Donote
lo. Loro diz o Irene que vai morar com Donotelo.
Cossiono diz o lorena que lora gosto em uma

noite o que ele ganho em dois meses. Zé Bob
diz o Moíro que Donotelo nõo pode ser uma cri
minoso, Loro diz o Donotelo que decidiu moror

com elo. Léo assedio Cida e Catarina e Lorena
os surpreendem, Zé Bob é apresentado o Lora,
Floro vigio o portaria é vê Donotelo e Zé Bob.

OS MUTANTES
- CAMINHOS DO CORAÇÃO
Formigõo avisa que entregará Mario e Noé poro
o Rainha Formigo, Noé diz poro Mario fugir.
mos elo diz que nõo irá abandoná-lo, Ele se

declaro poro Mario, Mario se emociono e diz

que orno Marcelo. Noé imploro poro Mario se

salvar e deixá-lo morrer sozinho. Fredo diz que
nõo deixará Metomorfo viver e destrovo o armo,

Leonor e Bianco socorrem Mariano, que volto
o respirar e acordo assustado, Mariano aviso
que Juli matará todos elos. Hélio e Fúria dõo de
coro com o sapo bufo gigante e se assustam,

AMOR E INTRIGAS
Bruno diz o Rofoelo que se o documento for
falso, Dorotéio perderá seu poder, Rofoelo nõo

consegue acreditar que Dorotéio falsificou o

assinatura do marido poro assumir o controle
do empresa, Petrônio descobre,que Felipe se

mudou, Bruno destroto os pois. Dora choro.

Giuseppe aviso que eles irõo embora, Feli
pe diz o Alice que está pensando em montar
uma empresa voltado poro o segmento verde
de engenharia, Petrônio diz poro "olquirio que
dindo nõo sobe qual o melhor-momento poro
seqüestrar Felipe.
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Domingão tem
Miss Universo
A gaúcha Natália Anderle, 23 anos,

representará o Brasil no Miss Univer
so 2008 no próximo domingo (13),
com transmissão ao vivo pela Band, a
partir das 22 horas. Tarefa nada fácil,
considerando o fato de que a bela
enfrenta 79 adversárias. Se vencer o

concurso, Natália pretende ajudar a
família, que mora em Encantado/RS,
já que seus pais ainda trabalham

como agricultores.

Nelma Penteado;
ganhe ingressos
Tânia Dutra traz à Jaraguá do Sul,
a sexóloga Nelma Penteado, com o

WorkShop Mulher Diamante. Os primei
ros três emails recebidos na manhã de

hoje, levam um ingresso para curtir,
na faixa. O evento acontece hoje,
às 19h, na Scar. Quer conhecer as
melhores dicas de relacionamento e

técnicas especiais da maior sexóloga
brasileira? Participe! Email: universo
tpm@ocorreiodopovo.com.br

J-Lo cede ao
ciúme de Mark
Menos de dois meses depois do parto
dos gêmeos Max e Emme, Jennifer
lopez iniciou os exercícios físicos,
contratando o personal Nikolas
Andersen. Mas segundo o National

Enquirer, o maridão Marc Anthony não
gostou muito que a mulher passasse
três horas por dia com o bonitão, de
27 anos. E, por causa do ciúme do

cantor, f-Io teve que dispensar os
serviços do profissional.

PREVISÃO DO TEMPO .

Fonte: Ciram/Epagri

SUDOKU
; 1 6 9 8 7

;
�

-

5 4 1

1 2

1 5 8

2 5

9 6 1

7 9

5 6

3 6

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

repetir números em cada linho e cada coluna. Também

nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3.

SOLUÇÃO
O tempo volta a se estabilizar em SC. Sol
com variação de nuvens e sem previsão de

chuva. Temperatura estável e vento variando

de fraco a moderado.

� Jaraguâ do Sul e Região

4 1 2 693 8 7 5

5 9 7 8 2 4 6 1 3

3 8 6 1 5 7 2 9 4

1 7 9 4 6 5 3 2 8

6 4 8 3 1 2. 7 5 9

:2 3 5 7 8 9 4 6 1

8 6 3 5 7 1 9 4 2

7 2 1 9 4 8 5 3 I)
9 5 4 2 3 6 1 8 7

HOJE

Mí�:14°c�
MAX: 21°C�
Nublado com

possibilidade de chuva
Sol com nuvens

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Hoje o dia est�óti
mo para reumees,

sejam de negócios
ou com amigos. Sua mente
estará ágil e você poderá expor
seus pontos de vista de maneira
clara e eficaL Seu apoio será
importante em qualquer grupo
que estiver trabalhando.

.p ""
CÂNCER

�;._.;� J��:d�a2��você
: \ parar e organi-

zarmelhor suas

finanças. Administrar bem o que
possui é uma de suas qualidades,
mas às vezes 8 mundo emocional

atrapalha o progresso finunceiro.
Aproveite para colocar em ordem

os seus documentos.

�It ÁRIES

�ff'
(20/3 a 20/4)

I� I Vo� deve tomar

.\.. � cUidado com o

excesso de energia.
Seus nervos estão à flor. Con
trole-se para não se meter em

brigas desnecessárias. Você está
inflamado e apaixonado. Isso
pode ser bom ou ruim, depende
de onde colocará tanta-energia.

L-'\.. LEÃO

�..:> (22/7 a 22/8)
::. ') . O dia está ótimo

� � para você se olhar
e entender mais

profundamente suas necessida
des. Aproveite as energias para

.

cuidar de você. Deixe de lado um

pouco o excesso de preocupação
com o trabalho e perceba que
você não é um super herói.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Você deve ser
,menos teimoso e

deixar um pouco de

lado apegos desnecessários. De

nada adianta querer que tudo

fique sob seu contrale. Solte e se

entregue. Confie na vida e nas

pessoas e pare de achar que o
mundo está contra você.

nr
VIRGEM

(23/8 a 22/9)
Não deixe o baixo
astral tomar conto
de você. As ener-

gias.-estão poderosas e quem vai
.

decidir para que lodo elos vão
. fluir é você. Aprendo a -dominar -

seus pensamentos para um dia

a dia mais tranqüilo. Olhe para o
melhor do sua vida.

� Fases da lua

NOVA CRESCENTE

3n � 10n

Sol com nuvens

#
LIBRA
(23/9 o 22/10)
Você pode sentir
seu dia confuso, .

.

mas se parar
paro respirar um pouco poderá
perceber que é o seu olhar que
está confuso. Se você escolher
olhar poro o que há de melhor

em volto de você, vai sentir
maior leveza e bom humor.

ESCORPIÃO
(23/10 o 21/11)
Procure ser mais
flexível. Enquanto
você não se decidir

parar de querer
-controlar tudo, não conseguirá ter
paL Dê o cada um o tarefa que lhe
cabe.Aprendo a aceitar os limites
dos outros, para não se tomor
coda vez mais arrogante.

CHEIA MINGUANTE

O 18/7 )) 25:7

SÁBADO

Mí�:12cc�MAX:21°c�
Sol com nuvens

SAGITÁRIO
(22/11021/12)
Procure não ar
rumar encrencas

por puro falto de

controle. Pare de dor coices sem
motivos e percebo o nível de
estresse que você chegou. Você
precisa reaprender o prazer.
�uarde mais dinheiro e separe
uma quantia poro se divertir.

CAPRICÓRNIO
(22/12 o 20/1)

,.,,[. Tente deixar o

tempa se encar
regar de resolver

questões que estão fora do seu

controle. Se puder passe o dia se

dedicando 00 auto-aperfeiçoa
mento. Qualquer estudo relacio
nado à melhoria de suo vida está
beneficiado no dia de hoje.

O CORREIO DO'POVOmQUARTA-FEIRA, 9 DE JULHO DE 2008

ANIVERSÁRIOS

9/7
Adriana Freitas
Alaíde Vieira
Alcido Boumgortel
Alexandra Stolf
Anderson Roberto Gobli
Andréia Marquadt
Antonio Loudelino de Souza
Bricika Birch
Bruno Alessandro Soganski
Carla O. Demarchi
Décio Pereira Lima
Deise Regina Zimermann
Eduardo Elisa Lorenzi
Iso M. M. Ziemann
Isabella Alando Cizeski
Israel Sebastião Borges
Ivanete Ribeiro Campos
Jairo Felipe Prado
Jéferson Laube
Jefferson Guilherme Laube
Joacir Antonio Martin
Jozeleto Lambrecht
Jurandir Zanghelini
Luis Francisco Utpadel
Moicon Manfrini
Márcio A. Marcelino
Marcos R. Hansen
Maria Aparecido Deretti
Maria Helena Wolz
Mario Inês C. Fernandes
Marlo Shweder
Rodrigo Felipe Müller
Rudinei M. Kamchen
Saro Aimê de Borba
Stephanie Braz
Tiffany M. do Rocha Bianchini

Willy Thiago Engel

DIVIRTA-SE

HomenagE�
no Velório
No meio do velório, a mulher olha

para a amiga e começa a rir.
- O que é isso? - pergunta a amiga,
aflita.
- Estou rindo daquela coroa de flores
em forma de coração em cima do
caixão.
- Mas essa é uma homenagem dos

amigos para o falecidq, que era o

melhor cardiologista da cidade!
- Pois então! É disso mesmo que eu

estou rindo! Quero só ver como vai ser

quando o meu marido morrer. Ele é o

melhor ginecologista da cidade!

