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Mantida liminar
favo' a Konell
Por dois votos a um, desembargadores
do 1J negaram recurso protocolado
pelo município contra o ex-prefeito.
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Roubo de cobre
.cause prejuízo
Mais de 500 quilos e dois transfor
madores foram levados este ano em

Guaramirim,
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Um dos crílicos do Big Bang, Mário No·
vella, do Centro Brasileiro de Pesquisa
Física (CBPF), propõe uma nova teoria,

. elaborada em parceria com José Mar
lins Salim, para explicar o Universo:
ele seria não só eterno, como também

,

.

cíclico. A explosão que. pará muitos
teria dado origem ao Cosmos seria, na
verdade, um mome,nto recorrente num

ciclo eterno de .retração e expansõo. A
teoria do Big Bang defende a idéia de
uma explosõo primordial que'deu origem
ao Universo e deixa em aberto a questão
sobre o que haveria antes. Para Novello,
trata-se de um "mito científico". Segun
do o cientista, imaginar que o Universo
proviria de um ponto singulat sem ja-

.

mais oferecer informaçães sobre o que
teria vindo antes, é pressupor que a física
seja irracional. Desde os anos 70, Novello
propõe o modelo do Universo eterno. A
idéia foi criticoda durante muitos anos,

- -mes, recentemente, passou' a ser inais
jem aceita.

Fonte: O Globo Online
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A malha que envolve você.

Vanessa do Mota
esnobo o fomo
Cantora diz que só precisa da música para
viver e se preserva dos holofotes da mídia.

Página 9

Doce com salgado
agrado o paladar
Prova disso é a receita de lombo com geléia
de pimenta e abacaxi. Veja como fazer.

Página 12

Asfalto, creche e área de lazer
são prhlridades no Tifa Martins
O Correio do Povo começa a publicar hoje uma seqü- apresentadas semanalmente. Os moradores do Bairro
ência de reportagens especiais sobre o que esperam TifaMartins foram os primeiros a participar e elegeram
os eleitores da próxima administração de Jaraguá do como prioridades asfalto, creche, área de lazer e posto
Sul. As principais reivindicações da comunidade serão de saúde.

Página 5

Turso &eDro nega
aisealii OSJf

LEI SECA
Ainda gerá
polêmica
Página 3

Ministro da Justiça diz que não se sente
ofendido por declaração de Gilmar Men
des sobre sua competência.
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CHARGE

PONTO DE VISTA

Os efeitos das decisões judiciais
CÉLIA GASCHO

CASSULI, PRESIDENTE
DO !NSTiTUTO Ci\SSIJU
E PROP. tiE DmEITO
TRIBUTÁRIO E TEORIA
GERAL 01.1 ESTADO

I\ll DAUNERJ.

Recentemente, o Supremo Tribunal
Federal declarou inconstitucionais os dis
positivos da Lei 8.212/91, que concedia
ao INSS o prazo de 10 anos para exigir as
contribuições previdenciárias. Determi
nou ao mesmo tempo, que o órgão previ
denciário subordine-se ao prazo previsto
no CTN - 5 anos, e que é aplicável a to
dos os demais créditos tributários.

- Dessa decisão resultou, inclusive,
uma Súmula Vinculante (na 8), O que síg
nifica a obrigatoriedade na aplicação do

julgado, por todo o Judiciário.
Na prática significa que não poderiam

prosseguir as cobranças de contribuições
previdenciárias, seja administrativa ou

judicialmente, relativas a dívidas anterio
res a 5 anos contados da notificação.

Contudo, o que causou espanto no

meio jurídico e, revolta entre os contri
buintes, foi o fato de o STF haver mo-

, dulado os efeitos dessa decisão, ou seja,
determinar sua aplicação apenas àqueles
contribuintes que, na data da prolação do
julgamento, ou seja; 11 de junho de 2008,
já tiverem se insurgido contra a inconsti
tucional exigência.

Trocando em miúdos, aqueles contrí
buintes que pagaram, ou que ainda estive
rem pagando, sem qualquer contestação,
dívidas para com o INSS. cuja origem

DO LEITOR

20 anos de Clube de

Canoagem Kentucky
Fundado em 15 de julho de 1988, neste mês, o

Clube de Canoagem Kentucky comemora seu vigési
mo aniversário. No início, eram apenas alguns aven

tureiros, em seus caiaques precários descobriram no

prazer de remar as belezas naturais da canoagem.
Tão logo que o esporte tornou-se atração no municí
pio e destaque regional, fundou-se então, o Clube de

Canoagem Kentucky - denominado CANOKEN.
O espírito esportivo e a paixão pela canoagem,

fizeram com que o pequeno grupo de canoístas al

cançasse os primeiros resultados nas competições
em que participavam, colocando Jaraguá do Sul,
em destaque frente aos canoístas de outras cidades
e estados. Gradativamente" o número de associados
aumentou e o CANOKEN passou a promover com

petições regionais, contribuindo assim para o de
senvolvimento do esporte da canoagem e buscando
novos talentos.

Em pouco tempo, o Kentucky, tornou-se presença
marcante nas' competições regionais, estaduais, nacio
nais e até em campeonatos sul-amerícanos.tcolocando
sempre, seus associados/atletas nas posições mais altas
do podium nas competições em que partícipavam. Des
tacavam-se nas modalidades Velocidade (modalidade
olímpica) e Águas Brancas (descidas em corredeiras
médias e fortes).

Com o passar dos anos, novas modalidades foram
surgindo dentro do esporte da canoagem e a luta pela
preservação dos rios e do verde passou a ser a marca

registrada do Clube. Muitos Clubes da região foram

perdendo forças até desaparecerem por completo, al
guns por questões financeiras, outros, por falta de
atletas. Entretanto o CANOKEN manteve-se firme,
passando a formar parcerias em ações de conscientí

zação ecológica como limpeza de rios, passeios, ex
pedições e palestras.

Tbda a Equipe de Sócios do Clube de Canoagem
Kentucky, sente-se honrado por mais este aniversário,

Parabéns, Clube de Canoagem Kentucky!

:9_PILON MANSKE, PRESIDENTE

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 2,000 caracteres e podem ser

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

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

" telefone (" não serão publicados),

sejam débitos notificados por um pra
zo superior a 5 anos, não poderão apro
veitar-se do julgamento, ou seja, caso o

INSS tenha notificado o contribuinte, em
janeiro de 2008, por uma dívida que este

possuía desde antes de janeiro de 2003,
e o contribuinte a tiver saldado, embora
inconstitucional a exigência, pelo fato de
não haver se insurgido na época da noti
ficação, não poderá reclamar a restituição
do que pagou indevidamente.

Obviamente que tal decisão afeta o

princípio da igualdade, da rázóabilidade,
da legalidade e acima de tudo, da Justiça.
No entanto, por ter sido emitido o julga
mento pela nossa mais alta corte judici
ária, nenhum recurso cabe contra ela, a
não ser reclamar, se indignar e desacredí-

.'
tar no Poder Judiciário.
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FALA Aí!

" É necessário

que a impunidade
tenha fim. "

JOSÉ NERY (PSOL-AL), SENADOR,
criticando a pressa do presidente

do STF Gilmar Mendes em libertar o
banqueiro Daniel Dantas.

" Para que humilhar
uma pessoa?"
LUIZ INÁCIO LULA

DA SILVA (pn, PRESIDENTE
DA REPÚBLICA, recrímínende

a Polícia Federal por ter algemado
o banqueiro Daniel Dantas.

" A segurança é
nossa prioridade

absoluto. "
, LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA

(PMDB), GOVERNADOR,
na abertura dos jogos

comemorativos aos 173 anos da
Polícia Militar catarinense.

,

Aleool e volante
Não é assunto encerrado, 00 contrário, ainda vai dor muito pano poro
mango o lei de tolerância zero quanto à ingestão de bebidos alcoólicos
e direção. A Advocacia Geral do Senado encaminho no início de agosto
resposta o questionamento do Supremo Tribunal Federal. No semana

passado o presidente do STF, ministro Gilmor Mendes, encaminhou pedido
de informações sobre o assunto. O objetivo é fornecer respaldo legal à de
cisão que o STF dará sobre o Ação Direto de Inconstitucionalidade proposto
pelo Associação Brasileiro de Bares e Restaurantes (AbraseI). A entidade
pede que seja concedido liminar suspendendo os efeitos do lei que proíbe
o motorista de dirigir depois de ingerir bebido alcoólico. O que, aliás, já
ocorreu em São Paulo em ações individuais de consumidores que se acham
tolhidos em direito assegurado pelo Constituição.

FUNCIONA?
Governador luiz Henrique do Silvei
ra (PMDB) garante que até o final
de 2008 todos os 293 municípios
cotorinenses terão cobertura de te
lefonia celular Hoje, 108 dos 293
municípios ainda não dispõem do
sistema. Mos, só colocar no mapa
não resolve, é preciso fazer funcio
nar Assaltos o carros-fortes ocorrem
em Pirabeirobo e em trecho do serro
que levo à São Bento do Sul, regi�
ões onde há cobertura, mos não hq
sinal. Mesmo situação de regiões
interioranos do Vale do Itopocu.

RECORDE
Exatos 70 dos 170 registros de condl
datums do 52° Zona Eleitoral de Santo
Catarina, que abrange os cidades de
Anita Garibaldi, Abdon Batista, Compo
Belo do Sul, Cerro ·Negro e Celso Ra
mos, no centro-oeste do Estado, foram
impugnados pelo Ministério Público
Eleitoral. Principais motivos: analfa
betismo, provo de desincompotibilizo
ção, falto de apresentação do certidão
negativo de antecedentes criminais e

vida pregresso.

PREjuízo
O êxodo de jogadores brasileiros poro
gramados europeus e de outros países
preocupo e muito os principais clubes.
Que querem mudar o lei Pelé, com

apoio do Ministério do Esporte. Hoje,
um atleta com 16 anos pode assinar
contrato com o clube formador por até
cinco'anos, mos, aos 18 anos, pode se

transferir, poro equipe do exterior, res
tando o'penos com uma pequeno multo
por quebro de contrate.

O CORREIO DO POVODQUARTA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2008 .

REGISTROS 1
Do leitor Osmar Günther: se não bastasse o estado deplorável de nossos col- !
ada�, agQra até degrau em pie sseio público andam fazendo. E i

contrario à lei. És' istradinho no re

io do Unimed, em pi mo à entrado do ée
Dôí talvez os coros se toquem do d os transeuntes.

REGISTROS 2

ISTROS 3
U'sobre o lei seco e acho que procede: alguém já exigiu teste de bafô
metro poro médico antes de cirurgia? Poro juiz antes de julgamento? Um
copo de cerveja não pode, mos drogo e fumacê 00 volante sim?

ENFIM
nõo,para aliviar o tráfego intenso
�.;entre o Reinoldo Rau e Mo'rino so, pelo menos acabo cotiiia
isciplino de motoristas e donos de estabelecimentos comerciais'�ií,¢

faziam dos calçados um estacionamento particular, jogando ped'eslres .

poro o meio do ruo. Total falto de respeito com o complacênt.: dos au-
'

. toridades ditos do trânsito.
.

__________________t:· _
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Mantida liminar a favor de Konell
Por dois votos a um, desembargadores do TJ negaram recurso ao município
JARAGUÁ DO SUL

OS desembargadores da Se

gunda Câmara de Direito Públi
co do TJ (Tribunal de Justiça)
do Estado mantiveram ontem
a liminar concedida pelo rela
tor Cid Goulart, em 24 de ju
nho, suspendendo os efeitos da

ação' que tornou o ex-prefeito
Ivo Konell (DEM) inelegível até
2010. A liminar permitiu a ele
se candidatar a prefeito nestas

eleições.
Por dois votos a um.. os de

sembargadores negaram pro
vimento ao agravo regimental
protocolado pelo município no

último dia 7, com o objetivo de
caçar a.líminar concedida a Ko
nell. Além do voto do desem

bargador, também foi contrário
ao recurso do município o de

sembargador César Abreu. O

desembargador Orli Rodrigues
foi voto vencido.

Cabe recurso à decisão tanto

por parte do Estado quanto do

município que, segundo o pro
curador Eduardo Marquardt,
ainda não se posicionou sobre
a questão. "Vamos analisar se

é de interesse ou não recorrer,

mas hoje não temos um posi
cionamento", resumiu.

.

