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PRB e PMDB pedem a impugnação da candidatura e questionam a filiação de Ivo KoneU no OEM.
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Perder o emprego é mais traumático
do que ficar viúvo ou divorciado, se
gundo estudo realizado no Alemanha.
A pesquiso que, durante 20 anos, ana
lisou o nível de satisfação de centenas
de alemães, concluiu que ter filhos ou

casar-se pode trazer um grau maior
de felicidade, mos apenas tempora-
riamente. Segundo os pesquisadores,
mesmo depois de acontecimentos
traumáticos e que causam grande in
felicidade, os pessoas se recuperam.
Voluntários com idades entre 18 e 60
responderam o questionários regu
larmente, durante duas décadas, que
pediam que eles dessem uma medi-
do poro o suo próprio felicidade. Os
estudiosos constataram que apenas' .

o perda de um emprego causou uma C· I- t dredução mais duradouro do estado de IC IS a per e a
espírito dos entrevistados. vida em acidente
Fonte: BBe Brasil

Mario Soares, 60 anos, morreu num

ocidente no Ruo Roberto Ziemann,
Bairro Amizade.
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OPINIAO----------

EDITORIAL
r""

CHARGE

PONTO DE VISTA

Pão ou pães, é questão de opiniões

PABLO VARELA

BRANCO,PROFESSOR

Já passamos da metade do ano.

Há quem diga que, daqui para o

fim dele é um pulo. O inverno veio
cedo, amenizou e agora sabe lá o que
vem. O banqueiro Daniel Dantas diz

que é inocente. Tarso Genro diz que
será difícil provar. Nós ficamos in

trigados, não com o fato em si, mas
com o desfecho da história. Será que
alguém vai pagar a conta? Normal
mente não. Enquanto isso, impos-

DO LEITOR

É impressionante o que conseguimos fazer quan
do temos um objetivo bem definido, principalmente
quando ele é compartilhado com mais pessoas, como

por exemplo, o objetivo de uma família de construir
sua casa própria.

É inacreditável o que conseguimos realizar, econo
mizando até onde parece impossível e isto fica cada
vez mais intenso na medida em que a obra avança fi
sicamente principalmente quando esta obra está sendo
realizada com recursos próprios. Quem ainda não teve
esta experiência, precisa realizá-la.

Mas, o que são estes "recursos.próprios"?
São nada mais e nada menos do que o dinheiro que

conseguimos de alguma forma economizar, ou seja,
deixamos de gastar e acumulamos para investir no nos
so objetivo.

Usualmente, enquanto esperamos para poder ini
ciar a materíalízação de nosso sonho,' deixamos estes
recursos aplicados, rendendo juros. Esta poupança
acumulada, nada mais é que um capital.

Este capital poderia também ser aplicado, por
exemplo, na compra de um carrinho de cachorro
quente para iniciarmos um negócio próprio. Este é
um dos lados da moeda.

O outro é, quando temos o mesmo sonho, mas ao

invés de realizarmos uma poupança ao longo do tempo
antes de realizar o mesmo, tomamos a decisão de nos

endividar, isto é, alugarmos a poupança de outra pes
soa. Este "aluguel" que vamos pagar é o juro.

Embora os dois caminhos sejam totalmente viá
veis, é evidente que o segundo caminho é um pouco
mais espinhento, pois de uma forma ou outra tere
mos de deixar de gastar em alguma coisa para poder
pagar a dívida e, além do capital teremos ainda de
pagar o juro.

O Brasil, como um conjunto de pessoas, não poupa
muito e por isto depende da poupança dos outros, ou

seja, da poupança de pessoas de outros países. Que tal
começarmos a poupar?

LOURIVAL KARSTEN, ADM!N!STRJ\DOR

o q_uevem a

ser capital?

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

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

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

' telefone (' não serão publicados).

tos, impostos, impostos e, pra variar,
impostos. Quem os cria deveria ser

chamado de impostor.
Por aqui esperamos que nosso

time, que é nosso maior adversário,
entre em campo. Situação inusitada.
Dizem por aí que é ótimo, pois se o

time for bem a gente aplaude, se for
mal protesta contra o adversário. Ima

ginem o Palmeiras entrando em cam

po com a camisa do Corinthians. Ou o

Vasco com a do Flamengo. Coisas do
futebol.

Enquanto isso, continuamos traba
lhando e a gurizada indo pra escola,
os ônibus indo e vindo, os carros tam
bém, são tantos que já não há muito

espaço. Até que chega dezembro, as

pessoas entram ern férias, vão para a

praia, aí vem o carnaval e começa tudo
de novo. E ano que vem tudo igual.

Se você pensa que isso é uma ode
.à monotonia e falta de perspectivas,
esqueça. Ao contrário, o que você
leu até agora é algo que acontece

quando você esquece das coisas que
mais gosta de fazer. Chutar o balde
é necessário, imprescindível. Dizer
isso assim, publicamente, não é um

apelo como aqueles dos livros auto

ajuda, como podem pensar alguns. É
um desejo de lembrar, no meio do
dia-a-dia, que muitas coisas boas
acontecem a todo momento. Perce-

, bê-Ias e optar por elas é uma escolha
de cada um.
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----------POLÍlICA

FALA Aí!

"Ele (Dantas) é
um gênio do maL"
PRESIDENTE LULA (PT-SP),
referindo-se ao banqueiro
Daniel Dantas em, conversas
com assessores próximos.

" O porteiro é
menos cidadão que

o algemado?"
TARSO GENRO, MINISTRO DA

JUSTiÇA, sobre a agressão o um

porteiro do prédio onde a PF

prendéU o banqueiro Daniel Dantas.

" Essesim .

to porteiro)
representa a maioria

da população."
AINDA DO MINISTRO TARSO
GENRO, defendendo ação da
Polícia Federal sem distinção de

classes sociais.

Finalmente!
A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos
Deputados aprovou o proposto que proíbe o limpeza de fachadas e vidraças
por empregados domésticos nos prédios com mais de quatro andares. De
acordo com uni projeto do deputado Jackson Barreto (PTB-SE), a limpeza,
nestes casos, será feito somente por empresas especializadas.Com até qua-

• tro andores, o condomínio deverá treinar funcionários e adquirir equipa
mentos de segurança necessários para o tarefa. Será responsabilidade do
morador impedir o execução dos serviços em suo unidade residencial. O
condômino, ou morador, que tiver um empregado doméstico sob suo res

ponsabilidade flagrado no execução dos serviços pagará multo de até cinco
vezes o valor dns despesas condominiais, por infração. Aliás, o que se vê de
mulheres dependurados em janelas de prédios de Jaraguá, sem nenhum
equipamento de segurança, é um espanto. Porque fiscalização não existe.

PONTO EXTRA
De interesse geral: o Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comu
nicação e Inforl)1ática do Câmara dos
Deputados analiso nesta quarto-feira,
16, substitutivo do senador Eduardo
Azeredo (PSDB-MG) que limito a co

brança pelo ponto extra de lV o cabo
o 10% do valor do plano de serviço
contratado. O projeto original, do se

nador Pedro Simon (PMDB-RS), proíbe
a cobrança de mensalidade adicional
pelo ponto extra.

OS MAIORES
Pela ordem, os 15 maiores colégios
eleitorais do Estado são: Joinville
(340.483), Florianópolis (301.967),
Blumenau (212.190), estas três com

possibilidades de segundo turno; São
José (134.338), Criciúma (�32.007),
Chapecó (117.080), Itajaí (120.324),
Lages (113.601), JARAGUÁ DO SUL
(95.391), Palhoça (81.1 03), Brus-

.

que (78.779), Balneário Camboriú
(75.700), Tubarão (70.092), São Bento
do Sul (54:235) e Concórdia (51.165).

APOIADO
Deputado Clodovil Hernandes (PR-SP)
apresentou proposto de emenda à Cons
tituição que viso reduzir o número de
deputados federais dos atuais 513 paro
250. E recebeu apoio de 279 deputados.
Se for aprovado haverá um corte de 263

deputados e uma redução de gastos do
ordem de RS 26,3 milhões por mês, con
siderando que cada um custa em torno

o de RS 100 mil/mês, incluindo salário,
despesas com pessoal de gabinete, ver
ba indenizatório, moradia e passagens.

O CORREIO DO POVODTERÇA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2008

Do leitor: "Caro Celso Machado, admiro seu trabalho e o formo direto
como divulga fotos tão importantes do nosso cotidiano. Aproveito poro
um "Perguntar não ofende" à Prefeitura. Era mesmo necessário asfaltar
as ruas Ferdinando pradi, Jorg� £acerda e Guilherme Weege? Não disse
Earn, no campanha el�itorol passado, que os ruas com pouco movimento
seriam pavimentadas com lajotas? Mos, e por que cobrir com asfaUo ago
ra? Seria porque, coincidentemente, os pais e alguns parentes do prefeito
moram nestas ruas? Ou faltando cinco meses paro o fim do mandato,
tudo pelo voto e reeleição do prefeito? O povo quer saber!"

Presidente do Senado Garu
íz, que o contratação de '?

salários o redor de R
esolução da Mesa Di

éssima repercussão que
aprovado mais tarde, isso vof.

REAÇÃO 1
Pelo menos 120 juízes federais protestaram, por escrito, contra a atitude
do presidente do Supremo T�ibunal de Justiça, ministro Gilmor Mende
que condenou procedimento do ia Federal quando prendeu o banq
ro Daniel Dantas, com algemas es, que concedeu dois habeas co

seguidos para Dantas, referiÓ'- s ao caso dele, ignorando os

.preses no mesmo dia, pelo mesmo motivo: lavagem de dinheiro e

de quadrilha. Será que aí tem? O plOteslo dos juízesse deu porque
açou investigar o juiz titular da 6° Yoro Criminal de São Paulo, Faust" .

't-! Sonctis,
que decretou a prisão preventiva de Dantas pelo segundo vez depois de ter sido
libertado por Mendes. Merece "repulsa veemente toda tentativa demenosprezá-Ia
ou diminuí-Ia", escreveram osi. sobre a decisão de De Sonties. condenado
pelo presidente do STJ. A populaçóa' e confia na Justiça, assina embaixo.

çAQ 3 0
"

QVão conhece a cadêia,.;
�... orsou o senador Pedro Sim DB-RS) sobre a prisóó do

!::"Daniel Dantas, lembrando que' se costuma ouvir reclamaçõe�.qu
E' a polícia entra na favela e algema as pessoas. Foi a taquaradll de Simon
I nO.,ministro Méndes e em alg enadores que condenaram ()

tuloram de espetacularizoçóo prisões de mega-tubarões pel
cio Federal na semana po lembrando, o príncipe de
utorizou a deportoçó. do ladrão do dinheiro

la� Entã'or alge
'
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Konell sofre pedidos de impugnação
Coligação de Moacir Bertoldi e PRB querem barrar a candidatura democrata
JARAGUÁ DO SUL

A coligação do candidato à re
eleição, Moacir Bertoldi (PMDB),
entrou, no sábado, com pedido
de impugnação da candidatura
de Ivo Konell (DEM) àPrefeitura.
O democrata é alvo de uma se

gunda representação, interposta
no domingo pelo PRB, também
integrante da coligação ''Jaraguá
Nossa Gente", que inclui, além
do PMDB, o PSB, PR, PV; PC do
B, PMN, PT do B e PRB. O ex

prefeito foi filiado ao PMDB du
rante mais de 30 anos e deixou
o partido no ano passado quando
do ingresso de Bertoldi à sigla.

Os adversários questionam
a filiação de Ivo Konell ao DEM
perante a Justiça Eleitoral já que,
quando ingressou no partido, em
outubro de 2007, o ex-prefeito
estava com o título de eleitor sus
penso. Entendem que, naquele
período, ele não poderia ter se

filiado a outro partido, situação
que foi revertida no mês passa
do, quando uma liminar conce
dida pelo 1J (Tribunal de Justiça)
suspendeu os efeitos da ação que
tomou Konell inelegível. Até en

tão, Konell não podia votar nem

ser votado, e também se filiar a

um partído.
O PMDB e seus aliados tam

bém incluem ao pedido as duas
condenações sofridas pelo ex

prefeito, através de duas ações
civis públicas, uma transitado
em julgado (que ele cumpre até

2010), e outra em fase de recur
so no TJ. As argumentações são
basicamente as mesmas do PRB,
informou o presidente do parti
do, advogado Altevir Fogaça Jú
nior. '� liminar é um despacho
e não pode um despacho suplan
tar uma decisão de um colegiado
de desembargadores", defende,
informando que o Estado e o

município entraram com recurso

questionando a decisão liminar.
Para Fogaça, a lei é clara no

que se refere ao impedimento
de pessoas com direitos políti
cos càssados se filiarem a parti
dos políticos. "Não pode", disse,
acrescentando que, para ser can

didato nas eleições, Konell deve
ria ter votado no último pleito.
"E não votou, porque não tinha o

título de eleitor", concluiu.

CAROLINATOMASELLI

<'

Sorti é alvo do .

único tentativa de

impugnação na

eleição proporcional

ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sui I 2° Vara Cível

Rua Guilherme CristianoWaekerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300,
Jaraguá do Sul- SC - E-mail: jgsvar2@tj.sc.gov.br

Juiz de Direito: Eliane Alfredo Cardoso Luiz
Escrivã Judicial: Ana Lucia Rozza

EDITAL DE CITAÇÃO - CAUTELAR - COM PRAZO DE 20 DIAS
Cautelar Inominada/atípica n° 036.02.002523-3

Requerente: Marcos Meyer
Requerido: José Voltolini

Citando(a)(s): JoséVoltolini, brasileiro(a), Casado, Consultor de Empresas, nascido
em 17/0211961, RG 848.5984, CPF 401.694.569-00, pai Constante Voltolini, mãe Domenica
Voltolini, Rua Expedicionário Gumercindoda Silva, 119, Centro-CEP 89.252-000, FONE (047),
Jaraguá do Sul-SC.

Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) adma identificada(s), atualmente em local
incertoou não sabido, fica(m) dente(s) de que, neste Juizo de'oireito, tramitam os autos do processo
epigrafado, que foi deferida a liminar de busca a apreensão do veículo Ford F1000 XLT, placa KCZ-
5521, ano 1998, chassi 9BFEZUEHXVDB03764, bem como CITADAS(S) para respender(em) á

. ação, querendo, em 5 dias, contados do transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não
sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos arti
culados pelo requerente na petição inidal (art. 803, de arts. 285 e 319 do CPC). E, para que dlegue
ao conhedmento 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), 1 de julho de 2008.

Ivo Konell tem o filiação 00 DE� questionada perante o Justiça Eleitoral

PT/PPS entram com pedido
contra candidato a vereador

fi)

� O cartório eleitoral tam-
iii bém recebeu um pedido de
� impugnação da candidatura
a:-
g a vereador de Amarildo Sar-

� ti (PV), protocolado pela co

� ligação "É a vez do povo", do
PT e PPS. Somados aos dois
contra Konell, estes foram
os únicos pedidos de im-.

pugnação de candidatos de
Jaraguá do Sul, nono maior

colégio eleitoral do Estado,
corn 95.391 eleitores. Em.

Corupá, Guaramirim, Mas
saranduba e Schroeder não
há tentativa para barrar as

candidaturas. AS REGRAS
A coligação PT/t'r;:' acusa ·No caso.da disputa propor-

Amarildo Sarti de propagan- cional, é possível a substituição
- da extemporânea. Depois de de candidatos em casos espe
deixar- o cargo de secretário-. cíficos. O novo pedido deverá
de - Desenvolvimento . Rural ser apresentado até dez dias
do município, ele foi nome- contados do fato ou da decisão
ado coordenador da Defesa judicial que deu origem à subs
Civil. Entendem que o cargo tituição, dentro do limite legal
tem status de secretário, com de 60 dias antes do pleito.

finalidade de planejar e fazer
a defesa permanente contra as

calamidades públicas e que,
portanto, exigiria o afastamen
to seis meses antes do pleito.

Também relatam que Sarti
foi nomeado no dia 7 de abril
de 2008. Na mesma data, o co
ordenador estadual da Defesa
Civil esteve na cidade e anun

ciou a liberação de verbas para
indenizar vítimas de enchen
te. O fato, entendem, poderia
ser usado pelo candidato para
desequilibrar o pleito.