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Sevocê não

conseguir ser mais
flexível, o dia de

hoje pade ser desagradável.
Algumas coisas vão sair de seu

controle e você não poderá fazer
nado a não ser usar seu bom
humor e criatividade. Não entre

em nenhum tipo de disputo.

PEIXES

til. (19/2 a 19/3)

.iiIl! O dia est� ótim��� para voce se deIXar
levar pela criativi

dade e romantismo. Você não se

aproximará de nado sintonizado
com baixos energias. Competição,
mau humor, desânimo e folta de
vontade são energias que passa
rão longe de você•.
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GASTRONOMIA

VARIEDADES---------

Salada quente de
lentilha na mostarda

INGREDIENTES
• 1 xícara (chá) de lentilha
• 1 cebola ralada
• 1/2 xícara (chá) de vinho branco
• 6 ramos de salsinha picados
• 10 folhas de sálvia picadas
• -5 colheres (sopa) de azeite de oliva
• 5 colheres (sopa) de mostarda
• sal a gosto

1- Lave as lentilhas e coloque-as em Uma panela. Junte 1 litro de água e cozinhe por 40 minutos,
ou até as lentilhas ficarem macias.

'

2- Retire do fogo, escorra a água e coloque em uma saladeira. Reserve.
-

3- Molho: em uma frigideira, coloque a cebola e o vinho, leve ao fogo e cozinhe até a cebola ficar
macia. Junte a salsinha, a sálvia, o azeite de oliva, a mostarda e o sal. Cozinhe por mais 5
minutos, retire do fogo e regue as lentilhas.

4� Misture delicadamente.

Frango
recheado

• 1 frango grande
• 2 pimentões grandes e vermelhos, (picados
em pequenos quadrados)

• 2 pimentões grandes e amarelos, (picados
em pequenos quadrados)

• 2 pimentões grandes e verdes, (picados em

pequenos quadrados)'
• 3 cebolas bem grandes, (picadas em peque
nos quadràdos)

• 4 tomates vermelhos grandes, (picados em

pequenos quadrados, com sementes)
• 6 batatas médias, (fatiadas ao meio em duas
partes)

,

• 400 ml de mostarda líquida, (tradicional)
• 4 colheres (sopa) de tempero completo,
(tradicional)

• 150 ml de azeite extra-virgem

,
MODO DE PREPARO

1- Pegar o frango, descolar toda a pele dele
com as mãos, ( sem cortar ).

2- Pegar os pimentões, os tomates e as cebolas, já
cortados e coloque tudo em uma vasilha gran
de, adicione a mostarda e o tempero completo.

Obs.: Importante, antes de colocar o tempe-
ro completo na vasilha, pegu,e um copo
transparente (americano gr.), adicione água
( mais que meio do copo ), coloque duas co
lheres de tempero completo, faça movimen
tos circulares, o sal do tempero vai ficar no
fundo do copo, derrame a água do copo na

vasilha, sem que o sal do fundo do copo cai
na vasilha, lave o copo, repita uma vez.

3- Pegue a vasilha e espreme bem' os ingredien
tes, (com as mõos) e coloque o azeite (100 mI).

4- Pegue os ingredientes da vasilha e comece a

rechear o frango, primeim coloque os ingre
dientes entre a pele e carne do frango, e a

depois coloque o restante dentro do frango,
feche o frango com uma linha. Obs.: Vai
sobrar na vasilha o líquido dos ingredientes,
guarde, para usá-lo depois.

5- Pegue uma forma retangular. coloque o

frango e as batatas ( em pé) emvolta do
frango, banhe o frango e as batatas com o

50 ml de azeite.
.

6- Leve a forma para o forno já aquecido, em
fogo alto, pegue o líquido dos ingredientes
que sobrou e vá banhando o frango a cada
20 minutos, o tempo para assar o fral1.go é
em média de 1 h30, dependendo do forno (a's
batatas devem tlcnrdeurcdns como a pele
do frango). -

.

INGREDIENTES
• 3 colheres de açúcar
• 1 cálice de conhaque
• 2 bananas médias
• 1 lata de creme de leite

MODO DE PREPARO
l-Aqueça uma frigideira por uns dois minutos

e em seguida coloque o açúcar para
queimar.

2- Ouando estiver bem douradinho, coloque as

bananas, mexendo para misturar bem com

o açúcar queimado.
3- Por último, coloque o conhaque, deixando

que ele pegue fogo para flambar os
bananas.

4- Desligue. Coloque o creme de leite e mexa

bem. Dica: se quiser pode acompanhar
sorvete de creme.
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. O prato principal
da família bem
informada.

Lácasa AItOdomunCJole.
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DUAS 'COISAS
QUE VOCÊ PRECISA

SABER HOJE!

Fórum Nacional
de Museus

0.111 Fórum NaciGnal de Museus
está sendo realizado no Centro de
Cultura e Eventos e no Praça do
Cidadania da Ufsc (Universidade
Federal dç Santa Catarina), até 11
dejulho_ "Museus como agentes de
mudança social e desenvolvimento"
é o tema do fórum. A iniciativa é do
DMU (Depqrtamento de Museus)
e dos Centros Culturais do WHAN,
setores ligados 00 Miríis,té(io do
�yltura (Mine), responsável pelo
'política nacional de museus do SB.N
(Sistema Qrasileiro de MusçlJsJ:
Poro oSftnteressados, mais infor
mtfçõ,es através do e-mail: www.3lo
rumnacionaldemuseq?.f!omtbr.

ESR�cia�!iza·çã8'4S".
em>6e.rontologia

LOTERIA
®IMJ1Ufi_

CONCURSO N° 984

CONCURSO N° 842

08 - 1 O "'7 11 - 18 - 28
31 - 31 - 38 - 40 - 45
4'-.49- 55 - 62 -19
81-85- -91-95

CONCURSO N° 1922
47 - 51 - 58 - 60 - 16

CONCURSO N° 04257
J!rêlIW

fJ
2°
3°
'4°
5°

Bilhete 1!mor tlo Ptmfl {RS}

300.GOtMlO
18.0GO,OO
12.000,00
9.000,00
6JlOO,1l0

43.366
13.954 _

11.040
32.816
51.029

FALECIMENTOS

VITRINE��--�-----

ARTE

OFI,GINA DE GlMflJE
... º programa:;d� tio 'Defeso Articulado. dos Direitos ê Garantias �unda"ij�
X!iM�Í1tai('do cursa de Di da �urb (Universidade Regional de BlumE!nau)
realiza, em pax emascri (Secretaria de Assistência Social do
Cri {to Ado fieino'de Grafite', que acontece no universida-
de os terças e quintos-feiras das 14h às 17h, no compus 1.

Dança Comunidade
o projeto Danço Comunidade inicia as atividades nos bairros periféricos de Join
ville a partir do dio 17 e encerra em 26 de julho. Aproximadamente 300 jovens
participarão do evento. Poro obter mais informações, os interessados devem en

trar em contato através do e-mail dancacomunidade@ifdj.com.br.

PLANTAS QUE CURAM

�ssas informações sobre os usos das plantas
medicinais e suas virtudes farmacêuticas, foram
sendo acumuladas durante séculos e muito desse
conhecimento empírico se encontra disponível
atualmente. De domínio público, o conhecimento
sobre as plantas medicinais representou e ainda
representa o Único recurso terapêutico de muitas
comunidades e grupos étnicos, podemos citar o

nosso Nordeste e o país Cuba de Raul Castro que
pela total falta de medicamentos alopáticos ou

recursos financeiros, se viram diante do cruel
dilema: utilizar as plantas ou morrer; graças a isso
desenvolveram e mantiveram os conhecimentos
acumulados pelos antepassados, índios e estudos
científicos disponíveis. Essa prática, que se

caracteriza pela utilização dos recursos naturais
como forma de tratamento e cura de doenças é tão
antiga quanto a espécie humana. Aldous Huxley,
famoso por suas obras de ficção, científica, arrisca
se a dizer: "o homem deve ter sido antes

farmacologista que fazendeiro". Surgiram duas
teorias para tentar explicar a origem das
descobertas: a das assinaturas e a dos opostos.