Além da liminar, que na

prática antecipa os efeitos da
decisão final, o TJ julgará ainda
o mérito do processo, no qual
Konell tenta recuperar os direi
tos políticos que lhe foram cas

sados'por oito anos, com efeitos
até 2010. Na ação principal, a

defesa do ex-prefeito alega a in
constitucionalidade da senten

ça de 2002 e pede a nulidade da

condenação.
O democrata, à época filia

do ao PMDB, foi condenado

por improbidade administrativa

por não ter depositado, entre os

meses de agosto e dezembro de
1992, o dinheiro corresponden
te ao duodécimo do Legislativo.
No último final de semana, a

coligação do candidato à reelei
ção, Moacir Bertoldi (pMDB), e

. o PRB entraram com um pedido
de impugnação da candidatura
de Konell na Justiça Eleitoral. Os
adversários questionam a filiação
dele ao DEM, baseando-se, tam
bém, na condenação de 2002.

CAROLINA TOMASELLI

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL / .2· VARA CíVEL

RUA GUilHERME CRISTIANO WACKERHAGEN, 87, VilA NOVA
- CEP 89.259-300, JARAGUÁ DO SUL - SC - E-MAil: JGS

VAR2@TJ.SC.GOV.BR
JUIZA DE DIREITO: ELIANE ALFREDO CARDOSO lUIZ

ESCRIVÃ JUDICIAL: ANNA lUCIA ROZZA

EDITAL DE INTERDiÇÃO - ART_ 1184, DO CPC -

PRAZO DO EDITAL; 10 DIAS

INTERDiÇÃO/EXTINÇÃO DA INTERDiÇÃO W
036.05.008726-1

AUTOR: MARIA TERESA DA COSTA
RÉU: ISMAEL ROBERTO DA COSTA

INTERDITO(A)(S): ISMAEL ROBERTO DA COSTA,
BRASILEIRO(A), NATURAL DE JARAGUA DO SUL-SC, SOLTEIRO,
NASCIDO EM 23/0.6/1968, RG 15/R-4.099.120/SC, CPF 007.142.319-
24, PAI NILTO DA COSTA, MÃE MARIA TERESA DA COSTA, RUA
JOSÉ PAVANELO, 46, ILHA DA FIGUEIRA - CEP 89.250-000, FONE

(047), JARAGUA DO SUL-SC. DOENÇA MENTAL DIAGNOSTICA
DA: RETARDO MENTAL GRAVE SEQÜELA DE MENINGITE. DATA
DA SENTENÇA: 17/12/2007. CURADOR(A) NOMEADO(A): MARIA
TERESA DA COSTA. POR INTERMÉDIO DO PRESENTE, OS QÚE
VIREM OU DELE CONHECIMEf:.ITO TIVEREM, FICAM CIENTES DE

QUE, NESTE Juízo DE DIREITO, TRAMITARAM REGULARMENTE
OS AUTOS DO PROCESSO EPIGRAFADO, ATE A SENTENÇA FINAL,
SENDO DECRETADA A MEDIDA POSTULADA, CONFORME TRANS
CRITO NA PARTE SUPERIOR DESTE EDITAL, E NOMEADO(A) O (A)
CURADOR(A), O(A) QUAL, ACEITANDO A INCUMB�NCIA, PRESTOU.
O DEVIDO COMPROMISSO E ESTA NO EXERCíCIO DO CARGO. E,
PARA QUE CHEGUE AO CONHECIMENTO DE TODOS, PARTES E

TERCEIROS, FOI EXPEDIDO O PRÉSENTE EDfTAL, OQUAL SERÁ
AFIXADO NO LOCAL DE COSTUME E PUBLICADO 3 VEZ(ES), COM
INTERVALO DE 10 DIAS NA FORMA DA LEI.

JARAGUÁ DO SUL (SC), 17 DE JUNHO DE 2008.

Ivo Konell ultrapassa mais uma etapa judicial no 1J para continuar na disputa eleitoral pela Prefeitura

Sorti nega ter assumido Coordenadoria
Candidato a vereador teria ocupado cargo ligado ao Gabinete doprefeito
JARAGUÁ DO SUL

O coordenador da campanha
de Amarildo Sarti (PV) a verea

dor, Carlos Dias, disse ontem que
o candidato jamais ocupou o car

go de coordenador do Comdec

(Conselho Municipal de Defesa
Civil). Segundo Dias, Sarti foi,
sim, coordenador da Defesa Ci
vil da Diretoria de Segurança é
Cidadania, ligada ao Gabinete do

prefeito.
As declarações são em respos

ta a reportagem publicada pelo
O Correio na edição de ontem

sobre- o pedido de impugnação
protocolado pela coligação "É a

vez do povo" (PT/P:::'::::; -'Jntra a

candidatura de Sarti, ex-secretá
rio de Desenvolvimento- Rural.
Os adversários alegaram que ele
foinomeado coordenador da De-

- fesa Civil, cargo que, entendem,
tem status de secretário e que,

. portanto, exigiria afastamento
seis meses antes do pleito.

Carlos Dias citou a leimunici

pal 4127/2005 que criou a estru
tura administrativa da Diretoria
de Segurança e Cidadania, que
tem, na própria lei, a Defesa Civil
como uma das três coordenado
rias subordinadas. "Portanto, não
tem poder de gestão de recursos
ou coisa paralela. É só uma co

ordenadoria de atividades admi
nístrativas. Em momento algum
Amarildo Sarti ocupou a coorde
nadoria da Defesa Civilligada ao

Comdec", reafirmou.
No caso do Comdec, conti

nuou Dias, o grupo diretivo é
formado pelo presidente, cargo
ocupado pelo próprio prefeito,
um vice-presidente, que é o co

ordenador designado pelo pre-
feito, e um secretário executivo.
AB funções; disse, também não

equivalem as de secretário; por- �

que "quem assina as despesas é
o prefeito". Sarti deve apresntar
defesa o mais tardar amanhã. Carlos Dias e Amorildo Sorti (D)

�
o:

o
o:
UJ
ti:
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ELEiÇÕES

AORll fERREIRA DE ()tl,VEI
1 �{all�s, desempreg�do"
"O�ampinbo preêisa'�de uma
reforma. Está sujo, as 1jrades
arreblmtadas eo muro estã
s"olto, Muitas ctrianças'jogam
bOla;,oq.,i e.éJferigo�o. A
noite;n,ão t�JI1,iluminação no

campo. Alé", disso, o Centro
yCorounitário do bairro 'Precisa
ii/ser ueabado". .

9 que esperar do futuro?
Area de lazer é uma das prioridades no Bairro Tifa Martins
JARAGUÁ DO SUL

Época de eleições é também
um período de expectativas.
Os eleitores vão ouvir propos-

. tas, promessas e discursos que
futuramente devem ser trans

formados em ações por parte
dos políticos .. Mas o que os

moradores esperam da próxi
ma gestão? Na tentativa de res

ponder esse questionamento
e ouvir os anseios da popula
ção, O Correio do Povo visitou
os bairros mais populosos de

Jaraguá do Sul e uma vez por
semana vai trazer reportagens
especiais sobre o tema.

O primeiro bairro visita-
do pela reportagem foi o Tifa
Martins. Com uma população
de 5.182 habitantes, 2.656 ho
mens e 2.526 mulheres (IBGE,
2000), a localidade é uma das

que mais cresce em número
de habitantes. Com a implan
tação de novos loteamentos e a

constante chegada de imigran
tes vindos principalmente do

. Paraná para trabalhar em [ara
guá do Sul, a região cresce e se

desenvolve. Desenvolvimento

que também gera necessida-
,

des e problemas sociais.
A estudante Gislaine Farias

Rosa, 13 anos, sempre viveu
no Bairro Tifa Martins. Ape
sar de não ter idade suficien
te para exercer o voto, a ado
lescente já sabe enumerar as

principais reivindicações dos
moradores. "O Centro Comu
nitário precisa ser terminado.
O campinho precisa de uma

reforma. O muro está caindo,
a grade estragada, e não tem

Única área de lazer do bairro está abandonado. O campo é sujo, sem iluminação e o muro ameaça cair

Maria Rosa Machado, as rei

vindicações da estudante são
as mesmas da Associação de
Moradores. 'Asfalto, creches
e áreas de lazer. Estas são as

principais necessidades do
bairro", afirma a líder comu

nitária. Sandra destaca ainda
que a localidade precisa de
policiamento e limpeza nas

ruas, e de pelo menos, mais
um posto de saúde.

lâmpadas. É perigoso brincar
aqui. Gostaríamos de ter um

parquinho, mais vagas nas

creches e também asfalto nas

ruas", sugere a menina.
De acordo com a presi

dente da Associação da Co

ajis do Tifa Martins, Sandra DEBORA VOLPI

Governantes.mais próximos do bairro
! Para Associação de Moradores, é preciso conhecer a realidade das famílias

a

ero'àsfilto nas ,ruas. Esse
já é um Pr.pblema antigo no

bairro. Onde eu'moro tem mui
ta poêira. 'ara as crianças,
ptecf$.aríamo$. de um'parque
de diversões e de uma reforma"
!lO tampinho de areia".

Sandra lembra que muitas

conquistas do Tifa Martins se

devem à organização dos mo
radores. "As reclamações são

passadas para a Associação e

nós encaminhamos um ofí
cio para a Prefeitura. Como'
o bairro cresceu muito, nos

dividimos e hoje temos três

associações", explica. Mas
a líder comunitária lamenta
a distância que existe entre
o bairro e a Câmara. "Mui
tos vereadores nunca vieram

aqui. Só aparecem em perí
odo de eleição", argumenta.
"Os vereadores deveriam va

lorizar o voto "que recebem
e dar mais atenção aos bair
ros", sugere, lembrando que
nenhum candidato a vere

ador do bairro foi eleito em

2004.
Ainda de acordo com a

presidente, é importante que
os gestores conheçam a reali
dade e o perfil de cada região
para poder dar prioridade aos

problemas
.

mais pertinentes.
. "Aqui "por exemplo, temos
muitas crianças. E um bairro
de famílias. Algumas mães
levam os filhos em outro bair
ro, porque aqui não tem vaga
suficiente nas creches", co

menta. Para Sandra, além da
construção .de novos Centros
de Educação Infantil, as mães
do Tifa Martins necessitam de
cursos de profissionalização
para voltarem ao mercado de

.

trabalho. Moradores pedem mais atenção'
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UdoWagner assume direção da Scar
Mônika Conrads continua como conselheira e à frente do Instituto Femusc
JARAGUÁ DO SUL

A última terça-feira signifi
cou novidade para a Scar (So
-ciedade Cultura Artística). À
frente da entidade ao longo dos
últimos seis anos, a presidente,
Mônika Hufenüssler Conrads,
passou o cargo para o empre
sário jaraguaense Udo Wagner
após eleição realizada na noite
de segunda-feira. A divulgação
ocorreu na manhã de ontem,
mas O Correio do Povo já havia
confirmado a indicação.

Mesmo com a troca de no

mes, asmudanças devem aconte

cer de maneira gradual e, ainda,
serem pouco perceptíveis para
o público em geral. Conforme o

novo diretor, o primeiro desafio
a ser enfrentado é o de adrniriis
trar o Centro Cultural a partir de
ações semelhantes às de Mônika.
Nessa linha, ele pretende conti
nuar com o foco direcionado à
área educacional. "O nosso pilar
de sustentação está na formação
de talentos". Atualmente, a Scar

possui 300 alunos matriculados
em diversos cursos de música,
artes plásticas e cênicas. Nos pró
ximos dois anos, a meta é quase

dobrar esse número .

.

Paralelamente a isso, Wag
ner também inclui na lista de
prioridades a gestão do pré
dio ocupado pela instituição.
A cada mês, a manutenção do

prédio provoca custos de até
R$ .70 mil. Neste mesmo perío
do, o déficit chega a R$ 25 mil,
apesar' da intensa programação
artística recebida pelo espaço.
Para reverter a situação, o pre
sidente diz que espera seguir
outros exemplos deixados por
Mônika: tentar o apoio dos go
vemos municipal, estadual e

federal em projetos culturais.
Além disso, os esforços para
integrar a microrregião à Scar
também serão intensificados.

Durante o segundo semestre

de 2008, a entidade deve lançar a
programa "Sócio Contribuinte".
Com cerca de 200 integrantes,
é possível manter o equilibria
mensal no orçamento, segundo
Wagner. A campanha depende
somente da definição da contra

partida a ser dada aos futuros co
laboradores para entrar em vigor.

KELLY ERDMANN Udo permanece na presidência da Scar durante os próximos dois anos

História contado poro quem
quiser ouvir e se divertir
JARAGUÁ DO SUL

Vozes, caretas e movimentos.
É disso que a lageana Elen Wer

ner, 35, precisa quando sobe ao

palco. Mas, antes de sair de trás
das cortinas e enfrentar o públi
�o, o trabalho da contadora de
.istórias é ainda mais intenso.
-Ia platéia, poucas pessoas sa

bem que não basta simplesmente
decorar urn texto para agradar. A
pesquisa é continua.