Regras sobre
substituições

Todos os pedidos de im

pugnação de candidaturas
serão analisados pela Jus
tiça Eleitoral até o prazo
máximo de 16 de agosto. A
data também marca a aná
lise de todos os pedidos de
registro de candidaturas.

Na eleição majoritária,
é possível substituir o can

didato que for considerado

inelegível, renunciar ou fa
lecer após o termo final do

prazo do registro ou, ainda, .

tiver seu registro cassado,
indeferido ou cancelado.

Se o candidato for -de
coligação. a substituição
deverá ser feita por decisão
da maioria das executivas
dos partidos coligados .. O:.
partido do substituído tem

preferência na indicação
do novo postulante, mas'

poderá abrir mão em favor
de qualquer partido da co

ligação.
..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



--------------------GEUl

GREVE DOS CORREIOS

O CORREIO DO POVODTERÇA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2008

Contos.devem ser pagos· no doto
Procon alerta: paralisação não é motivo para atrasar o acerto de taxas
JARAGUÁ DO SUL

Com uma imensidão de
correspondêncías atrasadas. É
assim que está a Central de Dis
tribuição dos Correios de Jaraguá
do Sul, na qual a paralisação de
25% dos funcionários já resultou
no acúmulo de 100 mil cartas.
Em Santa Catarina, essemontan
te não tarda a alcançar amargem
dos dois milhões.

No meio de tantas entregas,
uma em especial causou dor de
cabeçaparaRosangelaKrawulski
Minel, 39. Acostumada a receber
a taxa do telefone convencional
no início de cada mês, ela estra

nhou o atraso, mas continuou es

perando a chegada da conta. Até

ontem, no entanto, nenhum car
teiro havia realizado a entrega.
O prazo de vencimento da tarifa
expirou na quinta-feira passada,
dia 9. Preocupada com a demo
ra, Rosangela resolveu encontrar
umamaneira alternativa de resol
ver o problema: procurou pagar a
conta sem o boleto em mãos.

Segundo o diretor do Procon,
Sergio Félix, é exatamente esta a

atitude sugerida a todas as pes
soas. "Não há qualquer lei que

proteja os consumidores desse

tipo de situação. A greve não é
motivo para atrasar o pagamento
de tributos", explica. Como op
ção, pode-se pedir o número do

código de barras do documento,
fazer depósito ou solicitar uma
nova via através de fax.

Conforme Marcus Axt, ge
rente da Central dos Correios no

município, a empresa não libera
a retirada de correspondências
feita diretamente na agência. Isto
porque, as cartas ainda não fo
ram separadas por endereço de
vido à falta dos 16 funcionários

que permanecem em greve. O
efetivo total para Jaraguá do Sul,
Guaramirim e Schroeder soma

60 trabalhadores. Nas cidades de
Corupá e Massaranduba o servi

ço não sofreu qualquer atraso.
As entregas prioritárias, de

acordo com Axt, são as de te

legramas, malotes, Sedex, en

comendas e faturas de energia
elétrica. Em compensação, as

outras tarifas, cartas normais e

mala direta continuam paradas
na Central.

KELLY ERDMANN Correspondências estão estocadas na Distribuição à espera dos carteiros

Segundo livro do autor é campeão de vendas antes mesmo de ser lançado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
- AVISO DE LICITAÇÃO

Edital: Tomada depreço p/ Compras e Serviços - 000025/2008; Tipo: Me
nor Preço - Pelo Total Geral; Objeto: Aquisição de mão de obra de pedreiro e

serven�e de pedreiro para a rnanutençâo/reparos e pequenas obras que se

. fizerem necessárias para o bom funcionamento dos Postos de Saúde e PSFs;
Entrega dos Envelopes: 30/07/2008 às 09:00 horas; Abertura dos Envelopes:
30/07/2008,às 09:15 horas. O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no

seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis, das Se

gunda à Sexta, das 08:30 às 12:00 e das 13:30 às 16:30 horas, ou pelo Fone:

(0**47) 3373-0247. Guaramirim (SC), 15 de Julho de 2008.

Jonathan Ademir Maffei - Comissão Permanente de Licitação

Feira lança o livro 'Rota de
. fuga' do escritor Gil Salomon
JARAGUÁ DO SUL

Hoje é dia de lançamento
na Feira do Livro. O escritor Gil
Salomon apresenta oficialmente
"Rota da fuga", uma coletânea
de 31 contos que discutem, em
suma, a hipocrisia moral tão co

mum à sociedade. Segundo o

próprio, quem folhear a obra vai
encontrar diferentes formas de
adentrar nessa aventura. Mesmo
quando o texto surge divertido,
há uma sátira às mentiras huma
nas. Talvez por isso, o livro já vem
surpreendendo atémesmo o autor.
Dagráfica, elefoi diretoparaas pra
teleiras da feira e, antes do evento

terminar, é o campeão de vendas
no estande da Design Editora, de
Jaraguá do Sul. 'Anos atrás eu ti
nha quase que implorar para as

livrarias venderemmeu trabalho",
brinca. A primeira compilação de
Salomon, chamada de "Catarse",
foi lançada em 2005.
6 título da segunda viagem

dele pela literatura dá nome'
também a um dos contos encon
trados nas 164 páginas da obra.
A história é uma "ficção auto

biográfica". "Rota de fuga" custa
R$ 25. A sessão de autógrafos de
hoje começa às 20h e tem entra
da gratuita, assim como a Feira
do Livro.

Segundo o diretor de progra
mação, Carlos Schroeder, estima
se que 30 mil pessoas tenham

passado pelos estandes partici
pantes. A cabeleireira Vera Pas

quali, 25, é uma delas. Até agora,
a visitante diz ter comprado, pelo
menos, oito publicações. "Gostei
bastante, tem variedade e os va

lores são acessíveis", conta .

A feira segue até a próxima
quinta-feira, 17, na Praça Ânge
lo Piazera, no Centro da cidade.
Nesta semana, além de encontrar
livros, o público pode participar
de bate-papos com escritores e

assistir a filmes.

Expo fecha com.
público recorde
JARAGUÁ DO SUL

Mais de 43 mil pessoas par
ticiparam da Feira de Negócios
do Vale do Itapocu, também
conhecida como Expo 2008.
Realizada entre os dias 9 e 13
de julho na Arena [aragua, ela
reuniu 85 expositores de diver
sos segmentos diferentes da in
dústria, prestação de serviços e

do comércio.
O público desta edição foi

considera um recorde pelos
organizadores. Em compara
ção a 2006, o acréscimo chega
perto dos 44%. Estima-se que o

volume de negócios resultante
da feira some R$ 5 milhões. Os
dados oficiais devem ser gera
dos por uma pesquisa aplicada
durante o último final de se

mana em 1620 participantes.
A próxima Expo acontece
em 2010. A realização é da
Apevi (Associação das Mi
cro e Pequenas Empresas do
Vale do Itapocu).
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Quedo no número de roubos e furtos
Foram 396 casos até junho contra 404· no primeiro semestre de 2007
JARAGUÁ DO SUL

Levantamento da Polícia
Militar constatou que () número
de furtos' e roubos diminuiu no

primeiro semestre deste ano em
comparação com os primeiros
seis meses do ano passado: de
janeiro a junho de 2008, foram
396 ocorrências, contra 404 em

2007. Para o tenente-coronel
César Nedochetko, comandan
te do 140 Batalhão de Polícia
Militar, o resultado mostra que

. a intensificação da fiscalização
pela PM e o trabalho preven
tivo realizado pelos Consegs
(Conselhos Comunitários de
Segurança) estão auxiliando no

combate à criminalidade.
-

''Apesar de a cidade estar

crescendo, o número de ocor

rências se manteve estável. Isso
é muito positivo", comentou..

_

De acordo com Nedochetko.:

a maioria das ocorrências de
roubo e furto é causada pelo
consumo de drogas, já que al

guns usuários passam a roubar

para saldar as dívidas com os

traficantes. "Se o consumo de
. drogas for combatido, todos
os crimes decorrentes desse

problema diminuirão", disse,
destacando que o uso de entor

pecentes também está ligado a

vários casos de perturbação do
sossego alheio e vandalismo.

Apesar da redução das ocor

rências, o fim-de-semana foi mo
vimentado para a PM, que regis
trou cinco furtos de veículo, um
arrombamento de caixa eletrô
nico e um furto a residência. Na
sexta-feira, um homem assaltou
uma casa na Vila Nova, de onde
levou cerca de R$ 5 mil.

DAIANE ZANGHELINi

MARISTA
A estrela que Ie

longe está em tode parte

Um guia está presente em

'todos os lugares; e assim é a

Rede Marista; presente em 77

países, tem uma qualidade no

ensino que, da Educação
Infantil ao Ensino Médio, segue
sempre na melhordireção.
Rede Marista, a estrela que vai

-

guiaroseu futuro.
Em Jaraguá do Sul:

OLÉGIO,
RIS

SÃO Luís
www.marista.org.br

33710313

Nedochetko destaco que, apesar do crescimento do cidade, o número de ocorrências se manteve estável

Ciclista morre na Roberto Ziemann
Maria Soares teve traumatismo craniano após ser atingida por urna Kornbi
JARAGuÁ DO SUL

Um acidente na Rua Ro
berto Ziemann, Bairro Ami
zade, na tarde de ontem, cau
sou a morte de Maria Soares,
60 anos. Segundo os bombei
ros voluntários, Maria estava

de bicicleta quando aconte
ceu a colisão com uma Kom
bi, que trafegava em direção
ao centro. Com o impacto, .

ela foi lançada para o outro
lado da rua e caiu na frente
de um automóvel, que estava

estacionado. -

A ciclista teve

traumatismo craniano e he

morragia. __

Até o fechamento desta
edição, não havia informa
ções sobre o que teria cau

sado o acidente. O nome do
motorista da Kombi não foi

divulgado. O acidente eleva

para 13 o número de vítimas
fatais de acidente de trânsito
neste ano no município.

Na terça-feira passada,
uma colisão entre carro e

ônibus causou a morte de
Joel Simon da Silva, que con
duzia um Palio. O acidente
aconteceu na Rua Carlos Fre
derico Ranthum, no Bairro
Santa Luzia.

Scar terá novo presidente
A Scar (Sociedade Cultura Artístico) terá um novo presidente. O empresário e

ex-deputado estadual UdoWagner assumirá o função no lugar de Monika Hufenüssler
Conrods. que continuo na presidência do Instituto Femusc (Festival de Música de San
to Cotorina). O novo presidente seró apresentado no manhã de hoje, em coletiva de
imprensa, quando abordaró a proposta de trabalho à frente do Scar. Ontem, Wagner
disse ao O Correio do Povo que recebeu o convite devido ao término do mandato da
otuol gestão. "O primeiro grande desafio seró conduzir o trabalho com o mesmo com

petência da atual diretoria, que estava frente à Scar desde a inauguração", comentou.
O empresário foi, por quatro anos, vice-presidente de marketing do entidade.

'Vítima de agressão na UTI
Juscelino Borges, 31 anos, que foi atingido no cabeça com uma borra de fer

ro no madrugado de ontem, em Corupó, permanecia internado em estado grave
no UTI do Hospital São José até o fechamento desta edição. A agressão aconteceu
no empresa onde ele trabalhava. O agressor, Paulo César de Lora, 29, era colega
de trabalho de Borges e continuava foragido.
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Obras continuam na Boca da Barra
Dos R$ 4 milhões do governo federal, foram repassados cerca de R$ 700mil
BARRA VELHA

As obras de abertura que
ligarão a Boca da Barra, em

Barra Velha, com o alto mar es
tão a todo vapor. A informação
é do assessor de imprensa da
Prefeitura, Jakson Santos, que
ressaltou que dos R$ 4 milhões
do governo federal, já foram re

passados mais de R$ 700 niil.
"Este repasse diz respeito so

mente a construção do molhe
nordeste que deve ser concluí
do em 90 dias". O molhe é ne
cessário para o transporte das

pedras que devem ser coloca
dos no local para a abertura da
Boca da Barra.

A previsão para a concl�são
total da obra é de aproximada
mente seis meses e as próxi
mas etapas serão a abertura e

dragagem do canal. Além dos
R$ 4 milhões do governo fe-

deral, haverá contrapartida de
R$ 400 mil do município. A
abertura da lagoa para alto mar
é um projeto futurístico da ci
dade que tem uma população
de 30 mil habitantes, mas na

alta temporada de verão esse

número chega a 90 mil.
De acordo com informações

da secretaria de Turismo' de
Barra Velha, após a conclusão
da obra, o município pretende
construir no local uma marina.
Estamarina deverá abrigar bar
cos de grande e pequeno porte,
lanchas particulares e escunas

de passeio. Além deste mini

porto haverá a revitalização da
orla com a finalidade de atrair
investidores que construam

hotéis, bares e restaurantes nas

proximidades.

OSNI ALVES O prazo para encerramento da obra é de mais seis meses, mas pode ser prorrogado em função do tempo

Associação Italiana prepara
a 6° Festa da Porchetta
GUARAMIRIM

A Associação Italiana de
Guaramirim está definindo os

últimos detalhes de uma das fes
tas mais tradicionais do circulo
italiano na região. A Festa da
Porchetla será promovida no dia
9 de agosto nas dependências do
Parque- de Eventos de Guarami
rim. O evento, que já está na sexta
edição, contará com gastronomia
típica, apresentações culturais,
além de baile com o Conjunto
Monaliza, de Concórdia.

Para Ilton Piran, um dos or

ganizadores do evento, o pon
to alto da festa serão as tradí-

cionais porchettas assadas no

rolete. "Temos a intenção de
realizar também um resgate.
da cultura italiana. O objetivo
deste resgate é manter um pou
co dos trejeitos e costumes dos
nossos antepassados, preser
vando esta identidade", disse.

A Associação Italiana de
Guaramirini completou, em

maio deste ano, cinco anos de
existência. O ingresso custa
rá R$ 30 com direito a jantar,
shows e baile. Os bilhetes se

rão vendidos antecipadamente
em vários pontos domunicípio
ainda não divulgados.

Sexta ediçõo do festa da Porchetta deste ano será realizada em agosto

-'

Debate sobre agricultura em São João
Colegiado se reúne para tratar do TAC em tomo da produção de arroz

SÃO JOÃO DO ITAPERlú
O Colegiado de Agricultura

daAmvali (Associação dosMu
nicípios do Vale do Itapocu) se

reúne amanhã à tarde em São

João do Itaperiú. O motivo do
encontro é para debater temas

pertinentes à pasta.
De acordo com o secretá

rio de Agrícultura de Schro
eder, Arildo Konell, os tópi
cos principais dó encontro
serão as análises ambientais
e assuntos de ordem municí

palista. Konell, que também
é o presidente do colegiado,
disse que um dos objetivos
é iinplantar um seminário
com a finalidade de motivar
o homem do campo e coor

denar as questões agrícolas
da região.

Outro tema importante
do encontro de amanhã será
o TAC (Termo de Ajuste de
Conduta) sobre a produção

- de arroz.

O arroz deverá passar por
análises ambientais para asse

gurar que a produção do grão
esteja de acordo com normas

de. saúde, além de outros pro
dutos típicos da região da
Amvali.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
JARAGUÁ DO SUL DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

SETOR DE EXERCíCIO PROFISSIONAL

CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSAÇÃO DE
MEDICAMENTOS DE USO SISTÊMICO A BASE DE SUB
SATÂNCIA DA LISTA "C2" (RETINÓIDES) DA PORTARIA
SVS/MS 344/98.

Associação dós Sindicatos dos Trabalhadores de Jaraguá do
Sul e Região
CNPJ: 02.542.221/0001-17
Rua Expedicionário Cabo Harry Hadlich, 160 - Centro - Jara

guá do Sul - SC

Medicamentos: Isotretinoína 10mg com 30 cápsulas.
Isotretinoína 20mg com 30 cápsulas.

Quantidade: 10 caixas de 10 mg ao mês
20 caixas de 20 mg ao mês.

Jaraguá do Sul, 10 de Julho de 2008.