Veja a conti-nuação deste artigo
na próxima edição de Sexta-Feira..

Aldo Adolar Maul Ph. D.
Mestre em Insumos Farmacêuticos;

Doutor em Fármaco e Medicamento.

s.'"

;'C' �'"

ACIJS

Capacitação
o setor de Capacitação da Acijs (Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul) realiza
o curso "Qualidade no atendimento",
nos dias 23 e 24 de julho, dos 18h30
às 22h30, na própria sede. O treina
mento será ministrado por Elis Rejane
Busanello, graduado em educação ar

tística e pós-graduada em Marketing.
O objetivo é conscientizar os profis
sionais quanto à responsabilidade
na prestação - do serviço qualificado,
visando a realização profissional e a

rentabilidade do negócio. Os interes
sados devem fazer us inscrições pelo
telefone: (47) 3275-7059 ou através
do e-mail: capacitacao@acijs.com.bt

Faleceu às 6h50 do dia 8/7, o Sr.
Joel Simon d� Silv[l, com idade
de 44 anos, o sepultamento será
realizado dia 9/7 as 12h, com sa

ída do féretro da Igreja Rainha
de Santa Luzia, seguindo para o

cemitério da mesma localidade.

Faleceu às 1 h30 do dia 8/7, o

hgefiill UlmtHUi, com idade
de 85 anos, o sepultamento foi
realizado dia 8/7, com saída
do féretro da residência no Rio
QUQti, seguindo para o cemité
rio Municipal de Guaramirim.

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/ 3' Vara Civel

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300, Jaraguá do Sul - SC
- E-mail: jgsciv3@tj.sc.gov.br

Juiz de Direito: Edenildo da Silva
Escrivã Judicial: Marisa Schoroeder Feliti

.

EDITAL DE CITAÇÃO - RESERVA DE DOMíNIO - COM PRAZO DE 30 DIAS
Vendas A Crédito Com Reserva De Dominio n" 036.98.001801-9
Autor: Indumak - Indústria de Máquinas Kreis Ltda
Réu: RF. da Silva

Citando(a)(s): RF. da Silva, Antiga Rodovia BR 010,04, Paragominas-PA.
Descrição do(s) Bem(ns): Um Máquina INDUMAK, para empacotamento de açúcar, com esteira, elimina
dor de estática e exaustor pi e 2Kg. Série n" 187, contrato 1352/07-AJS. Valor do Débito: R$ 23.000,00.
Data do Cálculo: 29/01/1998. Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atual
mente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juizo de Direito, tramitam os autos
do precesso epigrafado, bem como CITADAS(S) para responder(em) á ação, querendo, em 5 dias, con
tados do transcurso do prazo deste edital, ou, se já ocorrido o pagamento de 40% (quarenta por cento)
do preço, requerer(em) a concessão de 30 (trinta) dias para reaver(em) a coisa, liquidando o principal,
acessórios, honorários advocaticios e despesas processuais. ADVERT�NCIA: Inocorrendo o pagamento
ou não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ao aceitos -como verdadeiros os fatos
articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, c/c art. 319 do CPC), podendo este, ainda, ser reinte
grado definitivamente na posse da coisa depositada (art. 1.071, § 3°, do CPC). E, para que chegue ao

conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de
costume e publicado 1 vez(es), com intervalo de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 26 de Junho de 2008.

Edenildo da Silva
Juiz de Direito

SEMINÁRIO

LlDERANÇAEM(Bf.MDI�
15.Julho.08 - 19:30h

Auditório do CEJAS

A PAlESTRA DE MAIOR
SUCESSO DO BRASil

Assistido ao vivo TOTDOS
16.Julho.08 - 19:30h

SEMINÁRIO
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Maria K. Bartel e Bertoldo Bartel comemoraram aniversário de casamento de 64 anos ontem

VOCÊ ACREDITA NO CASAMENTO?

RUBENS ROMANSKI,
20 anos, operador de utilidades
"Sim. Mas depende das

pessoas. Se elas se amam

e pensam na felicidade em

conjunto nada mais normal do

que casar".

LUís CARLOS LAMBERCHT,
38 anos, soldador
"Eu sou casado. Acredito
porque é uma parte que vem �

de Deus".

EDILAINE PESSATII,
25 anos, caixa

"Temos que acreditar no amor.

A instituição casamento não
está falida porque quem ama

de verdade quer construir uma
família".

LUlIA DALAROSA,
47 anos, montadora

"Acredito. Mas vai depender
da forma como cada um quiser
viver. O casal tem que se res

peitar e ser um do outro".

GRAIIELLE SCHATTNER,
18 anos, estudante

"Casar para valer é difícil. A
maioria das pessoas escolhe
só morar junto. Existem muitos
casais separados por falta de
fidelidade".

MARCOS JULIANO GONÇALVES,
32 anos, professor

--"Quem é católico deve seguir
a vida conforme o religião. E

.

para construir uma famílicr-é

preciso efetivar o cesamente".

FELIZES PARA SEMPRE

O CORREIO DO POVO IEQUARTA·FEIRA, 9 DE JULHO DE 2008

Casal faz 64
anos de uniõo
com alegria
Maria e Bertoldo são exemplos
de que o amor supera barreiras

O�iões1i1e sep6rações em Jarqg,pJÍ
,,;:, ,', <""c'O- .- :"'.::'.<oi

''De pcõrdo com os d'ados do IBGE optaram petQ' ca'sdím!otoi!itpmbêm
de Jaraguá do Sul, em 2007 foram aumept�u, segundo o, IBGE, 643
registrados 167divórcios',e 1n se- {,casameínos foram oficializados em

parações. O número de ,d.ivórcios.é' 2007 no município. O aumento é q�
de'153o/cr,'maior qye h(ltqúatrõ anos, . 43%'005 últimos qu

..

nos, ou seja,
qUQndo:· eram 'registrados 66 nnn- 194 casomentos a 'Ho, qué 2003,
aii A �uantidade" de pessoas que quando foram regiStrados 449 uniões .

JARAGUÁ DO SUL

Quatro filhos, 13 netos e 16
bisnetos são frutos da relação
do casal Maria K. Bartel, 83,
e Bertoldo Bartel, 85, que co

memorou o aniversário de ca

samento de 64 anos na data
de ontem, Apesar do número
de divórcios ter aumentado
153% nos últimos quatro
anos em [araguá do Sul, o

casal é exemplo de união e

compromisso.
Eles falam como se fosse

ontem. É nítida a boa memó
ria do senhor Bertoldo con

tando a história de amor, que
na verdade, teve início três
anos antes da oficialização
do casamento. Foi em um

baile no Bairro João Pessoa

que o senhor Bartel notou a

beleza de uma moça chama
da Maria: "Eu achei ela boni
ta, primeiro eu gostei dela e

depois ela de mim".
Mas antes de ficarem jun

tos, o casal teve que enfrentar
a briga entre as famílias por
causa da religião. Maria é pro
testante e Bertoldo é católico.
Primeiro se casaram no seg
mento religioso dela e depois
no dele. "Hoje nós freqüen
tamos a igreja um do outro",
ressalta o casal.

Dona Maria sempre foi
uma mulher muito doente e

esse foi um dos motivos para

que a família de Bertoldo cri
ticasse o matrimônio. De acor

do com ele, em todos esses 64
anos não falhou um ano sem

que ele tivesse que levar Ma
ria ao médico, porém mesmo

com tantas dificuldades o

aposentado afirma: "Eu nun

ca desanimei".
Mas, qual a fórmula ou o

segredo de uma relação du
radoura? Conforme o casal, o
segredo está no cur-nrímento
do juramento perante a Igreja:
"até que a morte nos separe".

A filha Marise Bartel; que
mora com os pais em uma re

sidência no Bairro Vieira, é
casada há 32 anos e diz que se

espelha na relação deles. "Eu
não lembro de brigas e dis
cussões em casa", afirma. E
o senhor Bertoldo brinca: "Se
tivéssemos brigado muito não
estaríamos juntos até hoje".