A narradora descobriu tudo
isso na prática. - Em 2002, urn

cunhado a inscreveu no curso

de contação e só depois a avisou
do compromisso firmado. Não
tardou para Elen descobrir urna
nova paixão. Hoje, se dedica às
histórias dia após dia. A brin
cadeira virou profissão. Ela até

perdeu os cálculos de quantos
causas descreveu. Forammuitos.
Mesmo assim, algumas coisas
estão latentes na memória. '1\8

crianças se entregam de urna for-

ma inexplicável, são sinceras",
diz ainda emocionada com a re

ceptividade dos espectadores.
Na manhã de ontem, Elen

mostrou "Contos Populares", urn
espetáculo que chamou a aten

ção de jovens estudantes durante
a Feira doLivro de [araguá do Sul.
A apresentação integra aMarato
na de Contos do Sese (Serviço
Social do Comércio). Conforme
Sergio Pedrotti, responsável pelo
projeto, ao todo, o evento deve re
ceber 60 peças, o que resulta em
cerca de 300 histórias ouvidas e

assistidas por crianças, adoles
centes e adultos. A seleção inclui
contadores de Florianópolis, Lages
e também do própriomunicípio.

Hoje, as sessões acontecem,
9h, 10h, llh, 1411, 16h e 17h30. Já
amanhã, último dia do evento, os
contadores aparecem às 9h, 1Oh,
13h, 1411 e 16h. O acesso é gratui
to. A Feira está na Praça Ângelo
Piazera, no Centro. Elen volta ao palCO da Feira do Livro com "Contos Populares", hoje

Aventura e

imagi�ação
Aos nove anos de idade, Fla

via Puchlski já tem urna opinião
formada a respeito do trabalho
de Elen Werner. "Eu gosto da

contação porque desenvolve a

criatividade", atesta. Quando
escuta alguma história, a meni
na embarca na viagem, constrói
cenários imaginários e se diver
te. A interação é tanta que chega
a sonhar com os causas. Tempos
atrás, ela remontou as aventuras

dos personagens infantis Joãozi
nho eMaria e acordou assustada

por causa do pesadelo.
Ao contrário de Flavia, Feli

pe Schmitt, 8, ainda não está
acostumado ao universo lite
rário. Na manhã de ontem, as
sistiu pela primeira vez a urna

sessão de contação de histó
rias e adorou. Segundo a nar

radora, é preciso oportunizar
essas experiências às crianças
para que elas se familiarizem
com a literatura.
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ARRASTÃO

Roubo de cobre preocupo autoridades
Mais de 500 quilos e dois transformadores foram levados este ano

GUARAMIRIM

Omunicípio deGuaramirim
sofre com uma grande incidên
cia de roubo de fios de cobre
e bobinas elétricas de transfor
madores. A Celesc (Centrais
Elétricas de Santa Catarina) in
formou que somente este ano

já foram roubados mais de 500

quilos de cobre e dois transfor
madores inteiros no interior do

município. Os prejuízos ainda
estão sendo levantados e con

tabilizados pela concessioná

ria elétrica.
De acordo com o chefe do

escritório local da Celesc, Ivo
Walz, no ano passado foram
roubados 20 transformadores
e bobinas e mais de mil qui
los de cobre da rede pública.
"O prejuízo total em 2007 foi
de aproximadamente R$ 200 .

mil e a incidência é maior nos

Bairros Poço Grande, Quati e
Guamiranga". Um transfor
mador custa em média para
a concessionária entre R$ 6 e

7 mil e quando quebrado não

tem conserto.

Segundo informações da
concessionária de energia elé
trica a reposição dos materiais
roubados geralmente é imedia

ta, mas somente após a solici

tação da Prefeitura. Além da
rede pública de energia, já fo
ram roubados em Guaramirim

a fiação do novo centro cirúrgi
co do Hospital Santo Antônio

no dia 6 deste mês. O prejuízo
foi próximo a R$ 20 mil. O co

bre geralmente é vendido nos

ferros-velhos da região e o va

lor pago fica entre R$ 10 e R$
12 por quilo.

OSNIALVES

Estudantes aprendem sobre
relevo fora da sala de aula
CORUPÁ

Sair a campo e conhecer
'o relevo do município, não
se atendo somente a informa

ções teóricas, mas conhecendo
na prática. Esta é a proposta
da professora Grace Raquel
Benkendorf Raasch que levou
alunos de 4a série para conhe
cerem o relevo de Corupá.

Os alunos da Escola Mu

nicipal Aluísio Carvalho de
Oliveira estiveram no Morro

do Quentin e descobriram pe
culiaridades da região. "Lá do

alto, mesmo cansados, ficaram

surpresos e contentes com o

que viram. Chamou a atenção

dos alunos a falta de vegetação
e todos ficaram maravilhados
com o contato", disse.

De acordo com informações
da Secretaria de Educação, em
função da natureza exuberante
do município, aliado à vida pa
cata da região, a secretaria in
centiva a saída dos estudantes a

campo. Este tipo de projeto vai
além do conhecimento teórico
e fomenta o conhecimento prá
tico sobre temas relacionados
ao ambiente e geografia local.
Para a idealizadora do projeto,
professora Grace Raquel, a ini
ciativa deve continuar com de
mais estudantes da região.

Estudantes de Corupá ficaram maravilhados com conhecimento prático

Para Ivo a população deve ajudar a inibir a ação dos bandidos e denunciar qualquer suspeita

Litoral ganha 20·novos bombeiros
Entidade capacita jovens através de cur�os de formação de voluntários

Os Bombeiros Voluntários
de Barra Velha e São João do

Itaperiú realizam o curso de

formação dos novos voluntá
rios desde o início deste mês.
Ao todo são 20 alunos que de-

pois de formados ingressarão
na corporação que contará com
42 bombeiros.

Para o comandante Vânia

Mattei, após formados os no

vos voluntários terão a opor-

.

tunidade de aprimoramento
em cursos de capacitação
continuada. "O objetivo é

proporcionar aos profissio
nais o ensino teórico aliado
à prática continuamente",
disse.

.

A criação dos Bombeiros
Voluntários no país aconteceu
em função da necessidade de
combate a incêndios e atendi
mentos de emergência visto

que não existem Bombeiros
Militares para atenderem os

5,5 mil municípios brasilei
ros. Em Santa Catarina, os

voluntários atendem, ao todo,
41 municípios. No Vale do

5. Itapocu todas as cidades pos

� suem' voluntários.
o _

OSNIALVES

Além de combate à incêndio, os Voluntários atendem emergências diversas

Encerramento do curso
o encerramento do curso de forma

çóo de Bombeiros Voluntários em

Barra Velha vai acontecer no dia 14
de dezembro e o egresso dos novos

profissionais é no próximo ene, Os

instr9tores dos cursos de formoçóo
possuem especializações em concei
tuados instituições do país, além de
estudos em empresas do área de'se
gurança e proteção contra incêndio.
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BARRA VELHA

Formação sobre
Turismo Rural

O escritório local da Epagri em

Barra Velha já definiu a nova data para
o curso de Turismo Rural voltado às co
munidades de ltinga 1, Itinga 2, Rio do
Peixe e Medeiros. As aulas acontecem

amanhã, dia 17, a partir das 14h, no

salão da Igreja Católica do Manguei
rão (!tinga 2). Outras informações
podem ser obtidas através do telefone
(47) 3456-0137, com Patrícia.

VALE DO ITAPOCU

Prazo para
bolsa-família

Os municípios catarinenses têm até
26 de julho para registrar no MEC (Mi
nistério da Educação e'Cultura) os dados
referentes à freqüência escolar do período
entre abril e maio dos alunos cadastrados
no Bolsa Família. Ao todo, são 1.2 milhões
de estudantes brasileiros. Para assegurar
o benefício de R$ 30 do Bolsa Família
aos estudantes, o governo federal exige a

presença mínima escalar de 85% aos ado
lescentes que tem a faixa etária de 16 a

17 anos, e 75% para os que têm até 15
anos. O descumprimento dessa medida
implica no cancelamento do benefício.

GUARAMIRIM

Desfile

agrícola
A Epagri de Guaramirim juntamen

te com o sindicato dos Rurais está se

organizando para o desfile agrícola,
tradicional evento local. a ser realizado
nas comemorações de aniversário do
município, em 28 de agosto. Estiveram
reunidos membros das entidades ontem

pela manhã nas dependências da Câma
ra de Vereadores para tratar do assunto.
Para Alcibaldo Germann, funcionário da
Epagri, o objetivo é acertar todos os de
talhes do evento que deve ser uma das
principais atrações da festa.

VALE DO ITAPOCU__:__------�-

BARRA VELHA
,

!�V

I

INFORMÁTICA PARA IDOSOS

o

'�
s

......... -',0

Os aposentados que participaram do curso de informática oferecido pela Secretaria do Bem-estar Social re
cebem, no próximo dia 18 de julho, o certificado de conclusão dos aulas, que foram gratuitas. O curso, segundo
informa o secretário da Associação dos Aposentados, Jaime Roberto Machado, começou dia 10de março e a en

trega dos certificados será realizada no auditório da Secretaria de Educação, na Avenida Governador Celso Ramos.
Uma nova turma já está aberta, e as inscrições podem ser feitas na Rua Paraná, 146, sala 1. na sede da Asaprev,
ou pelo fone 3456-1086, em horário comercial. As aulas vão acontecer de 4 de agosto até 25 de novembro deste
ano, no centro profissionalizante da SBES, no Bairro São Cristóvõo.

JARAGUÁ DO SUL

Sonho de Férias reúne cerca de 100 estudantes
Cerca de 100 alunos das turmas de 4° ano de cinco escolas da rede municipal de ensino jaraguaense participam,

entre os dias 22 e 24 deste mês, da quinta edição do Programa Sonho de Férias, evento promovido pela Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul). Monitorados por estagiários da Faculdade Jangada e funcionários do Sese, os
estudantes são envolvidos em atividades realizadas das 8h às 16h30min, período em que também recebem três refeições:
lanches (manhã e tarde) e almoço. De acordo com os organizadores, proporcionar a integração entre os estudantes é um

dos objetivos do Sonho de Férias, que nesta ediçõo está program.ado para começar com uma visita ao Centro Universitário
de Jaraguá do Sul. No dia seguinte, as atividades ocorrerão no Parque Malwee e serão comandadas por integrantes da
Polícia Ambiental de Joinville e da Fujamo (Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente). No encerramento da programação,
que acontecerá na Recreativa Marisol, as crianças receberão palestras sobre animais peçonhentos e primeiros-socorros, .

com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Voluntários.

o prato principal
da famOia bem
informada.

VALE DO ITAPOCU

Curso de
foto digital

o Setor de Conhecimento Empresa
rial da Acijs (Associação Empresarial de
Jaraguá do Sul) promove esta semana

workshop que pretende dar noções de

fotografia digital aos interessados em

desenvolver habilidades nesse campo.
A atividade será conduzida pelo profis
sionar Flávio Ueta, com apoio da Image
Studio Digital. no Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul. O investimento é de R$
110 para associados e de R$ 170 para os

demals interessados. Informações pelo
telefone (47) 3275-7059 e pelo e-mail

capacitacao@acijs.com.br.

JARAGUÁ DO SUL

SDR construirá
.

um novo ginásio
A Secretaria Regional de Jaraguá

lançou a licitação na modalidade
tomada de preço para a construção
de um Ginásio de Esportes da Escola
Euclides da Cunha, no Bairro Nereu
Ramos. O Ginásio terá uma área total
1.009,02 metros quadrados, com qua
dra, arquibancada, sanitários, hall ex

terno, bar e vestiários. A obra, segundo
estimativa do Deinfro, deverá custar em
torno de R$ 830 mil. Segundo o gerente de
Infra-est(lJtura, Wolney João Buzzi, após o

lançamento do edital. o prazo para a en

trega das propostas será de 15 dias.

Láemcasa A

todomunâoLe.
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NO SOM DA VIOLA

'Não preciso da fama, só da música'
Vanessa da Mata foi descoberta depois de encantar Maria Bethânia

Vanessa da Mata, que acaba de ven
cer o Prêmio Multishow, na categoria
MelhorMúsica, e uma pessoa extrema
mente discreta. Nas entrevistas ela in
clusive se nega a revelar o nome do ma
rido, um ator paulista com quem está

junto há quatro anos. "Tem gente que
precisa de fama para viver. Eu preciso
damúsica", disse para o site Ego.

Nascida nomunicípio de Alto Gar

ças, no Mato Grosso, Vanessa atual
mente vive num apartamento de fren
te para a Lagoa Rodrigo de Freitas, no
Rio de Janeiro. Antes de ser apontada
como a nova revelação da MPB, Va
nessa foi modelo. "Achava a carrei
ra chata. Só se falava em beleza e

eu não tinha a magreza necessária.
Tenho os quadris largos e não gosta
va de passar fome. Era um martírio.