Alcides José Cani - Fiscal Sanitarista'
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GUARAMIRIM

Escola
de fábrica

,�

O município de Guaramirim
ganha a partir de 21 de julho
a primeira Escola de Fábrica
"Educação no Ambiente de Tra
balho", programa do Ministério
dó Educação que tem a proposta
de dar oportunidade de inicia
ção profissional para jovens
de baixa renda. O projeto será
possível graças a uma parceria
entre o Centro de Integração
Escola-Empresa e Estofados
Mannes. Cerca de 20 jovens na

faixa etária de 16 a 24 anos,
com renda familiar de até um

salário e meio por pessoa e

quê estéjam regularmente ma

trlculudos em cursos do ensino
fundamental ou médio da rede
pública serão beneficiados A
triagem e acompanhamento são
feitos pelo Setor de Bem-estar
Social. junto com o CIEE. O pe
ríodo de realização é de julho a

fevereiro.

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

JARAGUÁ DO SUL

BANDA DA POLíCIA MILITAR NA SCAR'
A Banda de Música da Polícia Militar de Santa Catarina se apresenta no práximo dia 18, às 20 horas, no grande
teatro do Centro Cultural da Scar. A apresentação é gratuita e integra um roteiro que o comando geral da PM vem

realizando junto aos dez comandos regionais. Informações pelo telefone (47) 2106-8700 e (47) 3275-2477.

GUARAMIRIM

Balanço do PA
Santo Antônio

O Pronto Atendimento do Hospital San- ,

to Antonio divulgou um balanço com o

número de atendimentos da entidade.
Segundo os administradores da unida
de, a procura pelos serviços do hospital
continua alta. De janeiro a junho deste
ano Iarnm atendidas 24.278 pessoas;
sendo 92,24% (22.395) de Guarami
rim e 1.883 (7,76%) de outras cidades. ,

A média supera quatro mil atendimen
tos/mês. Destes, 85,48% pelo SUS e

apenas 14,62% via convênios. No se

mestre nasceram na maternidade do
Santo Antonio 305 crianças, sendo 207
de famílias de Guaramirim (67,27%)
e 98 (32,13%) de outras cidades. Das
773 cirurgias realizadas no períodO,
362 (46,83%) foram guaramirenses e

411 (63,17%) de outros municípios.
Do montante de cirurgias, 18.76%
pelo SUS e 81,24% de convênios e

particulares. Foram internados de ja
neiro a junho 1.174 pacientes. Destes,
796 (67,80%) da própria cidade e 378
(32,20%) de outros municípios.

BARRA VELHA

Plano de. saúde para servidores
A Associação dos Servidores Públicos do Município de Barra Velha firmou con

vênio de plano de saúde para 0$ servidores municipais. As carteirinhas foram
entregues no último semana pelo secretário Rosemary do Silvo. O convênio era

uma reivindicação antigo. Os funcionários associados poderão usufruir dos ser
viços do plano de saúde em todo território nacional. A Associação dos Servidores
Públicos possui atualmente 225 associados.

CORUPÁ

Bombeiros vão rifar fusca 1971
Não é só o corpo de Bombeiros Voluntários de Guaromirim que está passando
por dificuldadesfinanceiros. A corpomção de Corupó também está em situação delica
do, o entidade irá realizar o sorteio de um Fusca 1971. A rifo custo R$l O e será sorteado
no proximo dia 20 de julho noSeminário de Corupá, durante o Bananalama.

GUARAMIRIM

Prefeitura inicia

pavimentações
A administração municipal iniciou os serviços de pavimentações
em diversos ruas do cidade. As obras de drenagens já se encon

tram adiantados nos Ruas Pedro Paulo Streit, no Bairro Avaí,
que interligará a Ruo 28 de Agosto com o BR-280. Também já
foram iniciados as obras às Ruas Pastor Lorenz Hahn, David Cam
pigotto (foto), Mario Zástrow, Rodolfo Tepassé, João Longhi, Con
córdia, Germano Friedemann, Júlio Friedemann e o trecho final do
Ruo Vereador João Pereira limo. Estão sendo lançados,editais poro
pavimentar os Ruas Henrique Pereira, Victor Reinke, Emílio Hardt,
João Bono, Luiz Antonio Borinelli, Plácido Rausisse, Pedro Grot. An
tonio Zimmermann (trecho final) e o José Decker. no Bananal. O

"5. Secretário de Planejamento, Valério Verbinem, informo que ou

g tro trecho que receberá asfalto é o Expedicionário Olímpio José
_""�_. "-"",,,, � Borges no Bairro Caixa D'Água até o Rodovia do Arroz.
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Dona de charme, beleza e talento
Ana Hickrnarm se firma no cenário da televisão brasileira e conquista respeito
Gaúcha da cidade de Santa

Cruz do Sul, profissionalismo
é a palavra que define a mo

delo e apresentadora Ana Hi
ckmann. Todos os que convi
vem com ela são unânimes ao

afirmar que o sucesso não lhe
subiu à cabeça; o seu compor
tamento é próprio daqueles
que sabem exatamente o que
querem da vida e, par

-

isso,
não temem a concorrência e

se entregam aos seus objetivos
de corpo e alma.

Descendente de alemães,
Ana Lúcia Hickmann nasceu

no dia 1° de março de 1981, é
a mais velha numa família de
cinco irmãos; da infância_, ela
só guarda boas lembranças.

No fundo, nunca deixou se ser

aquela menina de Santa Cruz.
A carreira começou em

1996, quando Ana viaja para
São Paulo, em companhia de al
gumas amigas, todas participa
riam de uma seleção na extinta

Agência Metropolitan. Alguns
meses mais tarde, ela conhece
Alexandre Correa, com que se

casaria tempos depois, que a

convence a procurar novos ru
mos em seu trabalho. É assim

que Ana aceita o convite de Eli
e Gustavo Vicenzotto e vai para
a Agência Mega.

No ano de 1997, Ana Hi
ckmann começa a despontar
no mercado nacional com

aparições em capas das prin-

Todas as manhãs, Ana comanda o "Hoje em Dia",
na tela da Record, dividindo a bancada do programa
com Chris Flores, Brito Jr e Eduardo Guedes

cipais revistas. Em 1998 faz
sua primeira viagem interna
cional morando em Paris por
um ano, fez diversos desfi
les entre eles: Armani, Ken
zo, Emanuel Ungaro, Yojhi
Yamamoto, Thierry Mugler.
Neste mesmo ano, aconte

ce a sua primeira campanha
mundial para a Wella e para a

fragrância da marca esportiva
alemã Adidas.

Em 1999 Ana muda para
Nova Iorque, já em março deste
ano fez campanhas internacio
nais para Nivea e Neiman Mar
cus. Em 2000, começam os pri
meiros editoriais americanos,
Ana se torna definitivamente
uma modelo comercial.

As medidas de Ana Hickmann são invejáveis.
Ela é conhecida como a modelo de pernas
mais longas: t20m

Nesta segunda temporada de "O Jogador", ao lado de Brito Jr, Ana Hickmann

apareceu com visual diferente, mas deslumbrante, como sempre

Começo da carreira foi nas passarelas
Em 2001 começa o ano fa

zendo seu primeiro editorial
para a revista européias, con

quistando o mercado italiano.
Em 2002, morando ainda

em Nova Iorque, a modelo lava
a alma dando início aos pri
meiros trabalhos com a inter
nacional Victoria's Secrets. Faz
editoriais para "GQ" russa e es

panhola, campanha para LG ce

lulares com veiculação em toda
Europa e transforma-se na nova
"Blond" da Victoria's Secrets.
fazendo o principal filme "Very
Sexy" da marca de lingeries.

Em 2004 foi contratada pela
Rede Record de televisão, ini
ciando sua carreira televisiva
com uma coluna sobre moda e

estilo no programa "Tudo a Ver"
e logo foi convidada a apresen
tar o programa matinal "Hoje .

em Dia" ao lado de Britto Junior
<,

e Eduardo Guedes.
E, tem mais, ainda na Re-

o cord, as noites de terças e

quintas, Ana Hickmann co

manda, juntamente com Brit
to [r, a segunda temporada da

atração "O Jogador", um game
de perguntas e respostas que
reúne seis participantes famo
sos a cada epís, -�.io, os quais
disputam entre si o prêmio de
R$ 50 mil reais.

-

Conhecida também como

a modelo de pernas mais Ion
gas (medem 1,20m), Ana Hi
ckmann mantém uma rotina

rígida na qual não descuida da

alimentação e dos exercícios.

regulares, afinal o seu trabalho
exige que esteja sempre bonita
e bem disposta.
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CRÔNICA

ELIJANE JUNG, COLUN!STA

Galinhada
com pamonha

Sempre me orgulhei de pegar as coisas
no ar e ter ótima e certeira dedução. Apesar
de às vezes, mas muito raramente, passar
por momentos de lerdeza. Naquele domin
go, em especial, minha intuição decidiu me

dar uma rasteira. A família viria me visitar

e, a pedidos, o cardápio seria uma bela ga
linhada. Nada daquele risoto com frangui
nho desfiado. A família de comilões queria
galinhada, com pedaços inteiros, feita em

panelão de .ferro. Tudo bem. Muito menos

trabalhoso que desfiar os frangos. Eu teria

apenas que destrinchar dois franguinhos
razoavelmente grandes pra alimentar a fa
mília. Eu sabia que a danada tinha juntas.
Dãããr! Claro. Eu só tinha que descobrir,
oride elas ficavam. De avental cot de rosa da

Moranguinho e faca em punho, lembrei do
que mamãe me dizia: "Filhotinha da mami,
procure a junta dos ossinhos, apalpando
com seus dedos". Apalpei e passei a faca.
Errei o alvo, mas acreditei firmemente estar

próxima do ponto buscado. Ledo engano.
Mais uma tentativa... duas ... três e nada.

Ossos por todos os lados. Relaxei e co

loquei toda a minha fé na ponta daquela
faca. Ahá! Na mosca! Menos uma coxa. Ga
linha lazarenta. Bem feito, ficou perneta!
Parti pra perninha esquerda. Seis tentativas
frustradas. Peguei uma cerveja-na geladeira
e sentei tentando me acalmar. Matei a cer

veja e voltei à missão. De primeira, acer

tei a junção. Mostrei a língua pra penosa.
Conclui que a cerveja abriu minhas idéias.
Tomei mais uma. Apalpei aquelas asinhas

gordinhas. Fracassei na primeira tentativa.
Investi novamente, dessa vez com firmeza,
sem querer fazer cócegas. Sucesso! Saí pela
cozinha comemorando. Mais uma gelada,
para dar sorte. Já na primeira investida cor

tei com precisão o último membro do corpo
mutilado da avezinha. Gritei um "golaaaa
ço" nomelhor estilo GalvãoBueno. E agora?
O que fazer com aquele pedaço enorme que
sobrara? Não quero contar o que aconteceu,
apenas deixar claro que tentei! Juro!A vizi
nha foi atraída pelos meus gritos histéricos.
E foi ela quem me deu uma idéia brilhante.
Ah é! Porque não pensei nisso antes? Dei um

pulinho no supermercado e comprei frango
em pedaços. Tudo muito prático e simples.
O almoço foi um sucesso.. E no meu freezer,
como lembrança de um dos meus momen

tos de "pamonhice aguda", jaz os corpos de
duas galinhas, sem asas e sem coxas.

• elijanej@yahoo.com.br

VARIEDADES��������-

• Cine Shopping 2
• WolLE (Dub) (r6�30, 18h�9,�Oh30 -Iodos os dias)
(14h30 .... sex/sob/��,p1Iquo/qui)
• Cine Shoppin!l;3

,
• Ku��;fu (Dub) (1�h50, 17h40, 19h�O, 2
-tiídO�,QS 4h e--' sex/so,�/4oml�uo/qui)

Emocionante e

cheio de vida
Ouando garotos, Amir e Hassan eram in
separáveis, até que um infeliz evento os

separa. Anos depois, Amir abraça uma

missão para corrigir erros do passado
demonstrando o máximo em coragem e

devoção de seu amigo. O Caçador de Pi
pas nos faz acreditar em justiça.

Ishq e Mushq
amor e cheiro

Sarna Singh trocou Uganda pela Inglater
ra. No entanto, Sarna está convencida de
que eles se mudaram para que seu com

panheiro pudesse visitar suas amantes

inglesas. Sarna também está atormen-·
toda por um erro que cometera quando
jovem. Ouando ela recebe uma carta, seu
equilíbrio cai por .tenn. A carta traz, um
ultimato que ela não pode ignorar.

NOVELAS

CIRANDA DE PEDRA
Daniel pede que Loura saia do quarto poro tro
car o curativo de Natércio. Afonso pego o alvará
no prefeitura. Eduardo ligo poro o escritório de
Natércio paro saber do alvará. Rogério diz que
o alvará foi encaminhado à prefeitura. Afonso
coloco o alvará no gaveta de Rogério. Natércio
expulso Daniel. Virgínia expulso Frau Herta do
quarto de Natércio, dizendo que elo não é do fa
mília. Luciano diz o Daniel que ele deve cobrar
o cirurgia de Natércio. Daniel pergunto o Louro
o quem deve encaminhar o conto.

BElEZA PURA
Guilherme é amarrado. Raul diz o Suzy que es

tava em uma sessão de relaxamento. Guilherme
escopo. Norma entrego o convite do noivado
poro Sônia. Guilherme pressiono o mãe de
Marcos e elo diz que ele viajou. Assunção corta

porte da barba de Erik. Luizo vê Alex discutindo
com Felipe. Helena se surpreende quando Ivete
conto que Moteus seqüestrou o ônibus. Gaspar
diz o Robson que não vai mois conseguir operar.
Guilherme encontra Marcos Heitor e diz que quer
sober tudo sobre os negócios dele com Norma.

. A FAVORITA
A polícia chego. Floro escopo. Lora é levado à

delegacia para depor. Floro diz o Silveirinha
que Donatela armou contra elo. Silveirinho diz

•

que o idéio foi dele e que se pressionar Tony
ele conto que foi contratado por Donotela. Lora
presto depoimento. Silveirinha pago Tony e diz
que foi o mondo de Donatela. Copola repreende
Átila. Floro e Irene conversam com o advogado.
Floro é preso no, escritório dele. Irene insiste
com Lora que Floro não é culpado e sim Dono
tela. Floro é colucada no cela.

OS MUTANTES
CAMINHOS DO CORAÇÃO.

Taveira tento atacar Esmeralda, que cai e des
maio. Carvalho e Eric lutam pelo posse do armo.
Toveira avanço para Esmeralda, mos Ernesto
consegue alcançá-lo e lhe dó uma seqüência de
golpes. Mariso ajudo o bater em Taveira e eles
ouvem o sirene do polícia. Eric pego o armo e

oponto para Ernesto, exigindo que ele largue
Taveira. Ernesto o solto e Toveira e Eric fogem.
Ernesto vai até Esmeralda caída no chão e se

desespero. Sandro e João ficam apavorados,
sem saber o que fazer com Batista no telefone.

AMOR E INTRIGAS
Pedro cumprimento Carolina. Ivonete fico des
lumbrado com o restaurante. Miguel é retirado
no maca. Cozé explico 00 médico que o corro

não tem placa e ele não tem idéio de quem seja
o acidentado. Manu e Antonio colocam copos
roubados d.a fábrica e entram no coso. Manu vai

pegar algumas jóias. Antonio pego tudo o que vê

pelo frente. Ele derrubo um objeto. Manu mondo
Antonio fugir porque o pai dele estó vindo. Pedro
e Carolina conversam no maior sintonia. Tomás e

Ivonete não gostam do sintonia dos dois.
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MUNDO ARTISTICO
'

Ator se cosa
com a babá
Ethan Hawke pode ter casado em

segredo com a namorada Ryan
Shawhughes. Vale lembrar que ela
é a ex-babá dos filhos de Ethan com

Uma Thurman, que o flagrou com

Ryan, quando ainda estavam casados.
De acordo com a Revista People, uma
fonte próxima ao ator revelou que ele
se casou em New York. Também hó
alguns dias, sua ex-mulher ficou noiva
do milionário suíço Arpad Busson.