Apesar do desgaste e do

cansaço adquirido ao passar
do tempo, o casal também é

exemplo de força de vonta
'de. Bertoldo vai trabalhar na
roça todos os dias e no ano

passado renovou a carteira
de habilitação. Já Maria con

fessa o sonho de conhecer
o país de origem dos fami
liares: "Eu gostaria de viajar
para a Alemanha".

'.

DAIANA CONSTANTINO
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CARBONO. NEUTRO
O projeto de troca de óleo combustível por biomassa da AMC Têxtil, de Jere
guá do Sul. rendeu à Natura a compensação de 30 mil toneladas de dióxido
de carbono(C02). A indústria catarinense passou a substituir o óleo BPF1A,
não renovóvel, pelo cavaco de madeira à base de pinnus e eucalyptus, com
certificado de manejo sustentável. Este projeto foi um dos cinco patrocinados
pela Natura no país dentro do programa Carbono Neutro para compensar as
emissões de gases que provocam o efeito estufa (GEEs) em 1007. No total, a
empresa vai compensar ao longo deste ano 224 mil toneladas de C02, reo

ferentes a 2007, 22% a mais do que o total de suas emissões no período, que
,foi de 183, 6 mil toneladas de dióxido. Valeu e a natureza agradece.

FORA DE RITMO
O Troféu "Errou de Festa" neste ano

é daquele empresário dominado pela
mulher. Estava' tão mal vestido em

recente homenagem à Acijs que os

amigos pensaram que ele tinha ido
comer um caranguejo num bar da orla
marítima de Barra Velha. E olhe que a

mulher caprichou no look e nas jóias.
Um péssimo contraste! Destoou com

pletamente no elegante cerimonial.

" O fracasso jornais
me surpreenderá quando
o minha determinação

de vencer for
surpreendentemente

mais forte."
ALCIDES ROCHA

PIADA DO LEITOR
A moça se preparou para ir a um baile
na cidade do interior. Chegando lá,
um rapaz suarento pede para dançar
com elo e, para não arrumar confusão,
ela aceita. Mas o rapaz suava tanto

que ela já não suportava mais!
A moça foi se afastando, e disse:
-, Você sua, hein!
Ele puxou-a e respondeu:
- Também va sê seu, princesa!
(Enviada por Dr. Francisco Reis)

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o amigo Elemar
Dirschnabel, o popular Capa. Ele
comanda com muita fidalguia a di
retoria social do Baependi e sem

pre lê esta coluna para ficar por
dentro das melhores novidades de
nossa sociedade. Valeu mesmo!

A bonitona Maria Helena Batista faz pose, exclusiva

É SÓ SORRISO para coluna, durante a noite do ti-ti-ti

Olha só. 'Pelo menos um tricolor ficou
feliz após o jogo entre Fluminense
e �DU: foi o ex-jogador Branco, que
vài embolsar R$ 2,8 milhões, a renda
do jogo contra a LOU, por decisão da

Justiça do Trabalho. É assim real
mente não dá para ficar triste.

As gatinhas Franciele, Paulo e

Eliane, todas em estilo caipira,
prestigiaram, recentemente,

o festa julina da turma de
'

pedagogia da Unerj

ESSA É DE MAU GOSTO
O que é o que é: começa com "fliJ"
e termina com "ense"???
Resposta: a tabela de classificação
do campeonato brasileiro. hehehe.

DE BEM COM A VIDA
E quem circula mais feliz que gan
so novo na lagoa com o telefonema
internacional recebido, de uma fi

gura especial, é a jovem Andressa
Carla Schannell. Por que será???

Hoje vou curtir os
delícias do Confraria

do Churrasco.

TE CONTEI!
• Ele Jlão gosta que falem" mas
o nosso al11fgo "Paranó", do
Smurl's flinches, conseguiu dar
um brilhô especial'nô sua caso

depois que a bonita e estonteante

ir�ã, Elian,e de Araúj9, começou a

comhnd'áfo ba,�adolOiE o que corre

nos bastidores!!

• O quarteto jaraguaense Edson
Selinger, Valcir Vicentin, Clóudio
dos$antos e JefêrsonWolney
Heller foi o 2° colocado geral,e
1° colocado na categoria quarteto
masculino na Maratona de Reve
zamento Beta Carrero.. (42KM) que
aconteceu, no úftimo sábado,. num
percurso de 5km250nídentro do
Parque. Parabéns!

• No domingo quem estreou
, ,aliança na mão direita Joram os

jovens José Jonathon Schmidt &,'
Jaqueline Balsanelll. Mil vivos.

,

;it

• Hoje às 19h30min acontece,
no Beira Rio, a inauguração das
quadros cobertos de tênis.

' .. No sópg.do, às 20h30min no

Teatro do Scar, tem a excelente
comédia O Remédio Para o

Estresse dO'Mundô Moderno. Vale
a pena cqpferir. Eu vou!

• No próximo dia 15 de julho, no
Baependi, acontece um delicioso
café:da manhã em comemora

ção aos 25 anos da Gonçalves
Contabilidade.

• No sábado, 12 de julho, tem o 7°
Edição do festa do Vinil. O babado
acontece na Armazém do Grubba.

• Silvio Mondonese e o gourmet
Julmir Rozza comandam no

próximo dia 19 de julho, na Lan
chonete Pelicano, uma deliciosa
Feijoada.

'

• A felicidade e um fruto que
nunca se deixo amadurecer.

• Com essa, fui!
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EXPO 2008
O mês de julho é pródigo poro Jaraguá do Sul. Desde que começamos o comemorar o doto de 25 de julho como aniversário
do cidade, o mês sempre foi marcado com grandes eventos. Hoje inicio o Expo 2008 com programação até o dia 13. A
organização é do Apevi e está sendo capitaneado pelo Edsón Schmidt. Para entender um pouco melhor do feira, fizemos
uma correlação cronológico, em julho de 1976 o cidade realizou o Expo 100 em comemoração ao 100° aniversário do
município, e o maior porte dos produtos expostos era de origem da agropecuária, passado 32 dois anos, a cidade evoluiu
tecnologicamente e no edição 2008 a predominância dos expositores são da Indústria e prestadores de serviços. Um
exemplo: teremos neste ano expositores de celulares, algo que nem sonhávamos existir em 1970.

INDICADORES CÂMBIO

ACONTECIMENTOS
Vamos relembrar alguns pontos que foram destaques na economia nos últi·
mos dias. A inflação já atormenta novamente os brasileiros. E, o presidente
Lula falou que era inflação boa .... Os preços dos combustíveis devem au

mentar novamente. O Simples Nacional completou um ano no dia 1°, mas
há necessidade de ajustes. A General Motores sofre com a invasão de carros
asiáticos e o Banco americano de investimentos Merrill Lynch, alerta poro
uma possível falência do empresa. E, para finalizor, os candidaturas dos prefeitu
ráveis do nosso região foram lançados, espera-se que todos tenham propostos
concretos para o o crescimento sustentável do região.

íNDICE VARIAÇÃO MOEDA COMPRA VENDA VARIAÇÃO
I BOVESPA 0,76% Dólar comercial (R$) 1,612 1,61'4 . 0,75%

Euro (em US$) 1,567 1,567 -0,36%

MALWEE 40 ANOS
No último sexto-feira o Malwee comemorou 40 anos do suo fundação. Uma
empresa pautado pelo respeito 00 meio ambiente, produtos de qualidade, e
uma forte participação em ações comunitários. Parabéns o todo o diretoria e

colaboradores desta empresa que tonto orgulho Jaraguá do Sul.

Crédito para carro fica mais restrito
Fehraban diz que ritmo de aumento da inadimplência é considerado "natural"
SÃO PAULO

O boom do crédito para a

compra de veículos começa a

mostrar uma nova face. Dados
do Banco Central mostram

que a inadimplência nesses

financiamentos cresce desde
o início do ano e o percentu
al das prestações com atraso
maior que 90 dias atingiu o

maior nível em cinco anos.

Com isso, bancos pisaram no

freio e os empréstimos, que es

tão cada vez mais criteriosos,
também estão mais curtos.
Em maio, 3,66% dos financia
mentos apresentavam atraso
maior que três meses.

Equivalente a R$ 3 bi
lhões, o percentual é o se

gundo pior da série histórica
do Banco Central, iniciada
em 2000, e mostra aumento

ininterrupto da inadimplên
cia há cinco meses. Soma
dos, os atrasos acima de 15
dias atingiram R$ 9,4 bilhões
em maio, ou 11,21% de todos
os financiamentos para com

pra de veículos registrados
noBC.