Hoje vejo esta fase como uma neces

sidade de auto-afirmação".
A carreira como modelo foi meteóri

ca. Em 1999, quando Maria Bethânia ba
tizou seu discoA Força que Nunca Seca
com o nome de uma parceria do cantor
Chico César com Vanessa da Mata, o

meio musical se perguntou quem era a

autora daqueles versos tão fortes e poé-

CONSORCIO
FIAT

ticos. Logo o Brasil ficou sabendo que,
como o sobrenome 'da Mata' sugeria,
Vanessa vinhamesmo do meio rural.

Em 1990, com 15 anos, já moran

do em Uberlândia (MG) para tentar

vága numa faculdade de medicina,
Vanessa começou sua carreira artística
cantando num bar da cidade mineira.
Em 1992, decidiu se mudar para São
Paulo (SP), onde acabou integrando a

banda de reggae Shalla-Bal- atividade

que a credenciou a ocupar o posto de

backing-vocal da banda Black Uhuru,
com a qual excursionou pelo Brasil.

A então iniciante cantora começou
a pensar na possibilidade de ser com

positora quando integrou a banda
Mafuá, do compositor Tião Carvalho.
Era um grupo mais voltado para rit
mos regionais. Vanessa começou a fa
zer e a burilar suas músicas solitaria
mente. Até que um ouvinte especial
se encantou por elas. Era Chico César,
que viria a ser seu parceiro na toada ''A

Força Que Nunca Seca" e que apresen
tou a jovem artista ao violonista Swami
[r, outro fã de primeira hora.

FONTE: SITE SONY BMG

Respeito dos maiores ídolos
Com _ Swami, Vanessa gra

vou seu primeiro disco, um

CD-demo com quatro músicas.
Entre 1998 e 1999, a artista co

meçou a fazer shows com mais

regularidade, sempre na com

panhia de Swami. Até que ''A

Força Que Nunca Seca" chegou
aos ouvidos de Bethânia. A gra
vação da música projetou Va-

nessa em escala nacional. Em
2000, Daniela Mercury incluiu
no seu disco Solda Liberdade o

samba-rock "Viagem", de textu
ra meio bossa-novista.

Em 2Q01, veio um novo aval
de Maria Bethânia, que gravou
com Caetano Veloso em seu

disco Maricotinha o samba ru
ralista O Canto de Dona Sinhá,

tributo à avó de Vanessa.
Em 2002, a cantora mato

grossense finalmente lançou seu

primeiro CD, Vanessa da Mata,
que teve produção e arranjos di-

. vididos entre Jacques Morelen
baum, Luiz Brasil, Dadi Carva
lho, Kassin, Swami Ir, Liminha
e a própria Vanessa. De lá para
cá é inn sucesso atrás do outro.

Cantora iniciou carreira artístico como

modelo, mos sonhava com o músico
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Café espresso com deliciosos doces e

salgados em um ambiente climatizado, só

na DOCE SABOR CONFEITARI�!
'1

Alameda 25, sala
Fone 3055

Marechal Oeodoro da F

CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCIÓLOGO
.

O passageiro
e o engraxate

Sentar numa poltrona no aeroporto de Santos
Dumont enquanto se espera um vôo doméstico, é tão
gostoso como experimentar pela primeira vez um par
de sapatos novos. Era exatamente isso que estava aconte
cendo comigo naquele dia. É claro que era uma ocasião
inusitada, principalmente para aqueles que viajam de
avião ocasionalmente. Resultamuito bommostrar os sa
patos num lugar onde circulam pessoas exibindo roupas
que simulamum estilo casual. Omenino deveria ter uns
doze ou treze anos de idade.A caixana qual guardava as

latinhas de graxa para sapatos deveria pesarmais do que
ele. O pano sujo no ombro servia como uma espécie de
uniforme. Parecia uma figura totalmente desconexa
do esplendor de um aeroporto encravado nos mor
ros da cidade maravilhosa. Quando me pediu para
engraxar meus sapatos, juro que 'pensei que não era

necessário, já que eram novinhos em folha. Seu rosto
suplicante parecia dizer que isso não importava, que
era apenas um exercício de sobrevivência.

Quando perguntei quantos clientes atendeu, me
respondeu que limpando os meus, seria o terceiro do
dia contando apartir damanhã. Como já estávamos no
final da tarde, conclui que apenas tinha ganhado seis
reais. Daria para um pastel e um refrigerante. Convi
dei-o a comer alguma coisa na lanchonete. A garçone
te seguramente o conhecia, porque fez um sanduíche
diferente a todos, bem maior. Percebi que a mulher
me olhava com simpatia, já que eram coisas clificeis
de acontecerem num aeroporto. Omenino me contou
que estudava de tarde numa escola pública perto da
favela, e que um dia seria escritor. Do fundo da caixa
tirou várias folhas mal escritas que falavam do bondi
nho de Santa Teresa. Parecia mentira. Estava sentado
com Florestan Fernandez, ou algo parecido. Pensei
qual seria o futuro desse menino se tivesse nascido
numa família rica. Poderia resultar um gênio ou um in
sensível. Poderia, talvez, ser o precursor de novas formas
de relações solidárias ou, no pior dos casos, um repro
dutor das espantosas desigualdades. Quem sabe. Esse
menino sentado no banquinho giratório da lanchonete
do aeroporto, possivelmente seja mais um.a vítima das
forças esmagadoras da natureza, que alguns chamam de
destino, e outros, mais céticos, do mal-estar da civiliza
ção. Paguei a limpeza simbólica de meus sapatos no
vos com uma certa quantidade de dinheiro que, com
certeza, nunca chegará aser suficiente para eliminar o
peso da impotência de não saber o que fazer.

NOVELAS

VARIEDADES��������-

JARAGUÁ DO SUL

CINEMA'
.

., /

• Cine Shopping 1
• Honcoc� (Dub)(16h, 17h50, 19h40, 21h30 - todos
os dias) (14hl0- sel(lsob/dom!quo/qui)
• Cine Shopping 2
• WaitE (Dub) (16h30, 18h30, 20h30 - todos os dias)
(14h30 - sel(lsob/dom!quo/qui)

JOINVlllE
• Cine cidade 1
• WolI.E (Dub)(14h30, 16h40, 19h - todos os dias)
• Três vezes amor (Leg) (21 h1 O - todos os dias)

LIVRO

Benazir Bhutto, o
Islã e g-democracia
Combinando o história de seu país e suo

próprio trajetória político e familiar, o

autora, morto num atentado em dezem
bro de 2007, relato suo principal tese: o
islã e o democracia não são excludentes.
Uma verdadeiro aula de histórià, com um

panorama sobre importantes aspectos do
cenário político contemporâneo, com es

pecial atenção paro as questões relativos
.

aos países muçulmanos.

• Cine Cidade 2
• J(ung f!f Panda (leg)
!t�h, Jpk�O, 17.b40, l�MO, ZI h20 -!9Jlos!IS dias)

;':l;;:'" '·-"M

lIer2 \..
.

...

) (21 h50 - tlidos os'lllas)
13h30;;J.5h30, 17h301iJ9h3Q/k1h

.
-

"

d�terro (Q�b)
5, "h4S, 21 b45 -'fados es dias)

BLUMENAU
• Cine Neumorkt 1
�%�ung FifJlondo (Dubn131r3fl, l5h30;;17h3lI;19h3pi'
211130 - tgdos os dias)

.

DVD

Por dentro
dos sonhos

Felix é um roteirista que vive no mundo
real e naquele que ele desenvolveu. Per
plexo, ele vê os personagens de um de
seus roteiros sobre o assassinato em um

café. Ele está prestes a ultrapassar o li
nha do real e do imaginário.

CIRANDA DE PEDRA
Daniel dá o conto poro Louro, chamando-o de
senhora Silva Prado. Bruno vai procurar Afonso.
Bruno aceito o pedido de casamento de Afonso.
Arthur propõe que ele e Daniel criem uma ins
tituição de pesquiso. Daniel aceito combinam
uma viagem 00 Rio de Janeiro, poro conhecer
o Instituição Oswaldo Cruz. Cícero vai 00 escri
tório de Notércio à procuro de Rogério. Afonso
informo o Cícero que Rogério fez questão de
cuidar pessoalmente do alvará do Metalúrgi
co. Louro chega em coso e Luciano conto que
Daniel viajou.

BElEZA PURA
Marcos Heitor confessa que desviou dinheiro
do Singular poro o conto de Milton, o pedido
de Norma e que apagou o projeto do Corcorá
dos computadores do Singular. Rokelli e Ivete
apóiam Gaspar a voltar poro o trabalho. Olavo
e Robson vão à obro. Renato readmite Gaspar.
Olavo coloco Adomostor poro trabalhar no

obro, mos Robson exige que o primo trabalhe.
Guilherme e Norma recebem os convidados.
Guilherme declaro poro todos que Norma é des
prezível, deu vários golpes e inclusive, sabotou
o projeto do Corcorá.

A FAVORITA
Irene diz que Lora não viu Floro ferir Tony: Zé
Bob procuro Donotela. Donotela visito Floro no

delegacia. Floro grito que Donotelo vai acabar
sozinho no prisão. Silveirinha mostro o extrato
de Donotelo poro Dodi e aviso que elo está na

morando Zé Bob. Gonçalo resolve se mudar poro
a coso que era de Donotelo. Cassiano pede.
poro Céu contar o verdade o Loro. Dr. Machado
aviso o Irene que o ficho de Tony é sujo e longo.
Irene pago o fiança de Floro. Floro diz o Irene
que quer Donotelo atrás dos grades.

OS MUTANTES
- CAMINHOS DO CORAÇÃO
Marcelo se emociono. Valente agradece por
Noti querer ajudar e diz estar otruído por elo.
Ele promete protegê-lo. Noli propõe ajudar Va
lente o investigar seu passado desde que ele o

ajude o não morder ninguém. Luna falo de Torso
poro Gaspar, que ouve. Sandro conto a verdade
o Torso e diz que tem o direito de conhecer o pai
biológico. Torso conta que o Depecom descobriu
que ele é um mutonte. Freda, Morto, Miguel,
Aline e Caneloni acordam. Freda vê que Vová,
Pocholo e Cris fugiram e discute com Morto.

AMOR E INTRIGAS
Alice pergunto o Dorotéio se elo vai pagar o

resgate de Felipe. EU9ênia vai 00 prédio de
Fobíolo e descobre que Poco esteve lá. Eugênio
pede que Poco digo o verdade, mos ele mente.
Eugênio diz que o corro tem GPS e soco uma

armo. Elo afirmo gue não preciso de mais um
marido truidor, que já matou cinco e nunca foi
preso. Eugênia atiro em Poco, que cai morto no

piscinll. Eugênio escreve uma corto poro Pierre,
deixo seus bens poro ele e se atiro do prédio.
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---------VARIEDADES

Gugu Liberato
valendo ouro
Apesar de interessada em aumentar
a audiência com um programa co

mandado par Gugu liberato, a Record
não está disposta a pagar a multa
contratual do apresentador. Gugu tem
contrato com a emissora de Silvio
Santos até 2010 e caso saia antes terá
que desembolsar entre R$ 15 milhões
e R$ 20 milhões, segundo coluna do
jornal Agora. A emissora só vai levar
Gugu caso haja um acordo.

SUDOKU

Maradona
vai servovô
Diego Armando Maradono unirá, em
breve, a seus muitos títulos esportivos
um outro distintivo: o craque será avô.
Sua filha Giannino, de 21 anos, e o

namorado Sergio Kun Agüero (19),
jogador do Atlético de Madri, estão
esperando o primeiro filho. Segundo
o Jornal EI País, a relação do casal
é muito discreto. Tonto que ainda
não haviam divulgado na imprensa o

gravidez da jovem.

SOBRE OJ060
É um jogo de lógico 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.

SOLUÇÃO

lil! ÁRIES

4:,,' (20/3 a 20/4)
O momento é bom

� l para refletir sobre
.

seus acordos. Isso
envolve associações como o
casamento também. Hora de

deixar, para trás as relações que
não fazem mais sentido e inves
tir no que permanece de acordo
com seus e projetos futuros.

Miss Universo
é da Venezuela
Doyono Mendoza, o Miss Venezuela,
levou o título de mulher mais belo
do mundo no concurso Miss Universo
2008, realizado último domingo (13).
O segundo lugar ficou com o Miss Co
lômbia. Natália Anderle, a Miss Brasil
não, conseguiu ficar entre os quinze
finalistas. O mico do noite ficou por
conta de Crystle Stewart, o Miss EUA,
que caiu do solto durante o desüle em

traje de gola.

PREVISÃO DO TEMPO .' Fonte: Ciram/Epagri

O dia amanhece com neblina, mas o sol
aparece e permanece durante todo o dia. A
temperatura continuo em elevação a partir
da tarde e mais amenos na madrugado.