Funkeiro está
desaparecido
o funkeiro Jorge Luiz da Silva, mais
conhecido como MC Lula está desa
parecido desde a última quinta-feira
(10). Na sexta-feira (11), a Polícia
Civil do Rio de Janeiro encontrou um

corpo carbonizado no subúrbio cario
ca de Bangu. Existe a possibilidade de
o corpo ser de MC Lula. O resultado
do exame da arcada dentária sai nos
próximos dias. Lula é casado e tem
um filho de três anos.

Os gêmeos de
Jolie e Brad Pitt
Nasceram os gêmeos de Angelina Jo
lie e Brad Pitt. Os pequenos Knox Leon
e Vivienne nasceram no último sábado
(12) de parto cesariana. "Os bebês
estóo bem e a operaçóo foi perfeita.
Angelina está muito animada. Brad
Pitt estava ao seu lado", declarou o

ginecologista Michael Sussmann à
revista People. Jolie permanece no

hospital sem previsóo de alta e com

um andar inteiro à disposiçóo.

Farinha
Dois caipiras foram para a cidade
grande. Chegando lá foram assal
tados e ficaram sem suas malas.
E eles foram à delegacia registrar
um boletim de ocorrência.
Na delegacia, viram o delegado
enchende um bandido de bitas e

gritando:
- Você cheira fartnha né, safado?
Confessa vagabundo! Você cheira
farinha!
O caipira assustado olhou para o

outro e disse:
- Vambora daqui cumpade, se
com quem cheira ele faiz isso
imagine se souber que nóis
come!

SUDOKU DIVIRTA-SE

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

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

Nestes dias ó sol deve predominar entre
algumas nuvens na maior parte do dia em SC.
Temperaturas móximas agradáveis durante a

tarde e mais baixas na madrugada.

� Jaraguá do Sul e Região

SOLUÇÃO

HOJE QUARTA QUINTA SEXTA 6MíN: 13° C MíN: 13° C MiN: 14° C Mí�: 15° C .'
.

MÁX: 24° C MÁX: 24° C MÁX: 24°C MAX: 25° C
Sol Sol Sol Sol com nuvens

., ÁRIES

4.ff' (20/3 a 20/4)
Sua mente ágil

� I facilita qualquer
situação que possa

gerar algum estresse. O trabalho
pode ser facilitado por excesso
de preocupação que fará você

enxergar coisas que ainda
precisam ser revisadas. Cuidado
com o excesso de crítiCas.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Você deve prestar
muita atenção ao

dima doméstico.
As pessoas à sua volta podem
estar sinalizando que você anda
meio distante e que sentem sua

falta. Antes de reclamar; preste
atenção em você e faça uma

profunda auto análise.

...,r{>... LEÃO

�..:> (22/7 a 22/8)
::. '} Fase de tomada de

� \"I.-;; decisões especial-
mente no setor das

finanças e profissional. Muita
coisa se toma clara e permite
que você dê passos definitivos.
As duvidas que antes estavam
presentes agora não encontram

espaço. O amor está em alta.

#.LlBRA(23/9 a 22/10)
O dia está cheio
de vibrações po
sitivas. Deixe fluir

sentimentos que tem deixado .

você meio baixo astral nos úl
timos tempos. Hoje você estará
radiante. Se possível, junte-se
a amigos e familiares, mas que
estejam na mesm·a sintonia.

.... _, CÂNCER

II}'
VIRGEM

é" � (21/6 a 21/7) (23/8 a 22/9);�';._.';�� O amor está ém alta" Não adianta recla-
: ; nocê deve investir mar quando a vida

TOURO
(21/4 a 20/5)
Se você está de-

, senvolvendo algum
projeto que exija

dedicação, a fase é ótima, pois
sua paciência com detalhes im

portantes são beneficiadas pelas
energias astrais. Sua vontade
está firme e você está seguro
dos passos que deve dar.

na possibilidade de
encontrar alguém. As palavras
são armas importantes nesse
jogo e você está passando por
uma fase que tudo o que.diz está
conectado ao coração. Negócios
em fase positiva.

nos obriga a cres-
. tef.-Esta é uma fase trabalhosa
e você deve se preparor para
enfrentar obstáculos passagei
ros. As responsabilidades estão
maiores e você precisa estar
preparado para enfrentá-Ias.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Hoje você preferirá
o isolamento. O
afeto pode fluir. mas
apenas com pes

soas que você confio. Você sabe
que chegou o �ora de decidir seu
futuro e tudo o que diz respeito à
suo paz de espírito. Corte tudo o

que não fizer mais sentido.

SAGITÁRIO

.

(22/11 021/12)
Você pode sentir
certo peso no dia
de hoje.lsso fará

você perceber que existem coisas
que devem sermudadas. Procure
olhar para si e ver que não pode
deixar de lado planos importantes
par medos do passado que ainda
ecoam em sua alma.

CAPRICÓRNIO
(22/12 o 20/1)

,..[. Hoje você deve
.

colocar em anda
mento projetos

que tem se dedicado nos últimos
tempos� Não perco de visto
a importância do momento e

atenha-se a detalhes antes de
concluir algo. Se utilize de sua

experiência para novos desafios.

O CORREIO DO POVO mTERÇA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2008

I ANIVERSÁRIOS

iHer
.

MarCl\) dos Santos
Marlct'ferezinha Alvlls Kanis
Mauricio dos Anjos
OsmarMorco Lenner!
Rafael Piazel'4
Renato Cesar Dias
Rogério Luis de Souza.

utzfeldt
kl

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
O Universo pede
um poucode
profundidade nas

questões que envolvem relacióna
mentos. Seus medos estão ativa-

.

dos e você deve olhá-los de frente
e fazer as mudanças necessárias.
Tenha em mente que a mudança
faz parte da vida, sempre. .

PEIXES
� (19/2 019/3)
.� Você tem sido
�.., cobrado pela vida e

deve aprender que
existem qJisas que não podem
sermudados. Seus relacionamen
tos estão sendo testados seus
sentimentos com relação à vida
social também. O momento pede
decisões importantes nessa área.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IH O CORREIO DO POVO
TERÇA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2008

�
Dia dos Homens

Alguns "deles dizem por aí que o Dia Nacional dos Homens é comemo
rado em l°de novembro, porém com o nome de Dia de Todos os Santos
(engraçadinhos eles, não?). Outros dizem que, como o Dia do Mulher é
comemorado em 8 de março, pelo lógico todos os outros são dias dos
homens. Abusados. Deixem que eu informe o vocês: O Dia dos Homens é
comemorado em 15 de julho (é amiga, é hoje). A gente reclamo desses se
res mulherengos, desligados e petulantes. Mos qual seria o graça de eles
já virem de fábrica, perfeitinhos? Onde nós mul11eres aplicaríamos nossos

super poderes, transformando-os em seres sociáveis, bem vestidos, edu
cados, de respeito e completamente loucos por nós? Brincadeiras à porte,
comemore hoje o seu homem, dê um presentinho, muitos beijinhos... Por
que apesar de todos os piadinhas já inventados sobre' o guerra dos sexos,
são portes que se completam e se precisam. Então ... Parabéns o todos os
homens, e em especial, aos homens do minha vida.

,"<CORPO EM DI�
Mais alguns meses e começaremos o n s preocupar com o chego-

", do do verão e tudo n que essa estação implico. Aí vem o bronzea

mento artificial, o dieta mais rigoroso e o malhação mais intenso.

Tudo pro caber naquele biquininho que minha avó chamaria de

coisa do capeta. Anote na agendo e classifique como "importan

,te". Agosto, setembro é o hora de começar o maratona rumo ao

famoso fio-dental.

Dando uma organizado nos meus livros, descobri um
exemplar �:o constituição federal, escondidinho entre
tantos outros livros. Folheando 00 ocaso deparei-me
com iss!>: "As contas do município ficarão, durante
sessenta dips•. anuelmente, à"�isposição de qualquer
contribuinte, para exame <e apreciação, o qual poderá
questionar-lhes a legitimidade, nos termos do lei.". Art. �
31, § 3° do Constituiçpo Federal de 1988. Será que todo
mundo sabe disso?

LEMBRANÇA
Saudoso e inesquecível, Lírio Mário do Costa atuou em muitos filmes,
mos fez sucesso mesmo contando piados, acompanhados de coros e bocas
das mais cômicos que o povo brasileiro já viu. Seu último papel no televisão
foi como "Seu Mazarito" na Escolinha do Professor Raimundo. Estou falando
daquele que conhecemos como Costinha. Falecido em 15 de julho de 1995.

MULHER----------

, " .ri �_
'

....
0.0 -

-",

QUEM E VOCE: Sou a Marise jogadora de futebol, capitã do Olympya. A Marise pes
soa é sossegada, família, que valoriza os coisas que o vida lhe oferece: trabalho,
família, amor, amigos... Agradeço todos os dias o que Deus me deu, e o que tenho
é mérito meu.

TRABALHO: Essencial.
FAMíLIA: A Base de Tudo.
BElEZA: Cada um tem a sua.

QUALIDADE: Humildade.
DEFEITO: Teimosia.
PRAZER: Estar de bem com o vida.
ESPECIAL: Meu amor, meu filho.
LIVRO: Ê preciso saber Viver.
FILME: Ghost; do outro lodo do vida.
PERFUME: Biografia.
HOMEM: Airton Senna.
MULHER: Minha mãe.
SONHO: Mais tnulos com Olympya.
LUGAR EM JARAGUA DO SUL: Minha caso.

POçÃO MÁGICA: Seja o que for, seja você mesmo, mas seja feliz. (Marise)

FADA MADRINHA
Se eu juntasse minhas amigas e co
nhecidos que hoje estão sofrendo de
desilusão amoroso, tocasse suas ca

beças com minha varinha de condão e
dissesse os palavras mágicos "pirlim
pimpim, você é poderosa", teria uma
dúzia de mulheres lindos, agradáveis
com uma auto estimo gigante e nem
,aí paro os ex. E teria também uma dú-
zia de ex, babando e choramingando
arrependido. Só falta o varinha.

Apenas uma palhinha do
que espero você na Akazo
Modas. Qualidade e marcos

de sucesso, com excelente
preço e um atendimento de
primeira� No Bertha Weege,
315, no Borro.

BISCOITO DA SORTE

ROUPAS FEMININAS·ACESSÓRIOS

Marechal Deodoro, 739, loja 04
Defronte ao colégio Bom Jesus

4730550878

-• I i I 'I
• Espero que vocês não me cha-

'

mem de mãe desnaturada depois
do que vou falar. Meu filho tem
duas semaninhas de férias esco
lares e o titia veio buscá-lo para
passar esses dias no Copital.
Confesso que fiquei um pouco
aliviada e penso que poderei
retomar o fôlego que andava me

faltando. Sinto saudades. Muito.
Mos sinto que ambos precisamos
um pouco desso pouso. Foz bem.

• Como dizia Garfield (aquele
gatinho gordo (?), preguiçoso
e guloso): "Todos ficamos mais,

,

pesados à medida que envelhe
cemos porque há muito mais

informações em nessas cabeças.
Sendo assim eu não sou gordo,
mas sim inteligente e minha
cobeça já não tem mais espaço,
tonto que começou o encher o

resto do corpo". Sei, sei!

• Admiro todos os profissionais
desse jornal. Em especial os jcr
nalistas que fazem de tudo para
prestar informações certeiras e

confiáveis à população. E como

sofrem quando membros do so

ciedade se sentem ameaçados
e esculacham geral!!! Vida de
jornalista é assim. Junto com o

diploma eles recebem as poções
"Sacode o poeira" e "bolo pro
frente", para serem tomados
diariamente. E não é que funcio
no que é uma beleza?

• Outro dia recebi por email
um vídeo chamado leilão de
políticos. Pelo que posso lem
brar, os qualidades do "produ
to" leiloado eram formação de
quadrilha e lavagem de dinhei
ro. Que fomo deles hein?
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GASTRONOMIA

Sopa Sophí
• 800 gramas de músculo de
boi cortado em pedaços de
2 o 3cm;

• 3 colheres (sopa) de azeite;
• 2 dentes de olho picados;
• 1 cebola grande picadinho;
• 5 tomates bem maduras;
• 1/4 de abóbora Kabocha sem
casco e picado;

• 2 batotas descoscodas e
picados;

• 1 cenoura grande picado;
• 1/4 de repolho picado;
• 1/4 de acelga picado;
• 300 gramas de mandioquinha;
• 21/2 litros de águo felVente;
• 2 tabletes de caldo de legumes;
• cheiro verde picado.

1- Frite os pedaços de carne em duas colheres de azeite quente
até que fiquem com uma crosta dourado. Reserve.

2- Numa panela de pressão, aqueço o azeite restante e refogue
o olho e o cebola. Junte o carne e o águo fervente.

3- Acrescente os demais legumes, exceto o cheiro verde.
4- Tampe o panela e conte 3'5 minutos, após começar o chiar.
5- Resfrie o panela, obro e confiro se está tudo bem cozido.

Acerte o sol e acrescente o cheiro verde. Sirvo o seguir
acompanhado de queijo parmesão rolado e pão.

1 - Deixe o feijão de molho de um dia
poro o outro.

2- Cozinhe o feijão com o caldo de carne.
3- Adicione o cenoura, o batota e o

aipo cortados. Cozinhe durante
aproximadamente meio hora, em fogo
brando. Tempere com sol e manjerona.

4- Adicione o manteiga e o salsa
picado, mexendo bem. Sirvo o seguir
acompanhado de pão ou torrados. Dica:
Se preferit posse metade do feijão
cozido pelo espremedor e adicione o
mossa obtido 00 caldo restante.

IN6REIlIENfES

Sopa de
Feijõo

.

Branco

• 2 colheres (sopa) de salsa picado;
• 1 colheres (sopa) de manteiga;
• 250 gramas de feijão bronco;
• 4 batotas cortados em cubos;
• 1 e % litro de caldo de carne;
• 4 cenouras;
• % aipo; sol;
• manjerona o gosto.

• Um quilo de maçãs,
• fatias de pão
amanhecido;

• 1 lltre de leite
(aproximadamente);

• 1 cálice de rum;
• manteiga;
• açúcar;
• biscoitos de amêndoa, ou
de suo preferência.

1- Unte com manteiga uma fôrma redondo, refratário,
e coloque em camadas alternados fatias bem finos
de pão e fatias de maçã descascados.

2- Polvilhe cada camada com açúcar e farinha feito
com os biscoitos.

_.
3- Banhe com porte do leite misturado com o rum e

distribuo pedacinhos de manteiga no superfície.
4- Termine com fatias de pão polvilhados com o

farinha de biscoitos e banhe com o leite restante.
Leve 00 forno preaquecido (1800) durante uma horn
Sirvo acompanhado de creme chantilly.
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Dicas da

Língua Portuguesa
com o Professor Marinelli

�

Dica 11:
PREÇO BARATO OU PREÇO CARO!
Não fale em preço barato oupreço elevado, preço alto r�reço :aro, mas emcaro já encerra� 'd"

,P ÇO baixo. Barato e... I ela de pre Ecomprou vários prOdutos b
ço, xemplos: Ele

porque não fez pes'
eretos, PagoU caro

carro?Vendobaratol
qWS&. Quer comprar meu

Um oferecimento:

Duas Rodas
Industrial

Evelyn Christine Paul Bauer
Leiloeira Público Oficiai

Comunica que, a partir do mês de
Julho/2008, oferece a comunidade
de Jaraguá do Sul estrutura gerencial,
com escritório, auditório e depósito
para realização de leilões públicos
Judiciais e Extrajudiciais.LEILÕES

Endereço: Rua Santilia Pures Rengel, nO 59
Bairro Ilha da Figueira - Jaraguá do sul/se
Inf3376-2307-j�

Site www.cartaleiloes.com.br

Helmuth Krause

Familiares de Hei
enlutados pelo fale,gimen
CLARAAN+NA
KRAUSE,
agradecem amigos vizinhos, pa tes, grupo de

.

idosos unidos no Senhor de João Pessoa, club
dos idososAlegre ",tia dê Sc�roeãer, as�ssoa
que enviaram flores, coroas, em especial os Pas
tores Cláudio Herberts e �emer Brunken, pelas .

palavras de conforto e despedida.