Os números estão sendo
acompanhados de perto pe
los bancos, que são bastante
cuidadosos ao tratar do tema.
O econornísta-chefe da Fede
ração Brasileira dos Bancos

(Febraban), Nicola Tingas, diz
que o aumento da inadim
plência no ritmo observado
até agora pode ser consídera
do "natural". "Estamos muito

longe disso, de uma crise",
afirma, ao comentar que "se

quer a luz amarela foi acesa"
e a inadimplência nesse setor

é muito menor que a de outros
segmentos. Nessas operações,
o próprio carro serve de garan
tia para o banco. Isso faz com

que, por exemplo, o volume
a ser provisionado para fazer
face à inadimplência seja me

nor que em outras transações.
A inflação crescente, que

tem corroído o poder de com

pra das famílias, .é uma das
explicações para a piora dos
números. Com inadimplência
em alta, bancos têm adotado
comportamento mais restri
tivo na hora de financiar um
carro. Na prática, isso significa
mais exigências para aprovar
um financiamento e prazos
menores, com financiamento
mais amplo em 60 vezes.

AGÊNCIA ESTADO

NGT TOP TOOLS 10 ANOS
Outro empresa que comemorou aniversário de fundação e que está crescen

do com muito competência é o empresa Jaraguaense N6T TOP TOOLS. No
último sábado, o empresa completou 10 anos de suo fundação e realizou um

jantar festivo. Trato-se de uma grande idéio e que começou com uma peque
no estruturo, mos que com muito esforço e no luto diário de seus dirigentes e
colaboradores, alcançou o respeitabilidade do comunidade empresarial.

PARA FINALIZAR
Aproveito poro informar que o partir deste mês, somente vou escrever poro o

coluna Mercado Regional nos quartos-feiras e sextos-feiras. Por problemas
. de ordem pessoal e também pelos minhas exigências profissionais no Ensino
Superior, tenho que reduzir minha participação no jornal. Durante o primeiro
semestre assumi o desafio de escrever diariamente de uma formo que todos
os leitores pudessem compreender o notícia, sem ter que utilizar jargões
do "economês ". pois não sou economista, mos sim apresentar uma visão
mais simplista sobre o economia e o mercado. E, como escrever diariamente
necessito de horas que não tenho no momento, negociei o publicação em

somente dois dias. Desta formo, abriu-se uma novo oportunidade dó leitor
também ter acessos o outros ópiniões e comentários de outros colunistas,
pois o Jornal o Correio do Povo; apresentará relatos de vários outros profis
sionais sobre área da economia e negócios de nosso região nos dias que não
escreverei. Abraços o todos, e continuamos em frente.

etarrek@terra.com.br
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Parceria com o BB
O governador em exercício, desembargador Francisco· Oliveira
Filho, (foto) participou na manhã de ontem, momentos antes
de transmitir o cargo ao vice-governador leonal Pavan, em re

torno de missão oficial a Europa, de uma reunião com o supe
rintendente regional do Banco do Brasil. Paulo Ricci, além dos
secretários do Governo do Estado, onde fái reafirmada a parceria
com o BB como aliança estratégica para viabilizar as Parcerias
Público Privadas (PPPs) em Santa Catarina. Oliveira Fillho elogiou
os entendimentos conduzidos pelo Governo do Estado com o BB, .

afirmando ser um momento histórico para Santa Catarina a nova

parceria com a instituição financejra. "Como cidadão, tenho que
destacar aqui a cordial parceria com o setor empresarial mantida
pelo governador luiz Henrique", disse ele, afirmando torcer para
que as parcerias entre o setor público e privado venham a dar I

certo para a viabilização de obras importantes para sociedade.

EMPR�GO l�pq$JRIAtCRISCE
O detalhamento dÓS'Jespltodos do emprego indústrial, divulgod.os o'n
tem, pel� IBGE, no c:om�orQçõo com maio d�+�no passado - período
em que o"empregó no tndústria cesceu 2,1%'- mostra que o çresci-\i\
menta foi explicado, sobretú'do, pelos resultadQs posit;v,os .�,ll novç
dos 14 locq��. �e �D� e em 12 dos 1� segm�"tdsi�nÍlljsaôos. En':
ne as reg.ióes, S ulo (3,9%). Minas Gerais fS,5%� e Região Norte
e Cent�o�Oesfe (2,3%) exerceram os principais impactQs pl)si·tivos.EI11
sentido contrári(), as principais pressões negativos vieram de Pernam-
buço (-4,9%} eSnnto Catarina (-0,9%).

.

SCANDAlO NO HOSrlTAL
º méfJieo femondo Siovinski, chefe do deporfomento de rodiologio 00
Ko�itol Célso Rumos, Da Copital, foi afostodo tempomriomente do institui
ção opôs serflogmdopela RBS.çabrnndoRS3,5mnporn reoJimrum exame de
tomogmfio e uma m que o paciente precisosse oguonlor no filo de
espero do se do pelo Sistemo Ónito deSaúde (SUS)_

QUEDA HOPPING
Depois de ter afirmado que descortoyO o hipó_eSe de ocidente no que
do demie e filho do terceiro andor do Shopping Muellet em Joinville.

"

o delegado Rubens freitos recuou_ Agora ele goronte que o tese de
quedo acidental ornda nõo pode ser descortodll, embora ache pouco
provável. fomiliores relotoram que a crinnço estovo muito agitado
no início do tarde de sábado_ A mõe, entõo, teria. se aproximado do
mureta de proteçõo do terceiro ondor e a criança teria caído involun
tariamente_ Num oto de de$espero poro salvor o filho, o mõe tombém
teriu coído de uma oliVIa de oproximodomepte. 10111etros.

.

,. -,
.

--;:-

redacao@ocorreiodopovo.com.br

SANTACATARINA---------

Setor de decoração de interiores é puxado pelo crescimento da construção civil, perspectiva é boa para o mercado

INTERIORES

Cresce o mercado de

decoração no Estado
Nus último; dois ano; vendas amnentarnm200%

Construir ou reformar a

casa, - decorar o apartamento
novo, dar mais funcionalidade
ao ambiente de trabalho e negó
cios. Basta um primeiro contato
com o mercado de arquitetura
e decoração de interiores para
descobrir o quanto a moderni
dade já chegou a esse segmen
to. São novos produtos, mate
riais inteligentes e idéias que
casam praticidade, conceitos
culturais e ambientais, em uma

infinidade de opções para aten-
'der diferentes necessidades.
Um mercado que movimenta
bilhões de reais no Brasil e que,
a cada ano, agrega e emprega
mais profissionais.

Segundo a Associação Bra
sileira de Franchising (ABF) o
setor de Móveis e Decoração
movimentou R$ 2,19 bilhões
no último ano. E o balanço de
2008 deve surpreender, pois o

setor é benefíciado diretamen
te pelo crescimento da cons

trução civil. Dados do Sistema
Nacional de Empregos (Sine)
apontam que, somente nopri
meiro quadrimestre deste ano,
o saldo de vagas criadas pela

construção civil teve alta de
11,28% em relação ao mesmo

período de 2007.

_Em Santa Catarina, o Nú
cleo Catarinense de Decoração
acompanha o crescimento do
setor. Somente nos últimos
dois anos, o Núcleo Catarinen
se de Decoração registrou au

mento de vendas, por meio de
especificador em lojas associa
das, de R$ 13 milhões para R$
39 milhões. O incremento de
200% é reflexo do crescimento
de empresas e profissionais do
mercado de decoração e arqui
tetura catarinense. Durante o

mesmo período, também au

mentou o número de lojas e de
profissionais credenciados ao

Núcleo, passando de 19 para
49 empresas. São 250 escritó
rios de arquitetura e decoração
envolvidos, somando 1.300 ca

dastrados, .sendo 960 profissio
nais associados ativos.

De acordo com o presidente
do Núcleo Catarinense de De

coração, Marcelo Martinez, a

entidade é a principal respon
sável pela crescente relação de

parceria entre profissionais e

lojas associadas, o que resulta
no fortalecimento do mercado.
Entre os critérios para .a partici
pação de empresas está a regio
nalização. ''BuscaÍnos vendas
com qualidade para as lojas
associadas, por isso admitimos
de duas a três empresas por
segmento em cada região. Pro
fissionais do ramo não pagam
para se associar", explica.
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Trocar de operadora e manter nO

Anotei: tarifa
de 10 reais

A Agência Nacional de Te

lecomunicações (Anatel), con
firmou para agosto o início da

portabilidade, ou seja, do direi
to de o cliente da telefonia fixa
e móvel mudar de operadora,
sem precisar trocar o número
do seu telefone. O diretor Ro
drigo Sardenberg acrescentou

que a agência não pretende
fixar um valor para o serviço,
desde que seja módico, em

tomo de R$ 10. A novidade,
que livra o consumidor de um
dos elos que mais o prendem
à operadora, tem sido alvo de
resistência das empresas, que
tentam adiar sua entrada em

vigor. Mas aAnatel garante que
"não há atrasos na ímplemen
tação". O processo todo deve
durar até março de Z009, quan
do a portabilidade já deve estar
disponível para os 40 milhões
de usuários de telefonia fixa e

130 milhões de clientes da te

lefonia móvel do país.