� Jaraguã do Sul e Região

� Fases da lua

NOVA CRESCENTE

af1 � 10/7

CHEiA MiNGUANTE

18/7 'V 25f1

HOJE

¢Mí�: 15° C

'.

MAX: 24° C
Sol

QUINTA
MíN: 16° C
MÁX: 24° C
Sol

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Você está mais
sensível e isso pode
fazer com que você

viva alguma confusão. Procure

separar os seus sentimentos
dos que estão à sua volta, pois
você está funcionando como uma

antena ou esponja captando
apenas as energias negativas.

L� LEÃO

�,.::l (22�7 a 22/8)
::. '} Voce passa por um

� u.-. período de revisão
de muitos setores

em sua vida. As emoções devem
passar por uma triagem e você
responderá à vida de acordo
com elas. Muita coisa pode acon
tecer; inclusive mudanças em
sua forma de lidar com elas.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Reflita sobre as

.

�scolhas que fez
nos últimos meses.

Invista no que ainda permanece
importante em sua vida. Pense
no que levou você a fazer essas
escolhas e corte o que não serve
mais. Faça escolhaswnscientes
daqui para frente.

,,"'" CÂNCER

�.� (21/6 a_21/7)
,-;.-_.::.-, As reloçoes em
: ; família piK!ení maior

atenção. Ultimamen
te você tem negligenciado essas
relaçães. PnKure equilibrar sua
vida pessoal com aprofissional
para-não bavermal entendidos.
Seja racional e coloque energia

,ai algo-consisteo1e.

IV
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Pr��ure se�arar
'o JOIO do tngo.
Existem energias

misturadas dentro de você. O
que é não é seu deve ser deixa
do de lado. Sua vida está sendo
colocada em cheque e você às
vezes se sente perdido por ter

.. quuomar decisões sérias.

SEXTA

MiN: 17° C
MÁX: 24°C
Sol

I

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Você tem estado '

mais realista no

m"ndo concreto. A
sensibilidade está à flor da,pele
e você enxerga claramente o

que deve ou não fazer. Momento
decisivo para cortar antigos
laças com pessoas ou'situações
que impedem seu cresc:imento.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
O amor e os relaao
namentos continu
am sendo fatores de
prioridade em sua

vida. Procure agir com realidade
e não permita que suas visceras
atrapalhem qualquer decisão. Esta
é uma fase decisivo de depurações
e resoluções definitivas.

SÁBADO
MíN: 18° C
MÁX: 25° C
Sol com nuvens

,

r

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
O momento pede
força e capacidade
de decisão. Não

esmoreça por causa do cansaço,
nem se atreva a desistir antes
de atingir os objetivos. Procure
refletir sobre o que quer no
tuturo e se estiver sem planos,
trote de arrumar alguns.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

� Você estará mais
focado em sua

carreira, mas você
não pode deixar de lado sua vida
pessoal. Existem compromissos
assumidos que não podem ser

deixados de lado. Você precisa
dividir seu tempo equilibrada
mente para agradar a todos.

O CORREIO DO POVO mQUARTA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2008 '

ANIVERSÁRIOS

16'í6

� BafroSv
DOrDei 9s elter
Fernando M.!Weler
Flóvio Roters
Gisela E Siebert
Gustavo b'll: Kasprissell
Jaekon Balssani
':�ésieqiG. Rodrigues
,JoncttlÍan M. Garcia
José Amilton Pereira

DIVIRTA-SE

Excursõo
Um grupo de excursão viajava em um

ônibus de dois andares. As loiros em

cima e morenas em baixo. No andar
dos morenos, uma verdadeira bagun
ça. Uma dos morenas, curioso pelo
silêncio do andar de cimo, resolveu
subir e ver o que acontecia.
Chegando lá, encontrou todas as

loiros apavoradas, imóveis e boquia
bertos:
- Alguém poderio me explicar o moti
vo de vocês estarem assim?
Uma dos loiras responde:
- Para vocês é fácil, vocês têm
motorista!!!

,"
AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Você tem estra

, I nhado atitudes e

situações que tem
enfrentado nos últimos tempos.
Você está mais emocional do
que nunco, e essa é uma proia
desconfortável. Navegar por águas
profundas não tem sido agradável,
mas terá resultados ótimos.

PEIXES

, ... (19/2 019/3)
_" Você estará mais
� subjetivo do

que nunca e seu

parceiro pode estranhar tania
distancia. Se puder explicar
o que está acontecendo será
mais tranqüilo para os dois. Sua
intensidade estará mais discreta
e sua sensibilidade ainda maior.
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QUARTA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2008 VARIEDADES---------
GASTRONOMIA

Tol1o de presunto
com mussarela

INGREDIENTES
MASSA:
• 2 xícaras (chá) de leite
• 1/2 xícara (chá) de azeite de oliva
• 2 xícaras (chá) de farinha de trigo

_

• 2 ovos
• 1 pitada de sal
• 1 colher (sopa) de açúcar
• 2 tabletes (30 g) de fermento
biológico

RECHEIO:
• 200 g de presunto (um só pedaço)
• 200 g de mussarela (um só pedaço)
• 1 caixinha (200 g) de creme de leite

MASSA:
1- Coloque o leite numa panela e leve ao fogo

até amornar. Retire do fogo e despeje no

liquidificador.
2- Adicione o azeite (reserve 1 colher de sopa),

a farinha de trigo, os ovos, o sal e o açúcar.
"

Bata uté obter uma mistura homogênea.
3- Acrescente o fermento e bata npenns

por alguns segundos. Cubra o copo do
liquidificador com filme plástico e deixe
descansar por 30 minutos, ou até a masse

dobrar de volume.

4- Preaqueça o forno à temperatura média
(180°C).

5- RECHEIO: corte o presunto e a mussarela em

cubos médios, coloque numa tigela e misture
o creme de leite.

6- Com o azeite de oliva reservado, unte uma

assadeira de 30 cm de diâmetro e polvilhe
com farinha de trigo. Em seguida, despeje a

metade da massa e distribua o recheio.
7- Cubra com o restante da mossa e leve ao

forno por 45 minutos, ou até a torta dourar.
Retire a torta do forno, fatie e sirva.

• 4 colheres (chá) de gelatina em pó incolor
e sem sabor

'

• 1 caixinha (395 g) de leite condensado
• 1 caixinha (200 g) de creme de leite
• 300 ml de suco concentrado de manga

1- Coloque numa tigela refratária a gelatina
e 4 colheres (sopa) de água. Deixe hidra
tar por 4 minutos.

2- Em seguida, leve ao fogo, em banho-

r mario, por 5 minutos, ou até a gelatina ,

dissolver. Retire do fogo e transfira para o

liquidificador.
3- Adicione o leite condensado, o creme de

leite e suco de manga e bata por 2 minu
tos, ou até obter um creme homogêneo.

4- Distribua em taças e leve à geladeira por
4 horas, ou até ficar firme. No momento
de servir, decore com tiras de manga.

. ,

LOMBO ASSADO
,

COM GELEIA
DE PIMENTA

INGREDIENTES
• 1 lombo assado
• 150 g de pimenta dedo-de-moça
• 1 abacaxi médio
• 1 cebola média

• 5 colheres (sopa) de azeite de oliva
• 1 xícara (chá) de açúcar
• 1 colher (chá) de cravo em pó
• 1 colher (chá) de canela em pó

MODO DE PREPARO
1- Prepare o lombo confonne as orientações da embalagem. Reserve.
2- lave as pimentas, seque-as e retire os cabinhos. Pique-as em rodelas bem finas e reserve.

3- Descasque o abacaxi, pique-o em pedaços pequenos e reserve. Descasque a cebola,
lave e pique em pedaços pequenos.

4- Coloque em uma panela as pimentas, o abacaxi, a cebola, 3 xícaras (chá) de água, o
azeite, o açúcar, o cravo e a canela.

5- leve 00 fogo e cozinhe, mexendo de vez em quando, até ferver. Red,uza o fogo e tampe
o panela. Deixe cozinhar por 2 horas e 30 minutos, mexendo de vez em quando, ou até
o abacaxi ficar macio.

.
"

6- Retire do fogo, transfira a mistura para o processador e bota por 2 minutos, ou até
obter um creme homogêneo. Espere amornar e sirva com o lombo.
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Cap'açltaçã
.,
o. sçtor de Capacitaçao �da Acijs

, (Centm ElJlpresarial de Jaraguá
, do Sul) realiza>o:curso "QUalidade

dlmento'\ 4i'os dins 23c,é
Ho, dos 18H3Q às 22Mn,vv

ópria sede. ,O treJnam�rito,:i
será minIstrado pela Ells �ejane
Busanello, g�aduada em e

'

çdo
,i artístic 'os-g'rôdu
W rketing. bjetivo é n nnr

os profissionnis quanto :õ respon
sabiliOade na prestaç�o do serviço
qualificado, vi�ando à, realização
profissional e a re."�abilidade do
negócio. o.s inte�essados devem fil
zer as ipscrições pelo telefone: (47)
3275-7059' ou através do e-mail:

capacitacao@?aciJs.com.br-

!;DêSeuIÜlvimento
r 'de lid

FALECIMENTOS

Faleceu às 8h30 do dia un, a Sm.
Amal1da Krueger. com idade cie 86 anos,
o sepultamento foi realizado dia 14/7,
com saída do féretro da Capelá Mortu
ária Cristo Bom Pastor, em Rio Cerro II,
seguindo para o cemitério da mesma

localidade.

Faleceu às 16h do dia 13/7, a Sra. Emi
lia Basani AJdrovantlí, com idade de 89
anos, o sepuhamento foi realizado dia
14/7, com saída do féretro da Capela
Nossa Senhora, de Lourdes, Bairro, Rio
Molha, seguindo para o cemitério do
mesma locolidade.

Faleceu às 00h30 do dia 14/7; o Sr. Jose
Briz da Silva, com idade de 75 anos, o

sepultamento foi realizado dia 14/7, com
saída do féretro da Capela Mortuária da
Vila Lenzi, seguindo para o cemitério Mu

nicipal da mesma locolidade.

faleceu às 5h30 do din 14/7, o Sr. Alcides
Alves, com idade de 55 anos, o sepulta
mento será realizado dia 15n as 10h,
com saída da igreja Imaculada Concei

ção no loteamento Ouro Verde, seguindo
para o cemitério de Jaraguá 84.

VITRINE----------

:ecep�� no Btbli91eca Padre
'o,��,:�ara9uá :Qo SuO, en-

o. er 21 art�stas homenageiam
o cidade com os tr os gue estão expostos no espaço' c"ltural, que
está aberto pgra visitação das 8h às 22h de �egund�<g sexta.fefra" e no

sábado das 8h às l�h. A mostra é organlzadó pela.A�ociºçôo JaragulI
ense de Artislas Plqsticos e tem como objetivo comemorar. aniversá�jo do t,�

m�\picípioi- dia 2S'de julho. A.exposiçâo apresenta plpturas, esçyliuras
.'

..
e g!qyºteJa�. 0� inteF�ssadº� d�¥em iigar paro o felefon§): (47l3275 -

8225.1� �isJta �gratuitó e aperta p toda, comunidade. .

Especialização em Neurociências
Os profissionais graduados em Ciêncios Biológicas, Medicina, Veterinário, Far
mácia, Fisioterapia, Enfermagem, Educação Físico, Nutrição, Zootecnia, Psicolo
gia e Odontologia terão o partir de agosto uma novo opção de pós-graduação
em nível de especialização na área de Neurociêncios, oferecido pela Furb em

convênio com o Fundação Fritz Müller. Os interessados devem fazer os inscrições
até o dia 27 de julho. Mais informações com o professora Débora Delwing através
do e-mail: deboradelwing@yahoo.com.br ou pelo telefone: (47) 3321-0272.

PLANTAS QUE CURAM

f\ primeira (Paracelso), preconizava
que tudo que a natureza cria, recebe a

imagem da virtude que ela pretende
esconder ali. Assim, o feijão, por
exemplo, pela forma, seria útil para
curar problemas' renais. As nozes para
tratamento de doenças do Sistema
Nervoso Central, a pimenta para
queimaduras, as com látex, para
amamentação e assim por diante. A
teoria dos opostos (Hipócrtes e

Galeno) preconizava a cura pelos
opostos que tem importância por ter
dado origem a alopatia e a

homeopatia ... Surgiram ciências como
a farmacognosia, a farmacoquímica,
farmacobotânica, etc.