Convidam para o culto de ação de graça, a realizar-se
no dia 20/07/2008, as 9 horas com ceia do Senhor.

VITRINE----------

PROJETOS

"JARAGUÁ EM CURTAS"
Asdnscrições para a primeira etapa do projeto "Jaraguá em curtas" estão
abertas até o dia 24 de julho. Um curta-metragem será realizado do roteiro
00 lançamento. O projeto é ancorado por três oficinas: roteiro, direção e

produção e captação e finQlização. 6i1mar Antonio Moretti e Carlos Hen
rique Schroeder são os coordenadores. Os interessados devem entrar em
contato através do e-mail: joroguoemcurtas@gmoil.com ou pelo telefo
ne: (47) 9128 - 4735.

BOMJESUS

Matrículas Abertas
As matrículas já estão abertos para os interessados em realizar o curso Único Pré-Ves
tibular. As aulas iniciam dia 28 de julho, o partir dos 18h40, no Colégio Bom Jesus.
Outras informações através do e-mail: www.unicoprevestibular.com.br.

Buscando melhores Resultados?

Competências Interpessoais
Jaraguá - Quintas à noite - Joinville - Quartas à noite

Alta Performance em Vendas
Jaraguá - Sábados de manhã - Joinville - Segundas à noite

Liderança Gerencial
Jaraguá - Quartas à noite

DALE CARNEGIE®
Desenvolvimento de Pessoas
77 países - desde 1912

www.treínamentocarnegíe.com.br

Jaraguá - 9975-2662 - Joinville - 3422-3422

Waldirene Krüger Zanghelini, c<?�unica que re

quereu à Secretaria da Agricultura e Meio Ambi
ente de Corupá Licenciamento Ambiental, para
a atividade de Supressão de vegetação, numa
área de 3.416m2 localizado na Rua 132- Alcida
Maria Soares- Dona Cida Corupá/SC.

CASSULI

Gestão'
Ambiental

A segunda etapa do curso de Gestão
Ambiental acontece hoje {15}, no Scar,
a partir das 18h30. O tema apresenta
do será "legislação Ambiental: uma

abordagem gerencia!", com duração
previsto de quatro horas. A aula estará
a cargo do professor leonardo Papp,
com participação especial do promotor
de Justiça da Comarca de Jaroguá do
Sul, Alexandre Schmitt dos Santos.

ACIJS

Fotografia
digital

o Setor de Conhecimento Empresarial
da Acijs (Associação Empresarial de
Joroguá do Sul) promove nos dias 15,
17 e 19 um curso de fotografia digi
taI. A atividade será conduzido pelo
profissional Flávio Ueto, com apoio da
Image Studio Digital. O investimento é
de R$ 110 paro associados e de R$ 170
poro os interessados. Para obter mais
informações, o telefone de contato é
{47} 3275-7059 ou pelo e-mail copo
citocoo@ocijs.com.br.

CDL

Língua
de sinais

A Câmara de Dirigentes lojistas de Joro
guá do Sul está promovendo o curso de
Unguogem Brasileira de Sinais {Libras},
que será realizado no período de 28 de
julho a primeiro de agosto, no Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul, das 19h
às 22h. O curso será ministrado pela pe
dagoga Rosõni Suzin, com formação em

Libras. Os interessados devem ligar para
o telefone: {47} 3275-7083.

LOTERIA
". MEGA·SENA "

,

CONCURSO N° 986
06 - 15 - 19 - 24 - 31 - 32

QUINA ,

CONCURSO N° 1925

CONCURSO N° 844
06 - 11 - 13 - 15 - 24
25 - 26 - 29 - 33 - 34
35 - 44 - 49 - 68 - 11
19 - 82 - 86 - 90 - 91

LOTERIA FEDERAL
CONCURSO N° 04259

Prêmío Bilhete Prêmio (R$)
to 01.445 300.006,O!}
2" 53.234 18.000,00
3° 52.145 12.000.00
4° 40.146 9.000,00
5° 33.811 6.000,QO
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Jovens acreditam que blog p�de ajudar expressar os pensamentos e os sentimentos através do rede

VOCÊ ACREDITA QUE O BLOG PODE
SERVIR COMO TERAPIA?

RELMS GONÇALVES SANTOS,
35 anos, estudante

"Acredito que o blog pode
ser uma formo de interaçõo e

também poro os jovens saberem
o que estó acontecendo no

sociedade".

ANA LUIZA SALOMÃO,
21 anos, estudante

"Eu nõo tenho blog, mos acre
dito que poro quem gosto é uma

formo de entretenimento".

RODRIGO MOURA, 24 anos,

gerente de departamento
"Acredito que sim, porque
os pessoas tímidos têm uma

formo de se expressar e
também têm o opçõo de nõo
se identificar".

GISELE FORCIONE,
38 anos, auxiliar de escritório

"Eu acho que nõo. Terapia poro
mim é mais profundo. O blog é
uma formo de interaçõo".

ANA CRISTI.NA FERNADES,
19 anos, fotocopista
"Pode ser. Mos todo mundo

pode ficar sabendo do vida do

pessoa e isso pode ser usado
contra o blogueiro".

CAIO JÚLIO KOROU,
32 anos, estudante

"Nõo. No nosso cidade acho
que nõo. Poro mim, pescar é o

que serve como terapia".

DESAFABO NA REDE
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Diário virtual
é visto como

uma terapia
Mas para alguns blogueiros,
o psicólogo é insubstituível
JARAGUÁ DO SUL

O blog pode ser uma ótima
alternativa para as pessoas que
gostam de escrever, expressar
idéias e dividir conhecimen
tos. Muitas se apropriam do

espaço na internet como diá
rio virtual.

Uma pesquisa promovida
pela AOL com 600 blogueiros
e divulgada pela agência EFE
sobre a importância da escrita
informal no manejo de confli
tos psicológicos revelou que
para mais da metade dos en

trevistados que escrevem so

bre inquietudes, o blog reflete
um efeito terapêutico. Outros
31% disseram que ter um blog
substitui o psicólogo;
.Na opinião da a estudan

te Jessikha Todt, 20 anos, de

Jaraguá do Sul, a ferramenta

pode ser mais' um caminho

para as pessoas dizerem o que
pensam. Mas, para ela, quan
do as pessoas procuram um

profissional é porque querem
entender o que estão sentindo.
"O blog não resolve problemas
e quem tem esse gatilho é o

. psicólogo", afirma.
Segundo a estudante Ana

Caroline Dams Correia, 19

anos, também de Iaraguá do
Sul, que tem blog há três
anos, a página na internet
não substitui o psicólogo,
mas as opiniões escritas no

espaço dos comentários aju-

dam a entender o que ela está
sentindo. "Eu consigo orga
nizar os meus pensamentos
escrevendo e posso extrava-.
sar através das palavras e me

sentir melhor depois".
O psicanalista aposentado

Ruy Fernando Barbosa, que
já chefiou o setor de do
enças afetivas da Unifesp
(Universidade Federal de
São Paulo), aconselha cau

tela ao conferi, status de te

rapia ao desabafo por escri
to. "Sempre recomendei aos
meus pacientes que escre

vessem sobre seus conflitos.
Essa atividade proporcio
na momentos terapêuticos,
mas não é exatamente uma

terapia e nem pode substi
tuir um processo terapêuti
co tradicional. Diria que é
uma terapia para quem não

precisa de terapia", explica.
Barbosa argumenta que em

alguns casos o diário on

line pode ser encarado até
como contra-terapia, "Como
é público, o blog tem certa

relação com o narcisismo: ao
escrever para outros lerem, a
pessoa pode criar uma ima

gem, uma personalidade fal
sa, ao invés de aproveitar a

escrita para elaborar melhor
seus conflitos e praticar o auto
conhecimento", conclui.

DAIANA CONSTANTINO
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UFA!!!
Olho só, o lei Seco pegou de surpreso
uma classe trabalhista: motorista de
família. Além de deixar os crianças logo
cedo no colégio, levar o patroa para o su

permercado, o perua poro o cabeleireiro,
todo o santo dia, e dali emendar com

aqueles chás intermináveis de tagarelas,
agora eles têm uma tarefa ainda mais
punk: o bolado do galera, no sábado.
Mos o odisséia não pára por aí, day after,
tem o "domingão legal" com os patrões,
que também adoram uma birito! Como
uma turma já onda com o maior bico por
causo de tonto rojão, logo, logo pode ro

lar um buzinoço. Alguém duvido?

,..

PROMOÇAO
FEIJOADA
DOMOA
Meus queridos leitcresías), o
partir de hoje está valendo.

Respondo o pergunto: Por
que você merece ganhar um
convite paro curtir £I Feijoada
do MO£l e nindn ser destaque
nu ccluna social do O Correio
do Povo? Vencerá o resposta
mais cri£ltiv£l e o resultada
será divulg£ldo nn edição do
dia 19 de agosto: Partici-
pe! Envie SUCI resposta poro
moagonc£llves@netuno.com.
br e cruze os dedos. '

" F£lzer de cede
momento uma vida
e da vida um único
momento, isto
é a felicidade"

ROQUE SHEIDER

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o empresário e boa gen
te Airton Tosco, que sempre lê esta co

luna para ficar por dentro dos melhores
novidades do sociedade. Valeu mesmo!

Presença no Feijoada
do Moa, dia 23 de
agosto no Beiro
Rio, dos cantores de
pagode Vová (ex
Korametode) e Márcio

�peedPres$
i12�kt-..�
i .

3371-2552

GENTE FINA
• Hoje, o partir dos 7h30min, o con

tador Nicácio Gonçalves será anfitrião
de café do manhã no Clube Atlético
<13aependi, poro comemorar junto dos
amigos e clientes os 25 anos de suces

so do Contabilidade Gonçalves Ltda.

• Amanhã quem vai festejar o idade
novo com big festa no Floro Botequim
é o estimado amigo Sandro Regina do
Silvo, o Paçoca.

BABADO NOVO
logo, logo deve vir o tono mais uma se

paração turbulento. Um coroa deve as

sumir o love com uma jovem anônimo
que tem idade poro ser suo filho, e já
deixou o lar doce lar. Os mais chegados
comentam que ele só penso "naquilo".
E o divórcio já foi pedido pelo mulher
que está uma fero. Em Jaraguá do Sul,
tudo se sobe. Só pedindo mlnhn dose
de Veuve Clicquot Brut!

PRESENTE PRA SOGRA
Esportistas do área automobilístico, o

Autobélio e o Rodinaldo, batiam papil
num barzinho. Dizia o primeiro:
- Coro, no Dia dos Mães dei um jaguar
poro o minha sogro.
- E aí, meu? Elo gostou? A velho deve
ter ficado emocionado, hein?
- Você nem imagino quanto! Precisava
ver o coro dela quando eu abri o jaula.

'

STAMMTISCH
No quinto-feira, às 19 horas, no sede do Beiro Rio Clube de Campo, o co
missão organizadoro do 6° Stommtisch promove uma reunião com todos
os lideres do grupo que participarão, do maior festa de ruo do região. No
pauto últimos detalhes do freje.

Marlon Vogel'ao lado da namorada, Fabiano Damian

Gonçalves, recebe coro de parabéns hoje

TE CONTEI!

'""

enlutada! o fomí'li
em profundo trist

. com o o mentô ..dólEduordo $

Ferreiro �orn, umi,gfflnde hOR,lem,
empresário hu rJo}.esp:oso.,e
pai exentplór. D um vazio. nai!
sociedade. Oue Deus G tenho em

bbm lugar.
.
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Mailson da Nóbrega
Sem medo do déficit externo

O reaparecimento do déficit em conta-corrente tem

sido destaque na mídia, com alertas para o risco de cri
se como, as do passado. Na ·verdade, o .risco é outro,
qual seja o de medidas inconseqüentes para enfrentar o

suposto problema.
Idéias inconseqüentes para reverter o déficit não faltam no

arsenal "desenvolvímentista": controle de capitais, redução vo
luntarista da taxa de juros, desvalorização cambial forçada e

controle quantitativo do crédito.
. O déficit até maio, de US$ 14,7 bilhões, se explica pela

queda no saldo comercial (US$ 8,1 bilhões) e pelo aumento

das remessas de lucros e dividendos (US$ 7;6 bilhões). A
conta de juros, o vilão do passado, está diminuindo (caiu .

US$ 1,3 bilhão, ficando em US$ 2,7 bilhões).
O saldo comercial e as remessas estão influenciados por

dois fatores que não devem se repetir: a greve na Receita Fe
deral - que estatisticamente afetou mais as exportações - e a

crise nos EUA - que levou multinacionais americanas a in

tensificar as remessas. O Brasil, onde o crescimento elevou
os lucros em geral, se tornou um óbvio candidato à repatria
ção de lucros e dividendos.

Não se pode projetar o déficit tomando-se o desempenho
até maio, mas é certo que ele vai crescer. Pode alcançar US$
22 bilhões este ano e US$ 34 bilhões em 2009, correspon
dentes a 1,3% e 1,8% do Pill, respectivamente.

Quem teme a crise certamente raciocina com o ambiente
do passado, quando havia câmbio fixo, o Banco Central não
controlava a demanda, a inflação era alta, a economia e�tava

indexada e as reservas internacionais eram modestas. Como
sabia que o ajuste no câmbio acelerava o ritmo da inflação,
o governo resistia e assim levava o déficit a uma situação-li
mite, que gerava a ruptura da inevitávelmaxidesvalorização.
A inflação explodia, a atividade se reduzia' e o déficit caía.
Terrível.

O Brasil mudou. O câmbio é flutuante. O BC tem autono
mia para controlar a demanda via taxa de juros e assim cum

prir metas de inflação. As reservas internacionais superam
a dívida externa, Somos grau de investimento. A sociedade,
intolerante à inflação, reduz o apoio ao Presidente se a infla

ção fugir do controle, o que reforça o papel do BC.

Hoje, o défi�it é razoável. Foi de 7% do Pill em 1979 e de

4,5% do Pill no final dos anos 1990. Será coberto por inves
timentos estrangeiros diretos, que deverão passar de US$ 35

bilhões este ano. Antes, era financiado por dívida.
Atualmente, os investimentos diretos e de portfólio re

presentam mais de 70% do passivo externo. Dois terços da
dívida são do setor privado. Antes, era quase tudo do gover
no. Os investimentos geram remessas se houver lucros, mas
a dívida obriga a pagar principal e juros.

Em situações externas adversas do passado, os compro
missos obrigatórios da dívida podiam levar-nos à moratória.

Agora, uma redução da atividade econômica dímínuí.as re

messas, que serão adicionalmentereduzidas se houver ajus
te do câmbio, pois os reais desvalorizados comprarão menos
dólares. Diferentemente do passado, a desaceleração da ati
vidade é uma forma não desastrosa de ajuste.

Se, mesmo assim, o déficit externo ficar insustentável, o
câmbio mudará naturalmente. Os exportadores terão ganhos
reais permanentes, pois não haverá ruptura nem explosão
inflacionária. O país crescerámenos, mas a estabilidade será

preservada. É difícil, pois, imaginar a repetição de crises

como as de antigamente.
Em nível razoável e bem financiado, o déficit alavancará

o crescimento. A correspondente poupança externa poderá
ampliar o investimento, que foi de apenas 17,6% do Pill em
2007, dada a limitação da poupança doméstica. Como o se

tor público dificilmente aumentará de forma relevante sua

capacidade de poupar, a poupança externa é a saída, pois
a estanios utilizando para investir. É o que mostra o cresci-
'mento de 42,7% nas importações demáquinas e equipamen
tos nos últimos 12 meses.

Um destaque final: se houver uma natural desvaloriza

ção cambial, o endividamento público melhorará, pois a dí
vida externa é apenas um terço das reservas internacionais.
Estas se valorizarão, em reais, mais do que a dívida. Cairá a

relação dívida públíca/Plfi, que é o principal indicador de
solvência do setor público. Antes, essa relação explodia com
a desvalorização

É preciso não enxergar fantasmas do passado no déficit
externo do presente.