Municípios
encolheram

Um total de 1.747 municí

pios brasileiros (3Z% do total)
perderam população entre

ZOOO a Z007. São cidades pe
quenas, que cederam habitan
tes para regiões metropolitanas
ou localidades de médio porte
com mais ofertas de emprego.

No mesmo período, outras
1.799 cidades (33% do total) ti
veram um crescimento inferior
a 1% ao ano, o que indica que
elas também têm saldo migra
tório negativo -cedem mais po
pulação do que ganhamo, mas
ainda crescem porque o núme
ro de nascimentos supera o de
mortes e compensa a perda por
emigração.Os Estados onde
há maior proporção de rnuni
cípios encolhendo são os do
Sul. As comparações são feitas
utilizando o Censo Demográ
fico de ZOOO e a Contagem da

População de Z007, realizados

peloIBGE.

OPERAÇÃO FEDERAL

Ex-prefeito e banqueiro presos
Pitta, Dantas e Nahas são acusados de desvio de verba

A Polícia Federal prendeu
ontem, durante uma operação
contra desvio de verbas públi
cas, corrupção e lavagem de
dinheiro, o ex-prefeito de São
Paulo Celso Pitta, o investidor
Naji Nahas e o banqueiro Da
niel Dantas, do Opportunity.

A operação, batizada de

Satiagraha, cumpriu Z4 man

dados de prisão e 56 de bus
ca e apreensão nas cidades de
São Paulo, Rio de Janeiro, Sal
vador, e Brasília.

Dantas foi preso. no Rio,
juntamente com sua mulher,
cunhado e irmã.

As investigações começaram
há quatro anos, com o desdo
bramento das apurações feitas
a partir de documentos relacio
nados com o caso mensalão. A

partir de documentos enviados

pelo STF (Supremo Tribunal
Federal) para a Procuradoria
da República no Estado de São
Paulo, foi aberto um processo
na za Vara Criminal Federal.

Na apuração foram identí
ficadas pessoas e empresas be
neficiadas no esquema mon

tado pelo empresário Marcos
Valéria para intermediar e

desviar recursos públicos.
Com base nas informações e

em documentos colhidos em

outras investigações da Polícia
Federal, os policiais apuraram
a existência de uma organiza
ção criminosa, comandada por
Daniel Dantas, envolvida com

a prática de diversos crimes.
Para a prática dos delitos,

principalmente desvio de ver

bas públicas, o grupo possuía
empresas de fachada. As in

vestigações ainda descobriram

Celso Pitta foi prefeito de São Paulo, apoiado por Paulo Maluf, depois tentou se eleger deputado federal

que havia uma segunda orga
nização, formada por empre
sários e doleiros que atuavam

no mercado financeiro para
lavagem de dinheiro. Ó se

gundo grupo seria comandado

pelo investidor Naji Nahas.
Além de fraudes no merca

do de capitais, baseadas prin
cipalmente no recebimento de
informações privilegíadas, a

organização atuava no merca-

do paralelo de moedas éstran

geiras, Há indícios inclusive
do recebimento de informa

ções privilegiadas sobre a taxa
de juros do Federal Reserve

(Fed, o BC americano).
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TENSÃO

INTERNACIONAL---------

Irã faz exercício, mas nega guerra
Irã diz que atacará EUA e Tel Aviv se sofrer ofensiva por causa de programa
TEERÃ

A Guarda Revolucionária
iraniana iniciou exercícios
militares e enviou um alerta
de que as forças norte-ame
ricanas e Tel Aviv, em Isra

el, serão os primeiros alvos
na região se o Irã for ataca
do. Um auxiliar do aiatolá
Ali Khamenei disse ontem

que, caso o Irã seja atacado
por causa de seu programa
nuclear, o país vai retaliar
com um ataque a Israel e a

navios norte-americanos no

Golfo Pérsico. A declaração
foi divulgada no mesmo dia

em. que o presidente do Irã,
Mahmoud Ahmadinejad,
afirmou que não vê a possi
bilidade de uma guerra entre
seu país e os Estados Unidos

.
ou Israel, aos quais acusou

de fazer "propaganda e guer
ra psicológica" contra a Re

pública Islâmica.
As manobras começaram

na segunda-feira, 7, um dia
após as iniciadas por unidades
dos EUA, ReinoUnido e Barein
na via marítima, e em meio à
tensão na região causada pelas

ameaças de Teerã de bloquear
o Estreito de Ormuz caso o Irã

seja atacado. Os exercícios dos
Guardiães têm como principal
objetivo "aumentar a capaci
dade defensiva e a preparação
das unidades marítimas e de
mísseis", disseram fontes mi
litares.

O site da Guarda iraniana
cita Ali Shirazi, um assessor

do líder supremo iraniano, o

aiatolá Ali Khamenei. Shirazi
afirma que Tel Avive navios
norte-americanos serão os pri
meiros alvos se o Irã for ata- .

cada. "O primeiro tiro ameri-
.

cano no Irã daria início a um
incêndio nos interesses vitais
dos Estados Unidos no mun

do", disse Shirazi.
"Garanto que não haverá

nenhuma guerra no futuro",
disse o presidente iraniano.

Ahmadinejad pediu ao próxi
mo presidents dos Estados Uni
dos que conserte a prejudicada
imagem internacional de seu

país através do respeito à justi
ça e aos direitos humanos.

AGÊNCIA ESTADO Para Ahmadinejad, Estados Unidos e Israel promovem guerra psicológica e de propaganda contra Teerã

Ocidente supervaloriza poder
de Bin Laden, afirma Turabi
CARTUM

. Na capital do Sudão, Car
tum, a casa onde o líder da
Al-Qaeda, Osama Bin Laden,
morava e as obras que fez são

atração turística. Em entrevis
ta ao jornal Estado de S. Paulo,
Hassan al-Turabi, conhecido
como o Papa do Terrorismo,
confirmou que convidou Bin
Laden a vir ao Sudão em 1992,
logo após ele ser convidado a

deixar a Arábia Saudita por ter
criticado o rei. Citado pela co-

. missão dos EUA que investigou
o -11 de Setembro como "o ho
mem que formou Bin Laden",
Turabi desdenha a importância
atual de seu "pupilo" nomundo
islâmico. "Eu dou muita risada

quando vejo que o Ocidente
considera Bin Laden o inimigo
-número 1 do mundo".

Turabi garante que a.atuação
. de Bin Laden RO país foi apenas
comercial. 'Aqui, ele construiu

estradas, fez pesquisas agríco
las. A família Bin Laden tem

grandes negócios". O interesse
na fortuna de Bin Laden era o

que movia Cartum a permitir
sua presença, afirma Turabi.
"Intelectualmente, Bin Laden
não tinha nada de especial. Mas
era um homem gentil".

No entanto, fontes diplomá
ticas e membros da oposição
confirmam que o acordo era

claro: Bin Laden traria dinheiro
ao país e o governo não se in
trometeria com seus campos de
treinamentos e SE)U grupo.

. As boas relações entre n go
verno e Bin Laden terminaram
em 1996, quando pressões in
ternacionais fizeram o terrorista
sair do país e ir para o Afeganís
tão. "Se Bin Laden tivesse per
manecido em Cartum, -o 11/9
não terianoorrído", disse o vice
ministro de JUstiça, Abdoldaein
Mohamedain Ali Zomrawi.

--

Igreja anglicana.
aprova bispos
ROMA

O Vaticano lamentou on

tem a aprovação de mulheres

bispos pela igreja anglicana e

afirmou que a decisão consti
tui "um novo obstáculo para
a reconciliação" entre as duas

igrejas. O Sínodo Geral da

igreja anglicana autorizou na

segunda-feira, 7, a ordenação
de bispas, assunto polêmico
responsável por uma grande
divisão interna entre liberais e

conservadores.
A decisão foi tomada após

longo debate no Sínodo Geral.
Há dois anos, a igreja, que or

denou sua primeira bispa em

1994, já tinha se comprome
tido a aceitar a ordenação de
mulheres.