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

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

Doutor em Fármaco e Medicamento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 120/2007

NOTA DE REVOGAÇÃO
OBJETO: Credenciamento de rádios para veiculação de programas institucionais de presta
ção de contas e orientativos, que versarão sobre atos, programas, obras, serviços e cam

panhas da Administração Pública Munlclpal de caráter educativo, informativo e de orientação
social. MOTIVO: Não há mais interesse e necessidade da contratação de Rádios, uma vez que
foi homologada a Concorrência Pública nO 30/2007 - cujo objeto é a Contratação de agência
de publicidade e propaganda para prestação de serviços publicitários e de propaganda, Fica
estabelecido prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação desta revogação,
conforme dispõe o art.49, §3° e 109, inciso I, alinea "c", da Lei nO 8,666/93.

Jaraguá do Sul (SC), 14 de julho de 2008.

ROSEMEIRE PUCCINI VASEL - Prefeita Municipal em exercício

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

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

acham �este Tabelionato para protesto de Hulas contra:

Jaragua do Sul. 15 de iulho de 2008

Protocolo: 80524 Sacado: DOMINGAS CANZI DUARTE CPf: 079,161.529-40
Cedente: OESA COMERCIO E REPRES LTDA CNPJ: 81,611.931/000
Número do TIlulo: 1970226U Espécie: Duplicata de Venda Mercantil pnr Indicação
Apresentante: BESC Data Vencimento: 11/04/2008 Valor: 83,92

Protocolo: 80543 Sacado: KD VOCE CONFECGOES LTOA CNPJ: 81,849,838/000
Cedente: HSBC BANK BRASIL SA BANGO MULTIPLO CNPJ: 01,701.201/000
Número do Tilulo: 1523/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil pnr Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 23/06/2008 Valor: 1,015,00

Protocolo: 80554 Sacado: GILMAR THEODORO DA SILVA ME CNPJ: 02,533,196/000
Cedente: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MlJLTIPLO CNPJ: 01.701.201jGOO
Numero do Tftulo: 1527/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercanti! por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Data Vencii'nento: 23/06/2008 Valor: 1.370,55

Protocoio: 80606 Sacado: INTIMA ART COM ART VESTUARIO LTDA CNPJ: 08,805,058/000
Cedente: ITABUNA TEXTIL S/A CNPJ: 01.933,349/000
Número do TItulo: 0000122362 Espécie: Cédula de Crédito Bancàrío por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Dala Vencimento: 23/06/2008 Valor: 530,72

Protocolo: 80660 Sacado: VIDA BELA GOM DE eONF LTOA CNPJ: 07860.666/000
Cedente: CONFECOES E REPRESENTACOES J SA LTOA CNPJ: 07,045,281/000
Número do Titulo: 9729·1 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA SA Data Vencimento: 16/06/2008 Valor: 223.20

Protocolo: 80661 Sacado: VIDA BELA COM DE CONF LTDA eNPJ: 07,860,666/000
Cedente: CONfECOES E REPRESENTACOES J SA LTOA CNPJ: 07,045.281;000

.

Número do Hulo: 9728-1 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA SA Data Vencimehlo: 16/06/2008 Valor: 706,87

Protocolo: 80662 Sacado: VIDA BELA COM DE CONF LTOA GNPJ: 07,860,666/000
Cedente: CONFECOES E REPRESENTACOES J SA LTOA CNPJ: 07,045,281/000
Número do Titulo: 9215/3 Espécie: Cédula de Credito Bancário por Il)dicação
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA SA Data,Vencimenlo: 17/06/2008 Valor: 1,171,86

Protocolo: 80665 Sacado: JUNIOR FERNANDES DE LIMA CPF: 019,811.769-85
Cedente: AYMORE CREDITO,ARRENDAMENTO MERCANTIL SA CNPJ: 07.707.650/000
Número do Titulo: Espécie: Outros Tipos de Olvidas
Apresentante: AYMORE CREDITO,ARRENDAMENTO MERCANTIL SA Data Vencimento: 19/01/2006 Valor: 1,505,61

'Protocolo: 80757 Sacado: 'lIDA BELA COMERCIO DE COCONFECCOES L CNPJ: 07.860,666/000
Cedente: GRAPHUS fACTORING FOMENTO MERCANTIL LTOA CNPJ: 01.451.000/000
Número do Titulo: 230-A Espécie: Cédula de Crédito Bancaria por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimenlo: 26/06/2008 Valor: 1,500.00

Protocolo: 80767 Sacado: RELMS GANCALVES SANTOS BENEVENUnl ME CNPJ: 09,010,142/000
Cedente: REISER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDACNPJ: 81,334,864/000
Número do Título: 7933/1 Espécie: Cédula de Crédito sancanc por Indicar,ãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 28,06/2008 Valor: 347,73

Protocolo: 80776 Sacado: SONORIZACAO MENDONCA LTDA ME CPF: 794,162.690-00
Cedenle: SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACNPJ: 01.872,488/000
Número do Titulo: 4733/B Espécie: Cédula de CrédRo Bancário pot Indica£âo
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 29/06/2008 Valor: 639,60

Protocolo: 80778 Sacado: VIDA BElA COMERCIO DE CONF LTOA CNPJ: 07.860,666/000
Cedente: EXCEL FOMENTO MERCANTIL LTOA GNPJ: 08,663.765/000
Número do Titolo: 001428/001 Espécie: Cédula de Crédilo Bancário por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 29/0612008 Valor. 1,221,57

Protocolo: 80877 Sacado: FUNILARIA ARTESANAL LTDA CNPJ: 05,747,903/000
Cedente: CARLOS BECKER METALURGICA INDUSTRIAL LTOA CNPJ: 92,752.468/000
Número do Titulo: 066564-2 Espécie: Cédula de Crédtto Bancário por Indicação
Apresentante: BANGO DO BRASIL SA Data Vencimento: 27/06/2008 Valor: 817,00

�����oCg�J�IOS����t������'W�Bg�:S SADER CNPl��J��l8I�gg34000
Número do Titulo: 1163-1 Espécie: Cédola de Crédtto Bancário por Indicação ,

Apresentante: CAIXA ECONOMICA fEDERAL Data Vencimento: 26/06/2008 Valor: 1.750,00

Protocolo: 80924 Sacado: SERRANA ENG LTDA CNPJ: 83,073,536/000
Cedente: COMERCIO DE TAMBORES E BOMBONAS SADER CNPJ: 05,656.042/000
Número do Titulo: 1163-2 Espécie: Cédula de Crédtto Bancário por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 26/0612008 Valor: 1,750,00

Protocolo: 80997 Sacado: AMARILDO MELO DA SILVA CNPJ: 85,393.486/000
Cedente: GOLDEN INfORMATICA LTOA ME CNPJ: 02,740,1721'000
Número do Trtolo: 002094A Espécie: Cédula de Crédtto Bancário por Indicação
Apresentante: Banco Ilaú SA Data Vencimento: 25/06/200B Valor: 218,00

Protocolo: 81053 Sacado: ElIOiO MURARA CPf: 02B,678,949-30
Cedente: NELSON SILVEIRIO VERBINEN CPf: 247,186,619-00
Número do Titulo: 01/01 Espécie: Nota Promissória
Apresentante: NELSON SILVEIRIO VERBINEN Data Vencimento: 19/10/2002 Valor: 3,500,00

Protocolo: 81100 Sacado: VIDA BELA COM, DE CONFECCOES L CNPJ: 07,860,666/000
Cedente: BESELEEL INDUSTRIA TEXTIL LTOA ME CNPJ: 08.698,388/000
Número do Tilulo: 02626-01 Espécie: Cédula de Crooito Bancário por Indicação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 15/06/2008 Valor: 294,66

Prorocolo: 81119 Sacado: VIDA BELA COM,OE CONFECCOES L CNPJ: 07,860,666/000
Cedente: BESELEEL INDUSTRIA TEXTIL LTOA ME CNPJ: 08,698,388/000
Número do Título: 000221-01 Espécie: Cédula de Crédito Bancário,por In�icação
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 021'07/2008 Valor: 853,33

Protocolo: 81159 Sacado: PRE MOLDADOS AGHA CNPJ: 82,697,848/000
Cedente: LIGUE JA LOC COM EQUIP CONSTR CIVIL LTDA CNPJ: 00,951,865/000
Número do Tãulo: 00030 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 30/06i2008 Valor: 240,00

Protocolo: 81168 Sacado: VALDIR MATHIAS CPF: 522,392,849-00
Cedente: RURAL VALE COM PROO AGROPECUARIOS UDA CNPJ: 07,328.953/000
Número do Titulo: 1.2470. Espécie: Cédula de CréditD Bantário por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 30/06i2008 Valor. 1,580,00

Prorocolo: 81189 Sacado: DUFFY MALHAS LTOA CNPJ: 73,321.820/000
Cedente: HSBC BANK BRASIL SIA BANGO MULllPLD
Número do Titulo: 1496/1 Espécie: Cédula de Crédito Bancario por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA 8ANCO MULTIPLO Data Vencimenlo: 30/06/2008 valor. 1.851,00

E, como os ditos devedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimacao, faz por intermedio
do presente Edital, para que os mesmos comparecam neste Tabelionato na Av, Mal. Deodoro da Fonseca, n, 1589, no prazo
da Lei, a lim de IíQuidar o seu deMo, ou entao, dar razao por que nao o faz, sob a pena de serem os releridos protestados na
forma da Lei, etc,
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---------COMUNIDADE

Segundo o presidente da Ajadefi, Valdecir Titon, a maior dificuldade dos deficientes físicos em Jaraguá é a locomoção

VOCÊ ACHA QUE EXISTE ACESSIBILIDADE
PARA OS DEFICIENTES FíSICOS EM JARAGUÁ?

RENATO JOSÉ BORTOLlNI,
60 anos, aposentado
"Não. Muito pouco. A minha
mãe é cadeirante e a maior
dificUldade que enfrenta é na
rampa das calçadas".

ADRIANO MACHADO,
28 anos, vendedor

"Eu acho que essa situação é bem

complicada. Os cadeirantes não
têm como entrar nos ônibus".

ALMIR DE LIMA,
32 anos, auxiliar de serviços
"E muito precário, o terminal
rodoviário é um exemplo. Os
cadeirantes não têm acesso ao

segundo piso da rodoviária".

JUNIOR FARIAS PHLOK,
26 anos, autônomo

"Eu acho que não tem acessi ..

bilidade para os deficientes .

físicos em Jaraguá".

DARCI CORREIA,
52 anos, taxista

"Alguma coisa até tem, mas
poderia ter mais. O que tem
não é suficiente, por exemplo,
as rampas das calçadas".

JULIANA FERREIRA,
22 anos, balconista

"Pouca acessibilidade. Faltam
rampus nils calçadas e ônibus

para os deficientes".

ACESSIBILIDADE

O CORREIO DO POVO IEQUARTA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2008

Locomoção é
- \

restrita para
cadeirantes
Brasil ratificou a convenção
dos Direitos dos Deficientes

A Convenção sobre os Direi
tos das Pessoas com Deficiência,
aprovada pela da ONU (Organi
zação das Nações Unidas) e do
Protocolo Facultativo, foi ratifica
da pelo Senado Federal em Brasí
lia no inicio destemês. O objetivo
é mudar a forma de tratamento
das pessoas com deficiências em
todo o mundo, principalmente
acabando com a discriminação e

garantindo a acessibilidade.
O Brasil está entre os 28 paí

ses que ratificaram a convenção
- aprovada pela ONU em dezem
bro de 2006. O acordo prevê que
a falta de condições de acessibili
dade nas cidades e instituições é

discriminação contra as pessoas
com deficiência.

Em Jaraguá do Sul a maior
dificuldade enfrentada pelos
deficientes físicos é a locomo
ção. Conforme o presidente da
Ajadefi (Associação Jaraguaense
dos Deficientes Físicos), Valdecir
Titan, 41 anos, é preciso ampliar
o sistema de transporte coletivo e

adequar as rampas das calçadas
para os cadeirantes.

O presidente disse que dois
ônibus especiais são oferecidos
pela empresa de transporte co

letivo do município para os ca

deirantes, desde que o serviço
seja reservado com antecedência
de 24 horas. Segundo ele, "a em
presa há pouco tempo abriu uma

exceção para que as pessoas com
membros atrofiados também uti
lizem o serviço".

Ele convida os deficientes
físicos para se cadastrarem na

associação. O presidente afirma

que a procura das empresas é

grande e que faltam associados

para encaminhar ao mercado de
trabalho.

Sobre a convenção, Valdecir
Titan - que assumiu a precedên
cia da Ajadefi 611.1 março deste
ano - acredita que o governo bra
sileiro conseguirá adequar o país.
A região do Vale do Itapocu tem
cerca de 450 deficientes físicos.