*Mailson da Nóbrega é ex-ministro da Fazenda e sócio
da Tendências Consultoria Integrada (e-mail: mnobrega@
tendencias com.br)

Estimat'iva cola no teto da
meta prevista para inflação
SÃO PAULO

'A estimativa de inflação
do mercado brasileiro colou
no teto da meta definida pelo
governo para 2008, mostrou

pesquisa divulgada ontem. No
levantamento semanal feito

pelo Banco Central, os analis
tas consultados elevaram para
6,48%, ante 6,40%, a estima
tiva para a variação do Índice
Nacional de Preços ao Consu
midor Amplo (IPCA) em 2008.
Para o próximo ano, a estimati
va para o IPCA foi elevada para
5%, ante estimatíva anterior
de 4,91%. A meta de inflação
fixada para 2008 e 2009 é de
4,5%, com margem de varia

ção de 2 pontos percentuais,
para cima ou para baixo. O teto

da meta, portanto, é de 6,5%.
A estimativa para o patamar
da taxa de juro ao final do
ano foi mantida em 14,25%,
bem corno a previsão para
dezembro de 2009, que ficou
em 13,50%. Atualmente, a Se
lic está em 12,25% ao ano. O
mercado manteve as previsões
para a taxa de câmbio no fim
de 2008 e de 2009 em R$ 1,65

Você fica por
dentro de tudo.
Sem precisar
consultar a vizinha.e R$ 1,75, respectivamente.

Para os Índices Gerais de
Preços (IGPs), calculados

pela Fundação Getúlio Vargas
(FGV) e que trazem o compor
tamento dos preços no ataca

do e também o impacto em ta

rifas públicas e de serviços, as
previsões também subiram.

. O mercado espera agora
que o Índice Geral de Preços
- Disponibilidade Interna (IGP
DI) encerre 2008 em 11,66%,
ante 11,41% na previsão ante

rior. Já o Índice Geral de Preços
- Mercado (IGP-M) deve ficar
em 11,92% este ano, ante ex

pectativa de 11,25% na semana

passada. Para 2009, a projeção
para o IGP-DI caiu para 5,25%,
de 5,30%, e o IGP-M subiu, pela
terceira vez consecutiva, para
5,5%, de 5,24%.

As estimativas de cresci
mento da economia brasileira
também não sofreram altera

ções. O mercado manteve a

projeção do Produto Interno
Bruto (PIB) de 2008 em 4,8%
e para 2009, em 4%.

AGÊNCIA ESTADO
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Fuga em Florianópolis
A fuga dos 43 presos do Centro de Triagem de Florianópolis
pode ter ocorrido por folha dos agentes prisionais que estavam
no plantão no domingo à noite. Foi o maior fuga do história do
sistema prisional de Santo Catarina. Os 43 detidos fugiram pelo
porto do frente do Cadeião. Segundo o Departamento Estadual de
Administração Penal (Deap) e o Secretario de Segurança, os três
agentes falharam. Dois não estavam no local no hora do fuga e o

terceiro entrou no cela desarmado em horário inadequado.

MElMOBA �¥Wl::
E estável o e de saúde da menino liftaoy Ribeiro H4aog, de
quotrp anos, qu� caIu de uma altura de 10 metros em shopping de

o �ábodo (5,)' A menino continuQ.na UTI do Hospital Ma
it Jeser Amorante Faria.A mõe do menino, Édina Adriano
0,1105, jq,�st(} �111 CO?O.;il,"

' .,

'}�<g,

o MiQistêdo do SiJúde ainda· nm
suus amJ(Qpartidas do programa B istério do.

. .

caçôo, por exempto, tem o 9lntrole da. regiiênci lar de mais de
'90% dos. crianças inscritos. No coso do Saúde. porém, só 57% dos
famílias beneficiários possam por algum tipo de verificoçóo, A posto
é responsável pOHhecor se os gestantes estão fazendo exame pré-
noto! e se as crianças estão sendo yoei

.

re.outros exi!lêneia,s.
O siste

.

g Isa fumíU
Ministh li

SANTACATARINA---------

Governador participa da solenidade de abertura dos Jogos Comemorativos aos 173 anos da PMSC

COMEMORAÇÃO

LHS abre os jogos
da Polícia Militar
Evento marca os 173 anos da corporação
FLORIANÓPOLIS

O governador Luiz Henri

que, acompanhado pelo vice

governador Leonel Pavan,
abriu na manhã de ontem, em

Florianópolis, os jogos come

morativos aos 173 anos da Po
lícia Militar, que reúnem atle
tas militares representantes de
todas as regiões. Na oportuni
dade, o governador reafirmou
seu empenho na dignificação
da Polícia Militar, dos Bom
beiros Militares e da Polícia

Civil, qualificando estas orga
nizações de exemplos para o

Brasil:
Em seu pronunciamento,

antes de desejar êxito aos jo
gos e manifestar a importân
cia do esporte na vida militar,
o governador comentou os

esforços
-

desenvolvidos pela
qualificação profissional e por
melhores condições de vida
e trabalho dos militares. "A

segurança é nossa prioridade
absoluta e isso se reflete nos

cuidados, incentivos e nos in
vestimentos que têm sido rea

lizados", disse Luiz Henrique.
Participaram da cerimônia

de abertura o comandante-ge
ral da Polícia Militar, coronel
Eliésio Rodrigues: o secretário
de Segurança Pública e Defesa
do Cidadão, Ronaldo Benedet;
o secretário-executivo da Casa
Militar, coronel João Luiz Bo

telho; comandantes, oficiais,
praças e .alunos da Polícia Mi
litar e Bombeiros Militares.

Desativado Pol1al Turístico da Capital
Nova unidade de atendimento deve ser inaugurada no início do verão
A prefeitura de Florianó

polis desativou o portal de
informações turísticas que
funcionava no prédio históri
co Domingos Fossari, 'na área
continental da Capital. O pré
dio foi reformado e passou a

ser sede da base operacional
.

da Guarda Municipal. -

Uma estrutura de 120 me-

-

tros quadrados será construí-
da em frente ao prédio histó
rico pará a atendimento aos

turistas. A nova unidade terá
banheiros, área para recepção,
fraldário e balcão para infor
mações turísticas. O objetivo
da prefeitura é inaugurar a

obra no início do verão.

Enquanto a nova estrutura

não é concluída, os atendentes
de turismo serão transferidos

para um postínho no Terminal
Rodoviário Rita Maria e para a

Secretaria de Turismo, na Rua
Tenente Silveira. Os turistas

que chegarem à cidade e que
precisarem de informações
devem se dirigir ao Terminal
Rita Maria.
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Negócio bilionário entre cervejarias
Inhev pretende criar a maior empresa do setor com a nova aquisição
SÃO PAULO

A cervejaria americana

Anheuser-Busch, fabricante da
Budweiser, aceitou a oferta de

compra, no valor de 52 bilhões
de dólares, feita pela belga-brasi
leira InBev para criar amaior cer
vejaria do mundo. O negócio foi
anunciado ontem.A InBev, que fa
brica cervejas como a Stella Artois
e a Beck's, aceitou pagar 70 dóla
res por ação para a fabricante da
Bud, acima do valor inicialmente
ofertado de 65 dólares por ação.
Um comunicado divulgado pelas
empresas confirma o negócio.

A oferta melhorada repre
senta um aumento de 27% so

bre o valor recorde das ações da
Anheuser, registrado em outubro
de 2002. O impasse das negocia
ções durou cerca de ummês - pe
ríodo em que a Anheuser-Busch

. resistiu às investidas da empresa

belga-brasileira. O negócio ainda
precisa ser aprovado pelas agên
cias reguladoras. Se confirmado,
será o maior já registrado no se

tor cervejeiro e a terceira maior

aquisição de uma empresa ame

ricana por uma companhia es

trangeira.
A Inbev surgiu há quatro

anos. A brasileira AmBev, dona
de mais de dois terços do mer

cado nacional, foi comprada
em 2004 pela belga Interbrew,
num negócio que atingiu a ci
fra estratosférica de 11 bilhões
de dólares. Juntas, formaram a

nova companhia, que é líder do
mercado mundial de cervejas,
com 13,9% de participação. A
brasileira eramenor que a belga,
mas os executivos do Brasil dão
o tom na cervejaria: há dezenas
de representantes do país no pri-
meiro e no segundo escalão. Cervejaria americana, fabricante da Budweiser, aceitou a oferta de compra, no valor de 52 bilhões de dólares

'.Brasileiros não podem ser

tratados como delinqüentes'
O presidente Luis Inácio Lula

da Silva, que voltou na última
semana de uma viagem à Ásia,
onde participou de uma reunião
do G8, disse ontem, no progra
ma semanal de rádio Café com o

Presidente que, além da questão
ambiental, colocou em pauta a

situação dos migrantes.
Para o presidente, a União

Européia (UE) tem criado leis

que dificultam cada vez mais a

vida dos viajantes. Na reunião

com o grupo de países mais in
dustrializados do mundo, Lula
disse que reforçou a importân
cia de que brasileiros recebam o

mesmo tratamento que é dado
aos estrangeiros que vêm ao

Brasil. "O que nós queremos é

que os brasileiros lá fora e os

povos do mundo sejam trata

dos com respeito, levando em

conta a questão dos direitos hu
manos, e não tratados como se

fossem delinqüentes".
Sobre a questão ambiental,

Lula disse que o assunto deve
deixar de ser tratado de forma ge
nérica para passar a ser discutido
em números,

Para promover um debate
mais aprofundado, o presidente
disse que convocou os países par
ticipantes do G8 para vir ao Bra
sil nos dias 20 e 21 de novembro

para um seminário internacional
sobre biocombustíveis.

Lula também defendeu uma agenda mais clara sobre a política ambiental

Tentativa de reeleição bate recorde
Quase 77% dos atuais prefeitos ten�am o segundo mandato seguido
BRASíLIA

O número de prefeitos que
tentam a reeleição atingiu o

recorde em 2008. Segundo
dados da Confederação Na
cional de Municípios (CNM),
dos 4.368 prefeitos que podem
entrar no pleito, 3.361 busca
rão se manter no cargo nas

eleições municipais de 5 de
outubro.

Este total representa 76,9%
daqueles que podem efetiva
mente disputar a reeleição,
ultrapassando 2004, quando
o percentual foi de 63,3%. Em
2000, primeiro ano em que
um prefeito poderia disputar
a reeleição, o número chegou
a 62,0%.

A CNM diz que para fazer
o estudo ligou para cada um

dos 4A38 prefeitos do país
que podem se reeleger para
saber se entraram no próxi
mo pleito.

O Estado com maior por
centagem de prefeitos que
buscarão a reeleição este ano é
o Amapá, o único com 100%.
Em 13 de seus 16 municípios,
o prefeito poderá disputar o

cargo novamente e, em todos,
eles estão na disputa.

Eleitor vai poder votar em 3.361 candidatos que tentam se manter no cargo

ter 472 prefeitos
o (o Estodq
392 (82%).

or éstoró no
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INÉDITO

INTERNACIONAL---------

Promotor pede prisão de presidente
Tribunal Penallntemacional acusa mandatário do Sudão por crimes em Darfur
HAIA

Em decisão inédita, o TPI (Tri
bunal Penal Internacional) pediu
ontem a prisão do presidente do
Sudão, OrnarHasan alBashir, por
crimes cometidos em Darfur. Em
relatório encaminhado aos juízes
da Corte, o promotor-chefe do
TPI, Luis Moreno-acampo, re

comendou que o presidente seja
indiciado por genocídio, crimes
contra a humanidade e crimes
de guerra. Em cinco anos de con
flito armado em Darfur, estima
se que mais de ;300 mil pessoas
morreram. O governo é acusado
de armar milicianos árabes pró
governo contra civis não-árabes.

O promotor do TPI disse que
"forças e agentes" sob o controle
de Bashir mataram ao menos 35
mil civis e causaram a "morte
lenta" de 80 mil a 265 mil pesso
as, que foram obrigadas a deixar
suas casas em meio ao conflito.
A crise em Darfur começou em

2003, quando o governo reagiu a

uma rebelião de grupos não ára

bes, lançando uma campanha de

EDITAL

Margot Adelia Grubba lehmann, Qficial faz saber que por não terem sido encontrados

pessoalmente nos endereços a mim fornecidos aos que interessar que os presentes Editais
virem ou dele tiverem conhecimento, que deu entrada neste Ofício para serem protestados

contra os responsáveis, após decorrido o prazo de 03(três) dias úteis.
<'

Protocolo: 80824 Sacado: RIO CERRO TRANSPORTES LTDA CNPJ: 01.509.490/000
Cedente: MODO BATTISTELLA REFLORESTAMENTO S/A CNPJ: 44.021.145/000
Número do Titulo: 045843 A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
Apresentante: MODO BATTISTELLA REFLORESTAMENTO S/A Data Vencimento: 30/05/2007 Valor: 1.547,47

bombardeios à região.
"Bashir cometeu, através de

outras pessoas, genocídio contra

os grupos étnicos Fur, Masalit e

Zaghawa em Darfur, Sudão, uti
lizando o aparato do Estado, as

forças armadas e a milícia jan
jawid", afirma o documento do
TPI. O promotor-chefe também
acusou o presidente sudanês de
crimes como assassinato, exter
mínio, deslocamento forçado de
civis e tortura. Além de solicitar
sua prisão, o TPI também soli
citou o arresto de seus bens e o

congelamento de seus ativos.

Após a divulgação do pedido
do tribunal, o governo sudanês
afirmou que não reconheceria
qualquer ordem da corte.

"Consideramos o processo
contra o presidente ou qualquer
outro cidadão do Sudão da mes

ma maneira: não reconhecemos
qualquer coisa que venha do TPI,
que para nós não existe", disse o

porta-voz do Ministério de Rela
ções Exteriores sudanês, Ali al
Sadig.

DEVEDOR DOCUMENTO CREDOR
ESPECIE NUMERO VENCIMENTO VALOR SACADOR

Promotor do TPI, Luis Moreno-Ocampo, acusa presidente do Sudão de crime contra a humanidade

Protocolo: 80815 Sacado: RIO CERRO TRANSPORTES LTDA CNPJ: 01.509,490/000
Cedente: MODO BATTISTELLA REFLORESTAMENTO S/A CNPJ: 44.021.145/000
Numero do Titulo: 045769 A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil

.

Apresentante: MODO BATTISTELLA REFLORESTAMENTO S/A Data Vencimento: 30/05/2007 Valor: 1.513,23

Protocolo: 80816 Sacado: RIO CERRO TRANSPORTES LTDA CNPJ: 01.509.490/000
Cedente: MODO BATTISTElLA REFLORESTAMENTO S/A CNPJ: 44.021.145/000
Número do Titulo: 044771 A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
Apresentante: MODO BATTISTELLA REFLORESTAMENTO S/A Data Vencimento: 25/04/2007 Valor: 1.523,60

Protocolo: 80817 Sacado: RIO CERRO TRANSPORTES LTDA CNPJ: 01.509.490/000
Cedente: MODO BATTISTELLA REFLORESTAMENTO S/A CNPJ: 44.021.145/000
Número do Titulo: 044835 A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
Apresentante: MODO BATTISTELLA REFLORESTAMENTO S/A Data Vencimento: 25/04/2007 Valor: 1.541,50

Protocolo: 80818 Sacado: RIO CERRO TRANSPORTES LTDA CNPJ 01.509490/000
Cedente: MODO BATTISTELLA REFLORESTAMENTO S/A CNPJ: 44.021.145/000
Número do Titulo: 121313 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
Apresentante: MODO BATTISTELLA REFLORESTAMENTO S/A Data Vencimento: 25/04/2007 Valor: 1.521,70

Protocolo: 80819 Sacado: RIO CERRO TRANSPORTES LTDA CNPJ: 01.509490/000
Cedente: MODO BATTIS1HLA REFLORESTAMENTO S/A CNPJ: 44.021.145/000
Número do Titulo: 121315 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
Apresentante: MODO BATTISTELLA REFLORESTAMENTO S/A Data Vencimento: 25/04/2007 Valor: 1.586,90

Protocolo: 80820 Sacado; RIO CERRO TRANSPORTES LTDA CNPJ: 01.509.490/000
Cedente: MODO BATTISTELLA REFLORESTAMENTO S/A CNPJ: 44.021.145/000
Número do Titulo: 044934 A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
Apresentante: MODO BATTIS1HLA REFLORESTAMENTO S/A Data Vencimento: 02/05/2007 Valor: 1.557,39

Protocolo: 80821 Sacado: RIO CERRO TRANSPORTES LTDA CNPJ: 01.509.490/000
Cedente: MODO BATTISTELLA REFLORESTAMENTO S/A CNPJ: 44.021.145/000
Número do Titulo: 045022 A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
Apresentante: MODO BATTISTELLA REFLORESTAMENTO S/A Data Vencimento: 02/05/2007 Valor: 1.406,53

Protocolo: 80822 Sacado: RIO CERRO TRANSPORTES LTDA CNPJ: 01.509,490/000
Cedente: MODO BATTISTELLA REFLORESTAMENTO S/A CNPJ: 44.021.145/000
Número do Titulo: 045056 A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
Apresentante: MODO BATTISTELLA REFLORESTAMENTO S/A Data Vencimento: 02/05/2007 Valor: 1.548,80

Protocolo: 80823 Sacado: RIO CERRO TRANSPORTES LTDA • CNPJ: 01.509.490/000
Cedente: MODO BATTISTELLA REFLORES1AMENTO S/A CNPJ: 44.021.145/000
Número do Titulo: 121302 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil .

Apresentante: MODO BATTISTELLA REFLORESTAMENTO S/A Data Vencimento: 02/05/2007 Valor: 1.566,58

Protocolo: 80825 Sacado: RIO CERRO TRANSPORTES LTDA CNPJ: 01.509.490/000
Cedente: MODO BATTISTELLA REFLORESTAMENTO S/A CNPJ: 44.021.145/000
Número do Titulo: 045891 A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
Apresentante: MODO BATTISTELLA REFLORESTAMENTO S/A Data Vencimento: 30/05/2007 Valor: 1.593,68

Protocolo: 80826 Sacado: RIO CERRO TRANSPORTES LTDA CNPJ: 01.509.490/000
Cedente: MODO BATTISTELLA REFLORESTAMENTO S/A CNPJ: 44.021.145/000
Número do Titulo: 045975 A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
Apresentante: MODO BATTISTELLA REFLORESTAMENTO S/A Data Vencimento: 06/06/2007 Valor: 1.511,52

Protocolo: 80827 Sacado: RIO CERRO TRANSPORTES LTDA CNPJ: 01.509.490/000
Cedente: MODO BATTISTE'LLA REFLORESTAMENTO S/A CNPJ: 44.021.145/000
Número do Titulo: 045976 A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
Apresentante: MODO BATTISTELLA REFLORESTAMENTO S/A Data Vencimento: 06/06/2007 Valor: 1.506,38

Pr�t���i�:-ãõã2-8----S���d��-RIÕ-CÉRFiõ-TRÃNS-PÕRTES-LTÔA---------------C-NPj�-Õ1-�509:490/000
Cedente: MODO BATTISTELLA REFLORESTAMENTO S/A CNPJ: 44.021.145/000
Número do Titulo: 046023 A

.

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
.

Apresentante: MODO BATTISTELLA REFLORESTAMENTO S/A Data Vencimento: 06/06/2007 Valor: 1.529,49

Protocolo: 80829 Sacado: RIO CERRO TRANSPORTES LTDA . CNPJ: 01.509.490/000
Cedente: MODO BATTISTELLA REFLORESTAMENTO S/A CNPJ: 44.021.145/000

Protocolo: 80490 Sacado: ANATHEMA CONFECÇÕES LTDA CNPJ: 00.575.271/000
Cedente: BANCOSAFRA S/A CNPJ: 58'.160789/000
Número do Título: 639863795 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
Apresentante: BRADESCO DataVencimento: 17/06/2008 Valor: 743,12

Protocolo: 80568 Sacado: 3 B MERCADO LTDA CNPJ: 07.800.528/000
Cedente: FISCHER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALiMEN CNPJ: 07.424.349/000
Número do Tnulo: 11036 Espécie: Duplicata de Venda Mercllntil
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 23/06/2008 Valor: 1.360,21

Protocolo: 80770 Sacado: VALDIR MATHIAS CPF: 522.392.849
Cedente: RURAL VALE COM PROD AGROPECUARIOS LTDA CNPJ: 07.328.953/000
Número do Titulo: 10818/2 Espécie: Duplicata de VendaMercan!il
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAl Data Vencimento: 25/06/2008 Valor: 1.560,00

Protocolo: 80885 Sacado: JOAO ADIR GUIMARAES CIA LTDA CNPJ: 08.831.341/000
Cedente: MOVEIS CALOMA LTDA CNPJ: 94.634.466/000
Número do Título: 01 G790/1 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 30/06/2008 Valor: 831,42

Protocolo: 80886 Sacado: .JOAO ADIR GUIMARAES CIA LTDA CNPJ: 08.831.341/000
Cedente: IRMAOS RUBIN LTDA ME CNPJ: 82.105.933/000
Número do Titulo: 1072/Z Espécie: Cédulade Crédito Bancário porlndicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 25/06/2008 Valor: 193,70

Faz por iniermédio do presente Edital, para Que os mesmos comparecam neste Tabelionato, à Avenida Marechal Deodoro da
Fonseca, 1589 a fim de liquidar o seu debito, ou entao, dar razão por que não o faz, sob a pena de serem os referidos.protestados
na forma da Lei. Horário de Funcionamento do Tabelionato: 09:00h às 18:00h
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ESPECIAL SEGUNDONA

Time do Grêmio Garibaldi tem como tradição promover os atletas do bairro poro o equipe principal

Grêmio Garibaldi
promove escolinha
Time aposta nas crianças de olho no futuro
JARAGUÁ DO SUL competitivo mais tarde. Desta

O Grêmio Esportivo Gari- maneira estamos abraçando
baldi, fundado em 1975, é o os jovens antes das drogas e

típico time de bairro. Morado- da bebida", ressaltou.
res que jogavam bola nos pas- O time do Garibaldi não
tos da localidade oficializa- tem muitas pretensões para a

ram o time e hoje possui três disputa do Campeonato Não
equipes de futebol, uma sede Profissional da za Divisão
própria e agora traz uma novi- - Taça SDK Conforme Paulo,
dade: a escolinha de futebol o a intenção é de apenas partici
Grêmio Garibaldi. par do torneio. "Fazer a parti-

Desde o começo deste ano cípação.já é bastante coisa. Os
o time promove. aulas para jogos são opções de lazer no
mais de 60 meninos e meni- final de semana para os joga
nas do bairro. A iniciativa foi dores e a comunidade", desta
dos técnicos GiÚnar e Giiber- cou o presidente.
to, e tem como objetivo educar Paulo informa que o Grê
através do esporte e descobrir mio vai disputar a Segundo
novos-talentos.' O .presidente .. na nas titulares e raspísantes
do Grêmio Garibaldi, Paulo com os próprios atletas [sem
Afonso Schwirkuwski, desta- - parcerias). Valdecir será- o

ca o trabalho como o "futuro 'técnico dos titulares e San- .

do time". "É importante esta dro comandará os aspirantes.
partícipação das crianças, para Quanto ao time que entrará
que o clube tenha um elenco em campo no próximo dia

19 de julho, Paulo disse que
será o mesmo que jogou o

Interbairros. O time do Gari
baldi venceu o Guarany, por
4x2, no último fim-de-sema
na, e conquistou a terceira
colocação no torneio. O time
mandará os jogos no Campo
do Grêmio Garibaldi, que
fica próximo a Igreja Santo
Estevão.

GENIELLI RODRIGUES

TíTULOS
Campeão �a Segundono 1994
Camp.eão do Segumlong 1998 (titula
res e aspirantes), - -

Vice-campeão do Varzeono 2007

LOCAL DOS JOGOS
Campo do Grêmio Garibaldi, próximo
do Comunidade Santo Estevão'

O CORREIO DO POVO HITERÇA-FEIRA. 15 DE JULHO DE 2008

A imagem da sua empresa! Vista seus (olaboradores
com uniformes produzidos
(om tecidos da mais alta

qualidade.

Dando adeus
O fixo Fabiano está de molas prontos
para deixar o Molwee e voltar 00 fut
sal espanhol. O atleta recebeu uma

proposto do Rsiomedia Manocor, dos
Ilhas Baleares, e que disputo o Divi
são de Prato do ligo espanhola. Fa
biano se despediu do grupo no sexta
feira, antes mesmo do empate contra
o Minas. Ele continuo em Jaraguá do
Sul, onde acerto os últimos detalhes
antes de suo partido para o Espanha.
Fabiano é um bom jogador, mos não
vinho tendo muitos chances no time
jaraguaense. Não por ineficiência do
atleta, mos pelo grande "concorrência
interno" com seus companheiros.

TREINANDO AQUI
De férias, o fixo Ciço, do EI Pozo Múrcia e do Seleção Brasileiro, treino
junto com o Molwee. O objetivo do atleta é se recuperar de uma lesão,
poro estar em condições de defender o Seleção Brasileiro no Mundial
de Futsal. O que conto é que João Romano, preparador físico do time
jaraguaense, trabalho também com o escrete canarinho. Além di�o, o
estruturo do Malwee é hoje, sem dúvida, o melhor do Brasil.

DE ANIVERSÁRIO
O Clube de Conoagem Kentucky completo 20 anos hoje. Ouerendo apróvei
tor dos belezas naturais do região poro poder remar, alguns aventºreiros
iniciaram o idéia�,que hoje se firmou no cidade como um dO$ clubes mais
atuantes. Além de se destacar em competições, o Kentucky tem u� papel
social muito forte, promovendo encontros poro limpeza de rios como uma
formo de educar o futuro. Tudo aliado 00 prazer de se praticar o esporte.
Eles merecem os'iforabéns, com louvor.

,

:f

FUT�BOL..�MERICANO ',' 1 ill ,'w' ,
OJaragoó Brea�ers praticamente se gótantiu no próxima faSêHepois
da vitória, por 6x3 sobre o Tim�ó Rhinos, domingo, foro de coso. Só
um desastre tiro o time jaraguaense do segundo fase. O camp�onato
agora �ó uma par�da de ditas semonas.,Pora não;P�r�er o �r(1Q9 até,
o dato do próximo jogo, dió 3 de agosto em Tuba'rão, o Breakers vai
treinar aos finais de semona� no campo do Cruz de Malta.

APERGUNli:
Afinal, quando vai começara Copo Santo Cotarina? Sobe-se que, de acor
do com o calendório do FCF, t�p1 como. Pt«�oiocont�c�rqde 11 ,�.�." gJaio a

"30 de novembro. A Divisão Especiottermino-dia 23 de novembro. Sera que
o copo começo antes do fim da especial?-O- presidente lido Vprgas disse que
nõo. Mos é difícil�acreditarq�e se comeceuQla competIção apenlls;gJgumas
semanas antes doíim do ano. No federaç'õo,'ninguém confirma dotas.lljeito é
espemr o congresso técnico do competição poro ver o que acontece.

.'
e s p o r t e @ o c o r r e i o d o P o V 0\. C o m .,b r ".,,

'J " .
'

..,� flJ ;::. � '..,
"

• ",., � " !",
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LIGA FUTSAL

ESPORTE----------

Malwee busca liderança do grupo
Comandados de Ferretti fazem um dos jogos mais difíceis da segunda fase
JARAGUÁ DO SUL

AMalwee briga hoje pelo pri
meiro lugar da Chave A da Liga
Futsal. Para tal, o time de Jaraguá
terá que vencer, nadamenos, que
os gaúchos daCortiana/UCS, atu
ais líderes do grupo. O duelo de
gigantes, que começa às 20h15
na Arena Jaraguá, promete ser

um grande jogo. Semelhante
o que aconteceu na primeira
fase da competição, quando a

Malwee conseguiu a vitória,
por' 6x5, no último minuto de
jogo, com gol do craque Falcão.
A partida foi considerada uma

das mais disputadas da primeira
fase da Liga.

A previsão é que o equilíbrio
volte a predominar no confron
to de hoje. Por isso, Fernando
Ferretti apostanamarcação para
segurar Xoxo, Valdin, Maicky,
Bebeto e companhia. "Este jogo

vai decidir o grupo. As duas

equipes têm potencial para es

tar na reta final da Liga Futsal",
considerou o treinador.

Ferretti informa ainda que
o objetivo da Malwee é "pri
meiro buscar a classificação e

depois fazer o máximo de pon
tos" para disputar os jogos de
cisivds na Arena. "Nossa equi
pe sabe que precisa ganhar
pontos dentro de casa para se

classificar, já que num grupo
de seis, quatro passam para a

próxima fase", esclareceu.
Para o pivô Humberto, este

será um dos jogos mais difíceis
da segunda fase. '� Cortiana

já mostrou que tem potencial.
Eles têm um time veloz e pre
cisamos fazer uma marcação
forte", considerou o jogador.

GENIELLI RODRIGUES Pivô Humberto (com a bola) aposta na marcação forte para segurar Valdin, Xoxo, Maicky,e companhia

Flamengo vence primeiro
jogo e precisa de um empate
JARAGUÁ DO SUL

O Flamengo do Garibaldi
venceu o jogo de ida das quar
tas-de-final da Taça Pomerode.
O único representante de Jara
guá do Sul na competição en

frentou o Vera Cruz em casa e

venceu pelo placar de 2xO. O

primeiro gol foi de Darlan, de
pois da cobrança de escanteio
ele subiu mais alto que a zaga e

completou. O segundo foi com
Dudi, depois de uma assistência
de Fabrício. O time do Garibaldi
apenas administrou o resultado
no segundo tempo. _

Agora o Vera Cruz terá que
vencer o jogo em casa e empatar
naprorrogação, jáque o resultado

igual no tempo normal classifica
o Flamengo para a semifinal da
Taça Pomerode, "O resultado
foi dentro do esperado, tería
mos que sair com a vitória de

qualquer jeito", observou o pre
sidente rubro-negro, Claudemir
Ruedieger, o Foguinho.

Pelos aspirantes, os times de

Jaraguá do Sullevaram amelhor
e estão próximos de fazer um
clássico jaraguaense na final
da Taça Pomerode. O Vitória

goleou o Atlético de Pomerode

por 6xl e agora basta empatar
no jogo de volta. O Atlético de

Jaraguá também venceu,' por
4xl, o Caramuru e conquistou
a mesma vantagem.

Kiferro é hexacampeã do Varzeano
Time da Vila Lalau iguala feito do Atlético em número de títulos
JARAGUÁ DO SUL

A Kiferro conquistou, no

sábado (12/7) no Estádio João
Marcatto, o título do 26° Cam

peonato Varzeano de Futebol
- "Troféu Raul Valdir Rodri

gues". Depois de empatar no
tempo normal por lxl, o time
da Vila Lalau bateu a Galva
nização Batisti por 3x2 nas

cobranças de pênaltis. Este é
o sexto título da Kiferro, que
agora empata com o Atlético
em número de conquistas na

competição (seis vezes cada).
O time azul e branco já ha
via erguido o troféu antes

em 1995, 1997, 1999, 2001 e

2003. Os gols do jogo foram
marcados por Ede (Kiferro) e

Claudir (Batisti).
O terceiro lugar ficou

com o Roma, que venceu o

Operário por lxO com gol de
Tonhão. Além do primeiro
lugar, a Kiferro ficou tam
bém com o troféu de defesa
menos vazada (sete gols so

fridos) e de equipe discipli-
- na. O artilheiro foi Cowboy,
do Operário, com 12 gols, e

o destaque, escolhido pelas
equipes, foi Juninho, da Gal
vanização Batisti.

Kiferro comemorou o título conquistado nos pênaltis contra II Batisti

..
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----------ESPORTE

Juventus conseguiu uma grande vitória na estréia e vive a expectativa se jogará ou-não a segunda rodada

DÚVIDA

Juventus sem saber
do próximo partida
Tricolor estreou goleando o Hercílio Luz
JARAGUÁ DO SUL

Depois da boa estréia con

tra o Hercílio Luz, em que o

Juventus goleou fora de casa

, por 4x1, a comissão técnica

agora não sabe quando será o

próximo jogo do tricolor. Pela
tabela, ele seria no domingo
(20/7) contra o Guarani no

Estádio João Marcatto. Mas,
a princípio, esta partida está
adiada. O retorno diante da
torcida deve ser então, dia 27,
contra o Imbituba.