Em um comunicado, a San
ta Sé disse que a nova medida
constitui uma desvinculação da
tradição apostólica-respeitadas
por todas as igrejas no primeiro
milênio de existência.
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Tupy reformula time

para a Segundona
Do ano passado, restam apenas seis atletas
SCHROEDER

Os atuais vice-campeões
do Campeonato Não-Profis-

, sional da za Divisão - Taça
SDR, o Tupy de Schroeder,
começam a Segundona apos
tando em novos talentos. O
time surgiu de uma turma de

amigos que jogava futebol suí
ço nos finais de semana. Essas

pessoas fundaram o clube no

dia ZO de junho de 1999. Cin-
co anos depois o time fazia a

sua primeira final na Divisão

Principal do futebol amador
de Jaraguá do Sul e região. Nos
aspirantes a equipe sagrou-se
campeão em Z004.

Para esta edição o time vem

com sangue novo. Do elenco

que jogou a final do ano passa
do, apenas seis jogadores p�r
manecem. Segundo o presiden
te do Clube, .Adelar Rabuske,
o Tupy traçou um objetivo a

ser seguido neste ano: apostar
no elenco renovado e nas ca

tegorias de base. O presidente
anunciou que desde o começo
do ano o Tupy está com esco

linhas de futebol para meninos
e meninas. "Estamos investin
do nas categorias de base. Para
a cidade (Schroeder) é muito
bom e para o clube também, te
mos que valorizar a 'gurizada"',
observou.

A renovação será o diferen
cial do Tupy para esta edição.
"Eu acredito que o diferencial
é juntar garotos que se conhe-

Tupy é o atual vice-campeão da Segundona e quer busca estruturação

cem e tentar fazer um grupo.
Sempre tivemos bons jogado
res e agora resolvemos apostar
mais ainda", finalizou.

No último ano, o Tupy teve
a oportunidade de subir para
a Primeirona (vaga que foi re
cusada pela Kiferro, que ven

ceu a disputa no ano passado).
Mas Adelar informou que o

clube prefere permanecer na

Segundona. "O time não esta
va preparado para subir, nosso
objetivo é deixar o clube fun
cionando para depois' pensar
nisso", observou, esclarecen-

do que o Tupy não desistiu
da Primeira Divisão, porque
quem ganhou o direito de su

bir foi a Kiferro.

GENIELLI RODRIGUES

TíTULOS
• Vice-campeão no Primeirona 2004

Campeão do Primeirona Aspirante 2004
• Vice-campeão do Segundona 2007

LOCAL DE JOGOS ..

• Estádio Virgílio Rabuske, fundos do
colégio Luiz Delfino
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De-sfile de aniversário
Uma das atrações do desfile de aniversário de Jaraguá do Sul será
o Roça Tricolor. O presidente da organizada, Xororó, convida os '

torcedores que quiserem acompanhar a torcida paro fazer parte
.do desfile. Além disso, ele está procurando jogadores do passado
e vai convidar o equipe feminina e as divisões de base. Informa
ções no celular do presidente - 8838-7602.

Samuel LQpes ficó�!comg medalha de br9n�e no wodalidade .ar com

primiüo Q,yran.te () etapa do Ca!llpeonato ijrosileird de Tiro Olímpico
On:Line, IÍtle aconteceu em Joinvillé. Op,!irador anotou 577 pontos. Já
Çl"ésiv Cunha ficôu em 210, com 557._ A p�Qva aconteceu simultanea
.!)lente n�s cidad.es de Forto!.e�o, Joinville, São Paulo, Rio 4e Janeiro e

�i)fto AI�gre: Agorai.�les se üteporom¥poro o Es,ladual, em Brusqºe.
,ti ',<c_ ""'c._':'_' ,, __ .,_ ·,c:.,' �".,. :::",-

.

+,
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Polêmica da 'assinatura fa sificada'
Dirigente da Kiferro pagou laudo para comprovar que goleiro estava regular
JARAGUÁ DO SUL

Depois de perder três pontos
no Varzeano, e mesmo assim se

garantir na final da competição,
a Kiferro ainda não se contenta

com a punição recebida. Na épo
ca, o time foi denunciado por ter
escalado irregularmente o golei
roMárcio, que estaria inscrito no
Noite a Fora para disputar a Taça
Pomerode. Mesmo garantindo
vaga, o presidente da Kiferro, Se
bastião Decker, foi atrás das pro
vas para mostrar que seu atleta
foi prejudicado.

Decker pagou um exame gra
fotécnico para comprovar que a

assinatura de Márcio Guilherme
Caêdke foi falsificada. "Em 14
anos eu nunca tive problema
com atleta irregular e não vai
ser agora que isso vai acontecer.
Eu fui atrás, arquei com todas as

despesas com o único objetivo

de limpar o nome da Kiferro",
argumentou o dirigente. "Não

quero entrar com recurso, não

quero entrar na justiça para co

brar nada de ninguém. Só quero
que saibam que a Kiferro não fez
nada de errado", emendou.

O exame grafotécnico foi feito
em Blumenau e apontou "com

pleta divergência no aspecto ge
ral da escrita". Decker explicou
ainda que Márcio chegou a en

tregar a cópia dos documentos
para o Noite a Fora, que teria,
segundo ele, "falsifícado a as

sinatura". A reportagem de O
Correio do Povo tentou contato
com o técnico do clube, mas o

celular estava desligado. Já a Fe

deração Catarinense de Futebol,
através do setor de registros, in
formou que para inscrever um
atleta, não é preciso reconheci
mento de assinatura do mesmo.

Quarteto de Jaraguá consegue
segundo lugar em Maratona
JARAGUÁ DO SUL

A la Maratona de Reveza
mento Beto Carrero teve a pre
sença de quatro jaraguaenses:
Edson Selinger, Valcir Vicentin,
Cláudio dos Santos e Jéferson
Heller. Os corredores fizeram
bonito e conseguiram duas pre
miações: a segunda .no quadro
geral e a primeira na categoria
quarteto masculino. O evento
teve um percurso de 5,Z quilô
metros, percorridos dentro do
próprio parque. Cada atleta fez
duas vezes o trajeto, totalizando
uma distância de 42 quilôme
tros, que foram percorridos no

tempo de Zh36min20_

Conforme Heller, o resulta
do foi acima da expectativa da
equipe. "Não esperávamos por
esse resultado, já que havia

quase trinta quartetos inscri

tos", observou.
No dia seguinte Heller e

Santos ainda tiveram fôlego
para disputar a Corrida Rús
tica de Corupá. A prova, que
fazia parte da programação da
comemoração de 111 anos de
Corupá, teve 9,5 quilômetros.
Heller conseguiu a 5a coloca
ção e Santos a 6a. A equipe
tem o patrocínio de Arroz Ur
bano, Revista Nossa e Celinho
Esporte.

'f

Perícia feita a pedido da Kiferro mostra assinatura do atleta (acima) e a que constava na inscrição (abaixo)

Fim-de-semana dourado do atletismo
Equipe quebrou vários recordes no Estadual Sub-23 em Itajaí
JARAGUÁ DO SUL

Foi um fim-de-semana re

cheado de medalhas para a

equipe Jangada/Malwee/FME.
Os atletas se dividiram em duas

competições e, em Itajaí, no Es
tadual Sub-Z3, dois atletas se

destacaram. Diego Peiter levou
o ouro nos 100m e ZOOm rasos,

quebrando recorde nas duas
provas (10seg50 e ZZseg, res

pectivamente). Simone Ferraz
também quebrou dois recordes
- nos BOOm rasos (ZminZO) e

nos 1.500m rasos (4min50).
Outro recordista na compe-

'

tição foi Eliton Zanoni, que fez
os 1.500m rasos em 4min06.
Além deles, vieram medalhas
de ouro com Maico Angst (no
salto em distância e no salto

triplo) e Edimar .Brazzo (salto ,

Simone Ferraz (E) bateu recordes nos 800m e nos 1.500m rasos em Itajaí
em altura). Quem também foi
bem, apesar da pouca idade,
foi Carlos Marques, que fez
sua melhor marca no salto
com vara (3mZO). "Foram re

sultados expressivos, Temos
de comemorar e muito. Vejo
estes atletas chegando, com
grandes chances, principal
mente, nos Joguinhos Abertos",.

disse o coordenador da equipe, '

,

Adriano Moras.
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Massa convive
com boatos

As cinco rodadas na pista
. de Silverstone trouxeram nu

vens pretas para Felipe Massa.
Mesmo líder da temporada em
patado com Lewis Hamilton e

Kimi Rãikkõnen, o brasileiro
foi bastante criticado pelo de
sempenho no final de semana,

quando não pontuou na chuva
e teve que administrar a sua

Ferrari na pistamolhada.
A performance de domingo

no GP da Inglaterra já levou os

diretores ferraristas a pensarem
em ter Fernando Alonso para
2009 na escuderia. O bicam

peão da Fórmula 1 ocuparia
justamente o lugar de Massa.
O artigo do noticiário de on

tem afirma que o finlandês'
Rãíkkõnen não é querido pelos
engenheiros por sua falha de

comunicação, mas é reconhe
cidamente um piloto de alto
nível e leva a fama por ser o

atual campeão da categoria.
Com isso, garante o lugar dele.
Massa só ficaria na Ferrari se

conquistasse o título de 2008.