ACESSffiILIDADE
A acessibilidade é um di

reito garantido às pessoas com

deficiência. Conforme previsto
no texto da Convenção sobre os

Direitos das Pessoas com Defici
ência, a acessibilidade estabele
ce o assento de uso preferencial
sinalizado, espaços e instalações
acessíveis, disponibilidade de
área especial para embarque e

desembarque, admissão de en

trada e permanência de cão-guia
, de acompanhamento e serviços
de atendimento para pessoas
com deficiência auditiva - pres
tado por intérpretes ou pessoas
em cadeira de rodas.

.

DAIANA CONSTANTINO

Rampas
inadequadas

causam

dificuldl}des .de
locomoção
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BOA TIRADA
Olha sé, Corre a boca pequena, mais uma vez, que a turma é mesmo heavy
metal. O zunzunzun do fim de semana, entre uma cerveja e muito tira-gosto, era'
uma só: tem muita gente antecipando o expediente e timnde a segunda via da
carteira de motorista. Resumindo: se por acaso tiver suspensa a sua habilitação,
por causa do teste do bafômetro, já terá outra em casa de stand by. Pode?

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é a bonitona Graziele
Bordim, que recentemente foi desta
que no comercial da Cosa Geraldo no

revista Nossa, e que sempre lê esta
coluna paro ficar por dentro dos me

lhores novidades da sociedade. Valeu
mesmo!

SERRATA ITALIANA
Na próxima sexta-feira (18), a partir
das 19 horns, acontece na sede do Cír
culo Italiano de Jaraguá, a 1° Serrato
italiana. A promoção é da Associação
Bellunesi Nel Monda de Jaraguá do
Sul. Estará presente no evento o Côn
sul da Itália, Vitoriano Speranza.

INFELIZMENTE... "Eu tenho que concordar, só três coi- Um homem pO_de
sos estão dando show no Brasil: o morrer, uma naçao se

Polícia Federal, o Ministério Públi- erguer ou cair, mas
co e o Flamengo, o reste até que uma idéia vive sempre"tento, mos... JOHN F. KENNEDY

PROMOÇÃO
FEIJOADA DO MOA
Respondo o pergunto: Por que você
merece ganhar um convite poro curtir o
Feijoada do Moa e ainda ser destaque
nucelunn social do O Correio do Povo?
Vencerá o resposta mais criativo e

o resultade será divulgado no edição
.

do dia 19 de agosto. Participe! Envie
suo resposta poro moogoncalves@ne
tuno.com.br e cruze os dedos.

DIZEM POR Aí...
Oue o sumiço do nosso amigo Calito
Mannes tem bons motivos. Segundos
os mais chegados, o empresário teria
encontrado o suo coro metade e está
levando uma vida do tipo mais zen. Só
curte cinema, missa aos domingos e

namoro sérlo no solo do futuro sogro.
Com certeza é casório o visto.

GENTE FINA
• A bonito Juliano Rubini, sem dúvida
nenhuma, será uma dos mais festeja
dos aniversariantes de hoje. Parabéns!

• Ouem conhece vai concordar comigo.
Edmar Hélio Micheluzzi é um daqueles
amigos que o gente tem que preservar
o sete chaves.

O contador Nicácio Gonçalves e suo esposo Traudi, durante o

Café do Manhã no terço-feira (15) no Baependi, em comemoração
aos 25 anos de suo Contabilidade Gonçalves

TE CONTEI!
.. Falo sério! Paulo Vilheno vai
fazer popel>�e negro em fi1me

brosH�iro;l�oquer di�er o se
guinte: o sistema de cotos talvez
seja mais urgente no cinema do
que nos universidades.

dró 24 de julbo,
com o pr ça d� R.ex Johnson,
Chico Piermonn e Neni Junies
promovetn no, Panorâmico do Scar
o4esta de quatro anos do Combat.

• No próximo dia nove de agosto
o cantor Arnaldo Antunes, ex-Ti
tãs, fará show em Jaraguó do Sul,
no Grande Teatro do Scar. Porte
q,o rendo será.revertido em pm!
([(I Rede Feminino de Combate 00 '

Câncer..
:"'t;-:

'. o ator'�5bal i modelo,
Rodrigo Hilbert, estqtá em

Jaroguó ,do$Vlpo próximodi(l19,
�ara festa Housé'Suslji"

IIkiNp próximo sábado, o porti�
d�s 11 horas, p chefe Juhpir
RQUO 'em parceria com o

.

Ml
��ef, p��mº�� n(lt�ncllone��Pelicanô ulJjtt'deliciosa feijóô&
'Vale confeftrt Df

• Julio Freitas Jt e Rosità!
Marques do Silvo, um cos([lsi06o
esperto que sempre é de��hqu.�
nos bolados mais descolaDos-do
urbe sorriso.,' ii

.. Cqidadoêom óhapinbasn(ls
costas... ;'
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----------ECONOMIA

Encerrou no domingo, dia 13, com muito êxito a Expo 2008. Principalmente no sábado e no domingo o público prestigiou
com grande intensidade. Como a feira era multisetorial, agradou desde os empresários até a população em geral. Tendo
como ponto alto, a distribuição gratuita no Dia da Gelatina e do Sorvete. Na segunda-feira, dia 14, durante a reunião
plenária, o presidente da Apevi, Custódio Vieira da Costa e o diretor da EXPO 2008 Edson Schmidt, já apresentaram o
fechamento preliminar dos números finais. Durante a feira, foram recebidos'43.095 visitantes, gerados R$ 8 milhões em
negócios, e mais de R$ 200 mil na montagem dos estantes. A Apevi também aplicou uma pesquisa de satisfação, realizada
pelos acadêmicos da Unerj com 1276 visitantes e 86 expositores, totalizando 1362 entrevistados, com o intuito de detectar
os pontos fortes e frágeis da feira para realizar uma EXPO 2010 ainda melhor. O Jornal O Correio do Povo também foi citado
como um dos parceiros que mais contribuíram na divulgação do evento.

INDICADORES
AÇÃO MAIS RECOMENDADA EM JULHOCOMPRA VENDA VARIAÇÃO------ As ações preferenciais da Petrobras receberam o maior número de recomen-1,586 1,588 -0,44% dações nas carteiras dos analistas para julho, segundo levantamento realizado1,592 1,592 0,11% pela InfoMoney que incluiu 17 portfólios sugeridos por corretoras e bancos de
investimentos. Das 17 instituições pesquisadas, nada menos que 16 listaram
os títulos da Petrobras entre suas sugestões, colocando a companhia no topo
pelo sexto mês consecutivo. O grande volume de investimentos e os prováveis
benefícios com as novas reservas são citados pelos analistas como principais
atrativos para os papéis.

EXPO 2008

CÂMBIO
___---<I íNDICE

IIBOVESPA

SÃO PAULO

As vendas do comércio va

rejista brasileiro voltaram a

acelerar em maio, registrando
um crescimento de 10,5% em

relação a maio de 2007. No
mês anterior, a taxa havia fica
do em 8,7%, segundo o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística).

Frente ao mês anterior, a

alta foi de 0,6%, superando os

0,2% de abril. Com o resultado,
o volume de vendas do varejo
acumula alta de 10,9% no ano

e 10,3% nos últimos 12 meses.

O resultado do setor de mate
riais de escritório foi destaque
no mês. Na comparação com

maio de 2007, a alta nas ven-

VARiAÇÃO
0,48%

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

das ficou em 29,9%. Frente a

abril, o setor também registrou
a maior alta entre as ativida
des pesquisadas, de 5,1%. Se
gundo o IBGE, ajudaram este

desempenho a redução de pre
ços dos produtos do gênero, as
facilidades de financiamento
e a crescente importância que
os produtos de informática e

comunicação nos hábitos de
consumo das famílias.

Com uma alta de 16,1% no

volume de vendas em relação
a maio passado, a atividade
de móveis e eletrodomésticos
proporcionou o segundo prin
cipal impacto na formação da
taxa de desempenho do co

mércio varejista (25%). O acu-

mulado do ano foi 18,9% e nos

últimos 12 meses, de 16,5%.
A terceira maior contribuição
para o varejo, em maio, coube
ao segmento de combustíveis
e lubrificantes, com 12,9% de
variação do volume de vendas
em relação a maio de 2007 e

respondendo por 12% da taxa

global do varejo. O IBGE atribui
o resultado à estabilidade de
preços dos combustíveis, con
jugada com a melhoria das con
dições econômicas do país.

Na relação entre meses de
maio, todas as atividades do va
rejo registraram alta. Hipermer
cados, supermercados, produ
tos alimentícios, bebidas e fumo
tiveram variação de 8,4%.

Vendas vol,tam a acelerar em maio
Crescimento foi de 10,5% em relação ao mesmo mês do ano passado

O CORREIO DO POVO mQUARTA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2008

CDL
A COL de Jaraguá do Sul, programa para o dia 1° de agosto um jantar co
memorativo dos 40 anos. Ele será realizado no Baependi. Todos os associados
terõo a disposição dois convites gratuitos, mas também haverá mais disponí
veis. Neste mesmo jantar haverá homenagens, onde será entregue o troféu do
Mérito Lojista. Mais informações com a secretaria do COL

ACIJS 70 ANOS
A Assembléia Legislativa de Santa Catarina, com a indicação do depu
tado Carlos Chiodini, prestará homenagem pela passagem dos 70 anos
da Acijs, com uma sessão solene nas dependências do Cejas. Será nesta
quinta-feira dia 17, as 19h.

CRISE DA GM
Respondendo às especulações que já circulavam no mercado, a GM (Ge
neral Motors) anunciou na terça-feira (15) mais uma s'rip. de medidas
com o objetivo de reduzir seus gastos operacionais frente à CII�e que assola
o setor automobilístico norte-americano. Entre as medidas que deverão ser

efetuadas, estão a suspensão no pagamento de dividendos aos acionistas e a
drástica redução de cerca de 20% na remuneraçõo aos seus funcionários, que
devem, no total, permitir à GM uma economia de US$ 800 milhões. O objetivo
da empresa é reduzir USS 10 bilhões de suas despesas. Sem reportar um lucro
desde 2004, a GM é reflexo de tais turbulências. No ano de 2007, a companhia
registrou o maior prejuízo de sua história centenária: USS 38,7 bilhões. No co
meço deste mês, os analistas da Merrill Lynch afirmaram que a probabilidade
da companhia requisitar ao governo o estado de moratória é alta.

AÇÕES EM QUEDA
Respondendo ao plano anunciado pela empresa e acompanhando também o
clima negativo que permeia os negócios nesta terça-feira de uma forma geral,
as ações da GM operam em queda de 0,7% em Wall Street.

eta rrek@terra.com.br
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Terminal GNL'
no Estado

A diretora de Gás e Energia do Petrobras, Mario dos Graças Foster,
afirmou nesta segundo-feira, no Federação dos Indústrias (Fiesc),
que o localização do terceiro terminal de regaseificação de Gás
Natliralliquefeito (GNl) do estatal será definido até novembro
e destacou que Santo Catarina reúne condições técnicos e eco

nômicos poro receber o investimento. Mario dos Graças também
disse que o Petrobras vai centralizar em Santo Catarina os pes
quisas poro o desenvolvimento de novos tecnologias e derivados
do ca_rvão mineral, que sejam usados como fontes alternativos
e limpos poro o geração de energia. O presidente do Fiesc, AI
cantaro Corrêa, entregou à diretora do Petrobros um documento
destacando o importância do- instalaçõo do terminal poro o setor

produtivo catarinense. Em outro documento, Corrêa pediu o apoio
de Mario dos Graças poro que o gás natural fornecido pelo SCGás
à indústria catarinense nõo sofro reajuste este mês, como já está
sendo discutido pelo distribuidora.

SANTACATARINA---------

Governador e vice anunciaram meta de levar telefonia móvel para todos os municípios até o final do ano

SEM FIO

Celular em todos os

municípios até 2009
Promessa é do governador Luiz Henrique

Todos os municípios catari
nenses deverão estar cobertos
pelo sistema de telefonia celu
lar até o final deste ano. A in

formação foi dada na reunião
setorial do colegiado estadual
pelo governador Luiz. Henri

que, o vice Leonel Pavan e o

secretário Geraldo Althoff (Ar
ticulação Nacional) na tarde de
segunda-feira (14), no Centro
Administrativo do Governo do
Estado. Também participaram
do encontro, através do sistema
de webconferência, os secretá
rios regionais e dirigentes de

autarquias, fundações e empre
sas estatais.

Hoje, 108 dos 293 municí-

pios catarinenses ainda estão
sem a telefonia celular. A .an

tecipação da meta fixada para
2010 só foi possível através das

reivindicações feitas pelo go
vernador Luiz Henrique junto
ao Governo Federal, acrescen

tou Geraldo Althoff.
O Governo do Estado pre

tende ainda zerar o déficit de

municípios sem telefonia fixa
(15). As negociações estão sen

do feitas entre servidores do
Governo do Estado e da Anatel
(Agência Nacional de Teleco
municações) .