O imbróglio se deve porque
o time de Palhoça entrou com

um recurso na Justiça Comum,
para requerer de volta a vaga
na elite do futebol catarinen
se. Eles alegam que o Cidade
Azul teria usado um jogador
irregular em duas partidas e,
com isso, perderia os pontos,
caindo para a Divisão Especial
e, conseqüentemente, subindo
o Guarani. Segundo a Federa
ção Catarinense de Futebol,
esta partida está adiada, até o

julgamento, que deve aconte
cer nesta quinta-feira (17/7).

Independente disso, o time
segue com a rotina normalde
treinos. Ontem pela manhã
houve um trabalho com os jo
gadores que não participaram

da estréia. À tarde o grupo se

reuniu em Barra do Sul, onde
participou de duas palestras
motivacionais, promovidas
pelo próprio técnico Agenor
Piccinin.

OIOGO
A estréia do Juventus em

parceria com o Joinville foi me
lhor do que a encomenda. Um
time aplicado e mostrando .gar
ra entrou em campo no domin
go, em Tubarão, e saiu na frente

ri cobra
I11diS empenho

Apesar dI) bom resultado,
o treinador do Juventus co

brou mais disciplino tótico dos
atletas. "Não podemos perder
a quantidade de gols que per
demos. Acredito que o excesso
de individualismo prejudicou o

tFob(dho'�" Piccinin disse ain
da qGe preferiu o postura do
time nq primeiro tempo. "Até
a expulsão, eu senti nosso time
afobadij, e sofremos certo pres
sôo", a�5J:lisou.

aos 14minutos com [osemar, de
cabeça. Aos 34, o time da casa

empatou com Bruno, mas, três
minutos depois, Bruno Lopes
colocou o tricolor novamente
em vantagem.

Depois do intervalo, o Hercí
lio Luz buscava o empate, mas,
depois que o zagueiro Adriano
foi expulso, o time se perdeu e

acabou cedendo a goleada. [o
semar, novamente de cabeça, e

Bruno Lopes, deram números
finais ao confronto.

Resultados -11' Rodada
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Col.
_

TIme P J V E D GP GC SG
10 Flamengo 26 11 8 2 1 25 10 15
20 Cruzeiro 21 11 6 3 Z. 19 11 8
3° , Grêmio 21 11 6 3 2 16 8 8
40

. .Vitória 20 11 6 2' 3 18 10 8
50 Palmeiras 18 11 3 3 16 12 4
60 Náutico 17 11 5 2 4 12 13 -1
70 São Paulo 17 11 4 5 2 17 11 6
80 Figueirense 16 11 4 4 3 15 22 -7
go Iniernacional 15 11 4 3 4 14 13 1
100 Vasco 14 11 4 2 5" 17 15 2
110 Sport 14 11 4 2 5 10 14 -4
12° poritiba 14 11 .5 15 13 2
130 Atlético-PR 13 11 4 4 11 12 -1

';140- Bótafogo 12 11 -4
150 Portuguesa 12 11 5 14 20 -6
160 Àtlético-MG 12 11 14 16 -2
170 Goiás 10 11 2 4 5 10 18 -8
18° Fluminense 9 11 2 3 6 9 12 -3
190 Santos 8 11 5 5 9 17 -8
200 Ipatinga 7 11 4 6 11 21 -m

V E D GP GC SG
8 O 26 8 18
6 2 Hi 8 7
6 3 17 19 -2
5 ,··20 11 9
5 21

'

15 6
5 15 14 1

1 16 -1
4 12 8
3 12 3
3 13 -1
6 2 11

5
�

3

15

UGAFUTSAL

BRASILEIRÃO SERlE A - CLASSIFICAÇÃO

-------....4',N,}j;j!,·:JiZM'a>---------

RESULTADOS - 3a RODADA
GRUPO 15

Eng. Beltrão Oxl Moremo Dias
Inter-SM lxl Toledo

Classificação: Toledo 5, Inter-SM 4,
M. Dias 4 e Eng. Beltrão 3. '

.J
::>
rn

§
z

f3
'"
z
UJ

�
o
z Col, TIme P J

� 10 Corinthians 27 11

;; 20 Juventude 21 11

� 30 Barueri 20 11
�

BRASILEIRÃO SÉRIE B - CLASSIFICAÇÃO

SÉRIE C BRASILEIRÃO

GRUPO 16
BrasilllO J. Malucelli

Metropolitano lxl Caxias
Classificação: Caxias 5, Brasil4,
Metropolitano 3 e J. Malucelli 2.

TAÇA POMERODE
RESULTADOS - JOGOS DE IDA
Botafogo 0x0 Atlético Pomerodense
Caramuru llO Água Verde Pomerode
Flamengo 2lO Vera Cruz
Tupi 3x2 Floresta
ASPIRANTES
Atlético Pomerodense lx6 Vitória
Atlético ENEC 4xl Caramuru

DIVISÃO ESPECIAL
RESULTADOS -1 a RODADA
Inter lxl Pinheiros
Concórdia 2xC NEC/Caçador
Guarani x Próspera*
Comboriuense 5lO Imbituba
Herenio Luz lx4Juventus

, Brusque 3x2 Joaçaba
* Adiado

ESTADUAl. FEMININO
Semifinal- Jogos de Ida
Müller 2x3 Kindermann
Joinville lxl Avaí

Fluminense 2xl Vitória
Goiás 2x2 Coritiba
São Paulo 2xl Palmeiras
Atlético-PR lxl Internacional
Santos 2x2 Botalogo
Cruzeiro 2xl Atlético-MG
Ipatinga Oxl Figueirense
Grêmio 2xl Portuguesa
Flamengo 3xl Vasco
Náutico 0x2 Sport

12a Rodada

Hoje
19h30 - Sport x Grêmio
19h30 - Botafogo x Ipatinga
20h30 - Portuguesa x Náutico

'

20h30 - Figueirense x Santos
21 h45 - Cruzeiro x Atlético-PR
21 h45 - Palmeiras x Fluminense
21 h45 - Vitória x São Paulo
Amanhã
20h30 -Internacional x Atlético-MI
20h30 - Coritiba x Flamengo
20h30 - Vasco x Goiás

Resultados - 11 a Rodada
Ponte Preta 3xO Barueri
Víla Nova 1 xl Bahia
Marilia 2xl São Caetano
CRB 2xl Brasiliense
Paraná 1 x2 Juventude
Santo André 1xl Corinthians
Gama Oxl Bragantino
Criciúma 1 xl Aval
Ceará 1 xO Fortaleza
ABC OxO América-RN

2a Rodada

RESULTADOS
Intelli Oxl Unisul
Atlântico 3x2 Petrópolis

CAMPEONATO VARZEANO
RESULTADOS
Roma llO Operário (3° Lugar)
Kiferro (3) 1xl (2) Galv. Batisti (final)

CAMPEONATO ESCOtiNHAS
RESULTADOS - 3a RODADA
PRÉ-MIRIM
P. e a Bola Ox4 Flamengo
CT Falcão 6lO Craques do Futuro
M. Travesso 4lO Guaramirim
Classificação: CT Falcão 9, Flamengo 6,
Pequeno e a Bola 4, Moleque Travesso 3.
MIRIM
Nova Geração Ox7 Botafogo
p. e a Bolo 2lO Flamengo
CT Falcão 9xO Craques do Futuro
M. Travesso llO Guaramirim

Classificação: CT Falcão 9, Pequeno e a
Bola 7, Botafogo 6, Moleque Travesso 6.
INFANTIL
Nova Geração 1 lO Botafogo
p. e a Bola lxl Flamengo
CT Falcão lxl Craques do Futuro
M. Travesso Ox6 Guaramirim

Classificoção: CT Falcão 7, Pequeno e a
Bola 7, Nova Geração 5, C. do Futuro 5.
JUVENIL
Nova Geração OX3 Botafogo
p. e a Bola lxl Flamengo
CT Falcão lxl Craques do Futuro
M. Travesso Ox4 Guaramirim
Classificação: CT Falcão 7, Pequeno e a
Bola 7, Botafogo 6, Nova Geração 6.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



� O CORREIO DO POVO
t:.iJ TERÇA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2008

FÉ

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

,."

MISSAO DE EVANGELIZAR
Padre Osnildo Klann, de laraguá, fala sobre seu trabalho no Congo

BRAVA 1.6 ELX
PAllO 1.0 EX FLEX
PAllO 1.0 FIRE
PAllO 1.0 FIRE
PAllO 1.0 FIRE
PALIO 1.0 EDX
PAllO 1.0 ED
PALIO 1.0 EDX
UNO MILLE FIRE
UNO MILLE SX
UNO MILLESX

CELTALIFE
FOX 1.6 PLUS TOTAL FLEX DHTEALAO LTDT 07108 CINZA ASTRA ELITE
FOX 1.0 TOTAL FLEX LTDT 04/05 BRANCA MER IVA JOY
FOX 1.0 TOTAL FLEX COMPLETO. RLL 04/05 PRATA MONTANA CON�UEST
FOX 1.6 TOTAL FLEX COMPLETO 04105 PRETÀ VECTRA SEDAN 2.0 FLEX
FOX 1.6 TOTAL FLEX DHAO IT DT 04/04 CINZA VECTRA2.0 CD GNV
GOLF 2.0 COMPLETO + Rll 02/02 PRATA VECTRA 2.2 GlS MILLENIUM'
GOLF 1.6 PLUS COMPLETO + Rll + 4 PN 04/05 BRANCA CORSA SEDAN 1.4 FLEX'
GOlFGLX COMPLETO + Rll 95/95 PRATA CORSA 1.6 Gl SEDAN
GOL 1.0 CITY FLEX AC VE TE AlAO IT DT 07/07 VERMELHA CORSA 1.6 WIND
GOL 1.0 CITY FLEX AC OH lTDT 06/06 BRANCO ç:ORSA 1.0 HATCH WIND
GOL 1.0 CITY FLEX DTDT 06/06 CINZA CORSA 1.0 HATCH WII\iD
GOL 1.0 CITY FLEX TEAlRlL 05/06 CINZA CORSA WEEGON Gl 1.6
GOL 1.0 GNV AC 05/05 BRANCA CORSA 1.0 HATCH WIND
G0L1.0 8V PLUS 2 ACAO IT DT RADIO 03/03 BRANCA KADETT2 O Gl
GOL 1.6POWER 4 HHlTDT 03/03 CINZA
GaL 1.0 16V SPORT 4 DH VE TEAlAO LT DT 02102 VERMELHA
GOL 1.0 16V POWER 4 COMPLETO 02/02 CINZA COURIER 1.6
GOl1.0 BASICO Dl/Dl BRANCA COURIER 1.6 L
GOL 1.0 16V SERlE OURO 4 AOLTDT DO/DO VERMELHA ESCORT 1.8 GL
GOL 1.0 l6V Gill 4 BASICO 99/00 BRANCA ESCORTGLX1.8,
GOl-l.0 GI1I8V 4 VETEDT 99/00 VERMELHA ESCORTGLX1.816VH SEQAN
GOL 1.0 16V 4 AQLTDT 99/99 PRATA ESCORT 1.8 GL 16V
GOL 1.0 MI 2 BASICO 97/98 BRANCA ' ESCORT 1.6 L
GOll.0MI 2 BASICO 97/98 BRANCO FIESTA 1.0 GNV
GOL 1.6 CL 4 BASICO 97/98 VERMELHA FIESTA 1.0
GOL 1.6 CL 2 VETEDT, 96/96 VERDE FIES:rA 1.0
GOL 1.6 CL 2 LTDT 96/96 VERMELHA VERONA1.8
GOL 1000 2 BASICO 93/93 BRANCA VERONA1.8
GOLCL 2 LTOT 92/92 BRANCA
GOLSPECIAL 2 Película 02/02 BRANCA
GOLSPECIAL 2 BASICO 99/00 BRANCO SCENIC AUT 1.616V
PARATll.6 4 COMPLETO 07/08 PRATA SCENIC RXE 1.6
PARATI1.6 4 COMPLETA 05/06 PRATA SCENIC RXE 2.0 16V GNV
PARATll.8 4 DHVETEAlAQLTDT 05/05 PRATA SCENIC RT 1.616V
PARATl1.0 16V TOUR 4 COMPLETA 02102 BRANCA KANGOO FURGAO
POLO 1.6 HATCH 4 COMPLETO 07/08 PRETA CLiOPRI16V
POLO 1.6 HATCH 4 COMPLETO 03/04 PRATA CLIO HATCH 1.0 RL
POLO 1.6 HATCH 4 COMPlETOCD 03/03 PRATA CLIO SEDAN 1.0 PRI
POLO 1.6 HATCH 4 COMPLETO 02/03 BRANCA CLIO SEDAN 1.0 16V RT
POLO 1.6 HATCH CONFORl'. 4 COMPLETO 02/03 BEGE CLIO SEDAN 1.0 16V RT
POLO SEDAN 4 COMPLETO + COURO 07/07 BRANCA CLIO Rl 1.0
POLO SEDAN 1.6 4 COMPLETO + RLl 03/03 PRETA CLIO RT 1.0 16V
SAVEIRO SUMMER 2 COMPLETA + RLl.,. liOM 01/02 BRANCA
POINTERGTI 4 AC AO OH TE IT DT FN 9!1/94 VERMELHA
'KOMBI STD GNV 2 GNV 03/03 BRANCA AUDIA31.8
KOMBI FURGÃO GNV 2 GNV 96/97 BRANCA AUDIA31.8
FUSCA 1.500 2 75/75 BRANCA XSARA PICASSO GLX 2.0

HOND�FJT LXl GNV
• • fi (1' fi fi • Cf fi'
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Com o objetivo de evangelizar, trans
mitir a mensagem de Cristo e levar espe
rança para as pessoas, o Padre Osnildo
Carlos Klann, 71 anos, de [araguá do
Sul, desenvolve um trabalho de forma
ção religiosa, civil e humana na cidade
de Kisangani, que fica na República do

Canga, desde o dia 7 de março do ano

passado. De acordo com o missionário,
desde a infância ele sempre teve o so

nho de realizar esse trabalho e depois
de 11 anos ocupando o cargo provincial,
recebeu a licença das autoridades religio
sas competentes para realizar amissão em
2006. O pároco oferece palestras, dá as

sistência espiritual, ajuda as crianças com
os materiais escolares, doando caderno e

caneta. O trabalho é desenvolvido na ci
dade de Kisangani.

Para o Padre Osnildo, a forma como

o povo vive é motivo de emoção e refle
xão. "É difícil admitir que pessoas vivam
naquelas condições, 80% delas estão na
linha da miséria", enfatiza com tristeza.

Apesar da população sofrer por cau
sa da conseqüência da corrupção e da
má administração pública, o missioná-

rio conta que o povo tem força, que eles
lutam, cantam, dançam e sorriem. "Eles
se divertem com as pequenas. coisas,
como, por exemplo, um simples fute
bol", completa.

O pãdre Osnildo também ressalta a

criatividade deles. "Eles possuem um

senso artístico muito grande, fazem es

culturas com madeira e marfim: é uma

preciosidade". Para se locomover dentro
da cidade de Kisangani, cujo nome significa
"Na ilha", é preciso ir pelo rio ou pelo ar. As
estradas são intransitáveis. Segundo o páro
co, o único perigo que ele correu foi quan
do a canoa em que estava virou. "Lá tenho
que atravessar o rio para rezar as missas nos
bairros", lembra do fato brincando.

Conforme o missionário, 47% da

população pertence a religião católica,
28% são evangélicos e os outros crêem
em feiticeiros. Swahili e lingala são as

línguas locais da cidade de Kisnagani.
O padre, que está de férias, disse que já
tem data agendada para retomar à mis
são - dia 2 de agosto.

DAIANA CONSTANTINO Missionário de Jaraguá do Sul realiza trabalho missionário no República do Congo
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