Clubes negam
liberação

O Werder Bremen e o

Schalke 04 não pretendem
ceder os jogadores, Diego e

Rafinha, respectivamente, que
foram convocados por Dunga
nesta segunda-feira para de
fender a seleção brasileira na

disputa dos Jogos Olímpicos
de Pequim, que acontece em

agosto. O diretor esportivo do
Werder Bremen, Klaus Allofs,
já adiantou que a decisão final
será tomada depois de uma

conversa com o meia Diego,
mas que pretende convencê
lo a desistir de participar do
torneio olímpico, pois não vê

obrigação de sua equipe em ce

der o atleta.
O Schalke 04 compartilha

da mesma opinião de Allofs e

não tem a intenção de ceder o
lateral direito Rafinha para a

seleção. O clube de Celsenkir
chen reiterou a posição de que
para os Jogos Olímpicos não
existe a obrigação. de ceder jo
gadores, de acordo'com as re

gras da Fifa e acrescenta sobre
a necessidade de contar corn
seu jogador para garantir vaga
na Liga .dos Campeões atra
vés do torneio classificatório.
Antes da convocação, Dunga
enfrentou problemas com a

impossibilidade de utilizar jo
gadores sem idade olímpica.

BRASILEIRÃO
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Rodada para secar o líder
Sete jogos abrem esta noite a lOa rodada do Brasileirão
DA REDAÇÃO

O· Flamengo enfrenta o

Atlético Mineiro às 21h45
desta quarta-feira, no Minei

rão, sob o olhar atento dos de
mais candidatos ao título, que
bobearam no fim-de-semana
e nesta rodada, a primeira de
meio de semana deste Campe
onato Brasileiro, já começam a

torcer contra o líder da com

petição.
Com 22 pontos, o Fla

mengo têm cinco a mais que
Cruzeiro, Grêmio, Vitória e

Palmeiras, e defende em Belo
Horizonte um aproveitamen
to quase perfeito fora de casa:

em quatro jogos, foram três
vitórias e um empate. O Atlé
tico faz campanha irregular
- está em 15°, com 11 pon
tos - e vem de um empate em

casa diante do Palmeiras, no
último domingo.

Dos quatro perseguido
res mais próximos, dois de
les entram em campo nesta

quarta-feira, diante de times
em situação ruim na tabela:
o Vitória recebe o Botafogo,
13° colocado, com 11 pontos,
e o Grêmio vai à Vila Belmiro

para enfrentar o Santos, 18°,
com seis pontos e sem vencer

há sete jogos. O time gaúcho
terá a volta do zagueiro Léo,
depois de cumprir suspensão
e vai jogar ao lado de Réver e

Jean, que substitui o contun

dido Pereira.
No Estádio dos Aflitos,

São Paulo, do atacante Aloísio (D), quer vencer o Náutico, no Recife, para não se distanciar na tabela

Náutico e São Paulo, ambos
com 14 pontos, se enfrentam

precisando da vitória para não
se distanciar demais dos líde-

res. Em Porto Alegre, duelam
dois times em ascensão, que
vêm de vitória na última roda
da: o Internacional, 12°, com

11 pontos, rect;;'� o Goiás, que
tem nove pontos e ainda é o

17° colocado, "líder" da zona

de rebaixamento.
Em busca' de reabilita

ção, já que perderam no fim
- de - semana, enfrentam-se
Coritiba, 16°, com dez pon
tos, e Portuguesa, que está
em nono, com 12 pontos. E,
na caça da primeira vitória,
o Fluminense, lanterna com

apenas três pontos, recebe
o Atlético Paranaense, que
começa a rodada ern.oitavo,
com 12.

Felipão quer manter seu estilo 'paizão'
Treinador deseja manter estrelas como Lampard e Drogba e trazer mais jogadores

Felipão mostrou bom humor

LONDRES
. Luiz Felipe Scolari foi apre

sentado oficialmente ontem

no Chelsea' como novo técni
co do time. Durante entrevista
coletiva, Felipão mostrou bom
humor e garantiu que irá con

tinuar com o estilo "paízão".
"Às vezes eu sou como um

pai, às vezes eu sou como um

irmão, porque os jogadores
,Si! têm a idade- do meu filho e eu
o-

g sei que às vezes preciso dizer
� ao meu filho palavras fortes,
porque ele precisa vencer, ele

precisa escutar e depois ele

precisa seguir um bom cami
nho e meu sistema com os jo
gadores é o mesmo", disse o

treinador.
Scolari manifestou o dese-

. jo de manter a maioria dos as

tros, como Lampard e Drogba.
Além disso, ele reiterou que
está aberto à chegada de novas
contratações. Ele avisou que
pretende trabalhar com cerca

de 24 atletas no elenco.
Nos primeiros dias no

Chelsea do milionário Russo

Roman Abramovich, o treina
dor brasileiro se disse impres
sionado com a "grandeza" do
clube. Questionado sobre os
motivos de voltar a um clube

após comandar as seleções de
Brasil e Portugal, ele foi taxati
vo. "É um novo desafio na mi
nha vida e o Chelsea é um dos
melhores clubes do mundo".
O treinador se disse preparado
para lidar com as peculiarida
des da imprensa inglesa e para
enfrentar a cobrança da torci
da por títulos importantes,
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O PODER DA MUSICA
Som pode ser um excelente remédio no tratamento de doenças degenerativas
A pedagoga Denise de Castro cresceu

ouvindo música em casa. O repertório
na vitrola do pai ia de Elizabeth Cardo-

• so, Roberto Carlos a fados trazidos do,
interior da terra natal, Portugal. Adulta,
já formada professora primária, ela in
troduziu cantigas de roda em suas aulas
de história para crianças para ensinar
a cultura popular brasileira. Desta vez,
deixou de ser apenas ouvinte para can
tar e tocar piano para os pequenos.

'

Há dois anos, ao receber o diagnóstico
médico de que o marido estava sofrendo
com câncer em um dos rins, caiu em de"
.pressão. Em plena maturidade - aos .44
anos' - ela corria o risco de ficar viúva. "E lá
veio a música novamente naminha vida",
conta, emocionada. O própriomarido a es

timulou a tocar piano e cantar diariamente
na varanda do sítio onde vivem em San
tos, no litoral de'São Paulo. "Para superar a

, dor de ver o sofrimento após as sessões de

quimioterapia, eu passei a tocar e cantar
ao lado dele e a angústia passava".

Foram meses reproduzindo canções de
Milton Nascimento, Tom Jobim e Caetano
Veloso. Hoje, recuperado, o marido Daniel

comemora. '�música nosaproximou ain
damais e nos dava tanto prazer na hora da
dor que o sofrimento diminuía", explica.. _

A sensação tem fundo científico. Estu
dos garantem que a música potencializa
a reabilitação de pacientes em casos de
doenças degenerativas do cérebro, como
Parkinson e Alzheimer" melhora a coor

denação motora de deficientes físicos e

estimula a liberação de substâncias como

a dopamina e serotonina, que proporcio
nam sensação de prazer e bem-estar.

Estudo realizado pela Cleveland Clinic
Foundation, nos Estados Unidos, e divul

gado pelo "Journal of Advanced Nursing"
comprova que 'ouvir música pode ter efei
tos benéficos no tratamento de dores crô
nicas. Os cientistas testaram a utilização
de música em 60 voluntários, que há mais
de seis anos vinham sofrendo com osteoar

trite, problemas de hérnia de disco e artri
te reumática, e constataram uma redução
dos níveis de dor em 21%. O índice dos
que sentiam depressão em conseqüência
da dor crônica diminuiu 25%.

AGÊNCIA ESTADO

Som do piano ajudou no tratamento de paciente com câncer
e pode ser um bom remédio contra depressão
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