Também na reunião; um re

presentante do Governo Fede
ral explicou como funcionará

o processo informatizado, atra
vés da Internet, de controle de
convênios assinados pelos go
vernos municipais e estaduais
com o federal. Todo o processo
será feito, por intermédio do por
tal de Convênios (http://www.
conveníos.govbr), a partir de 1°
de setembro, obrigatoriamente.
Amedida também atingirá as or-

.

ganizações não-governamentais.
Nas webconferências, os si

nais de vídeo e áudio são trans
mítídos pela Internet a todos
os pontos pré-identificados. O
modelo permite o repasse de
ínformaçôes qualificadas abaí-

.

xo custo e foi implantado pela
Secretaria do Planejamento.

Festival de Dança de Joinville começa hoje
Joinville se prepara para

mais uma edição do Festival
de Dança de Joinville. A aber
tura está marcada para às 20
horas de hoje, quando aconte
ce a apresentação do Balé do
Teatro Municipal do Rio de
Janeiro, com a peça "O Lago
dos Cisnes", destacando mais
de 70 bailarinos.Neste ano, o

evento receberá 4.500 bailari-
,

nos e aproximadamente 200
mil espectadores.

OFestival deDança é omaior
e mais conceituado evento do

gênero no país. Reconhecido
internacionalmente por sua

qualidade, em sua existência

já recebeu artistas renomados e

3.800 grupos de dança. Durante
os dez dias de evento, a popula
ção além de assistir as amostras
competitivas poderá participar
das atividades extras, como os

Palcos Alternativos, que serão
proporcionadas pelo Instituto
Festival cfu Dança.

Nesta sexta-feira (18), às 17

horas; um palco aberto será
montado em frente à Secretaria
de Estado do Desenvolvimen
to Regional (SDR) - Joinville,
na rua Nove- de Março, 817,
com apresentações artísticas

alusivas ao Festival de Dança
e terá duração de uma hora.
No mesmo dia, às 14 horas,
haverá apresentação em Paleo
Aberto em frente ao Hospital
Regional Hans Dieter Schmi
dt, na rua Xavier Arp sin - bair
ro Boa Vista, em Joinville.

Os grupos competem nos gê
neros Dança de Rua, Balé Clás
sico de Repertório, Balé Clássi
co, Dança Contemporânea, Jazz,
Danças Populares e Sapateado. O
objetivo do evento é promover o
desenvolvimento do bailarino, a
integração entre os grupos e reve
lar novos talentos.
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Torso Genro nega crise com o STF
Ministro da Justiça diz que não' se sente ofendido por declaração de Mendes
BRASíLIA

Ao comentar as declarações
do presidente do Supremo Tri
bunal Federal (STF), Gilmar
Mendes, de que o ministro da
Justiça não teria competência
para fazer análises sobre a pri
são e a soltura de pessoas, Tar
so Genro avaliou ontem, que
tal afirmação representa ne

nhuma "indelicadeza". Para o

ministro, Gilmar Mendes usou
um "termo técnico e jurídico"
que foi interpretado como se

fosse um juízo de valor. Tarso

negou ainda que o relaciona
mento entre o ministério e o

STF esteja em crise.
"Efetivamente, ele nâe fez

um juízo de valor, até porque,
não caberia a ele fazer um ju
ízo de valor à respeito da mi
nha competência. Quem faz
esse juízo é o presidente. Ele

está tecnicamente correto as

sim como eu também estou.
Não há nenhum tipo de ofen
sa ou de agressão do ministro
Gilmar, até porque quem colo
cou essa questão fui eu."

Tarso adiantou ainda que
o Ministério da Justiça vai
continuar "dialogando" com o

STF e que não há, entre am

bas .as partes, nenhum "con
tencioso". O ministro acredita

que a situação de desentendi
mento entre alguns juízes de
1 a instância e Gilmar Mendes
a respeito da prisão e da pos
terior soltura do banqueiro
Daniel Dantas será resolvida
"internamente" pelo Poder
Judiciário. "Não é uma crise, é
um processo de adaptação, e

isso é altamente positivo."

AGÊNCIA BRASIL Tarso Genro diz que impasse deve ser resolvido dentro da esfera judiciária é minimizou polêmica

'BC fará o necessário para
seg�rar controle da inflação'

O Banco Central está com

prometido em fazer o necessá
rio, enquanto for preciso, para
assegurar a convergência da
inflação para o centro da meta
já no próximo ano. A garantia
foi dada pelo presidente do
banco, Henrique Meirelles,
em audiência pública no Se-

.

nado sobre a aplicação da po
lítica monetária.

'� sociedade deve ter se

gurança e não ter dúvida de

que o BC saberá responder

vigorosamente a mudanças
na inflação".

A meta de inflação para este
ano e para o próximo é de 4,5%,
com margem de dois pontos
percentuais para mais ou para
menos. Pesquisa divulgada nes
ta semana pelo BC mostra que
a expectativa dos analistas de
mercado é de inflação de 6,48%
no final de 2008, próxima do
limite da meta de 6,5%. Para
2009, o mercado projeta infla
ção de 5%.

Henrique Meirelles participou de audiência pública no Senado'

Senado arquiva a criação de cargos
Mesa Diretora recuou da idéia de ampliar o número de assessores

A Mesa Diretora do Sena
do decidiu ontem, arquivar a

proposta de criação de 97 car

gos na Casa Legislativa, sem

concurso público, com salá
rios de quase R$ 10 mil. Por
unanimidade, os integrantes
da Mesa decidiram recuar na

criação dos cargos após forte

pressão popular, embora na

semana passada os mesmos

parlamentares tenham apro
vado a medida.

Os integrantes da Mesa
nem chegaram a se reunir

para discutir o assunto, como
anunciado pelo presidente
do Senado, Garibaldi Alves
(PMDB-RN). Por telefone, os

integrantes da Mesa conversa

ram com Garibaldi e comuni
caram a decisão de recuar na

proposta.
Na segunda-feira, Garibaldi

admitiu que existe uma "defi
ciência" de funcionários no

Senado, mas disse que o pro
blema será solucionado por
meio de um concurso publi
co a ser realizado no segundo
semestre deste ano. O Senado
deve divulgar os detalhes do
concurso que vai contratar os
novos servidores.

Garibaldi Alves foi avisado por telefone da mudança sobre os cargos
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William tent� passar pelo forte marcação gaúcho, no partido que -levou o M"lwee"para o quarto colocação

PARA ESQUECER

Malwee é goleada
e cai para quarto
Foi primeira derrota na Arena pela Liga
JARAGUÁ DO SUL

Foi uma noite para esquecer.
A' torcida fez sua parte. Com

pareceu em bom número na

Arena Iaraguá para acompan
har um grande clássico entre
Malwee e Cortiana/UCS. Mas,
como disse o técnico Fernando
Ferretti depois do jogo, o time
resolveu não aparecer.' A der
rota por 6x3, a primeira na

Arena Iaraguá pela Liga Futsal,
ficou barata. Os jaraguaenses
agora estão em quarto lugar e na
sexta-feira, às 20h15 na Arena,
recebem o Joinville buscando a

recuperação.

O jogo começou pegando
fogo e, com lmin36, Maicky
abriu o placar para o time visi
tante. A Malwee então tomou
as ações do jogo e Falcão, logo
na seqüência, acertou a trave. A
Cortiana/UCS tentava o contra

ataque e, aos 7min05, Maicky
fez jogada pela direita e tocou

para Bebeto ampliar o placar.
Os jaraguaenses continuaram
em cima, perdendo muitos

gols. Namelhor chance, Lenísio
recebeu de Ari e acertou a trave
aos 15 minutos.

Depois do intervalo, os

gaúchos voltaram com tudo e

ampliaram a lmin09, de novo

com Bebeto. Um minuto de
pois, Falcão descontou de pên
alti, mas não deu tempo nem

da torcida comemorar. Na saída
de bola, Maicky recebeu e fez
4xl para a Cortiana. Valdin,
sem goleiro, fez o quinto aos

5min16 e, 30 segundos depois,
Rícardínho fez 6xl. A Malwee
esboçou uma reação e mar

cou com Augusto e Humberto,
em jogadas com Xande como

goleiro linha. Ricardinho teve
a chance de ampliar no final,
mas Tiago defendeu o tiro livre
e o placar ficou 6x3.

-------------�_'@iiiiMi_--------------
Grupo A
�!�11 ••lIJIIl":::;&'!lll:?jJ�!._Gl[=í_�'TI.r8*'l1,'
1° Cortiana/llCS 9 3 3 O O 21' 10 11 2,100'
1�:;i::l)fJM;1_ ••.:;·:1IlIlI1}_[�_
3° Minas 5 3 1 2 O 6 2 4 3,000

5° Joinville 1 3 O 1 2 7 17 -10 0.700
ri�EIem:_1liIW,.'lí:r�.:JII·1CI�.·jl_I�G".:1"1I�:l�

Grupo B
lC:o:e!trUKI�:J_;;'.::I:.I�;;{i:'I.!1i:�·:IJ.l.JIlDf:::;gB(I;_.
1° Unisul 15 6 5 O 1 17 12 5 1.417
�t'EPis�:tJlBijiiWPli(kSf;%f(� ;i"'ditm)ll"�I;""'SJt_
3° Petrópolis 9 6 3 O 3 19 16 3 1.188
�4�d�im�L.5 2:;::;'!r�r-"'ii1j;1l';f·l'D:Dlfi1\Ko:il!!t1lD_
5° Intelli 6 6 2 O 14 17 -3 0,824

i:6o.;· ...JJIAiiU__. ""t� j ,f.J::.O ,ill., �4'.}i-tls:�W,nJ)c,
�.l-It.._J�-Jlllqllj.,\\-�l-�\l- Dell'Qtos.§P- 60ls Pní. GC- Gols Contro, S6
�._&l-fliils�(gáfswffo.... :iP§, _..�

4° Malwee r 4 3 1 1 1 10 7 3 1,428

Resultados
Minas 5x1 Joinville
Malwee 3x6 Cort,iana/Ues

Próximos Jogos
Hoje
19h - Carlos Barbosa x RCG/Banespo
Sexta-feira
19h30 - Cortiano/UCS x Ulbra

.

�
20h15 - Teresópolis x Minas
20h15 - Molwee x Joinville
Sábado
19h - Petrópolis x Intelli
19h - RCG/Banespa x Atlântico
Segunda-feira ,

19h - Ulbra x Malwee
19h - Minas x Cortiana/UCS
19h10 - Unisul x C-arlos Barbosa (SporTV)
20h15 - Joinville x Teresópolis
Terça-feira
20h15 -lotelli x Atlântit�

..

Atleta de Jaraguá do Sul disputa
o Brasileiro Master deAtletismo
JARAGUÁ DO SUL

O atleta e técnico do atle
tismo de Jaraguá do Sul, Iva
nildo da Souza Pinto, está
em Manaus (AM) onde briga
por medalhas no Campeona
to Brasileiro Master de Atle
tismo. A disputa inicia ama

nhã e Ivanildo está inscrito
em três provas: 100 metros
com barreiras, lançamento
de disco e salto em distância.
O professor, que disputa nas

categorias 50/54 anos, é o fa
vorito na prova dos 100 me

tros. Segundo ele, a intenção
é trazer a medalha de ouro

na modalidade é ficar entre
os três no salto.

Já no lançamento de disco

será a primeira experiência
de Ivanildo em provas ofi
ciais. "Amodalidade é um ho
bby, vou disputar sem muitas

intenções, mas se conseguir
melhor. O meu foco é o 100
metros com barreiras", infor
mo-u o atleta, que é o recor

dista sul-americano master
da modalidade.

Ivanildo fica em Manaus
até o dia 21 de julho. O próxi-

.

mo compromisso do atleta será
o Sul-Americano de 24 a 29
de novembro, em Rosário na

Argentina. O professor tem' o
apoio da Fundação Municipal

.

de Esportes, Faculdade [anga-
.

da, Usapeças, RBN, Parafusos
Ewald e Cosmos Turismo.

Ivanildo é recordista sul-americano nos 100 m com barreiros no master

Basquete jaraguaense volta
do Campeonato Catarinense
JARAGUÁ-DO SUL

Asdisputas doRegionalLes
te-Norte dos Jogos Escolares de
Santa Catarina começam hoje
em [araguá do Sul, a partir das
8h30 com os jogos de futsal e
handebol. A competição que
teve sua abertura oficial no
início ontem, na Arena [ara
guá, reúne 75 escolas de 28

municípios. Ao todo serão
1.367 pessoas envolvidas no

evento, sendo que pelo menos

944 são atletas.
O futsal será disputado-em

dois ginásios, no Sesi e tam
bém na Escola Eleodoro Bor

ges e o primeiro jogo da roda
da será entre o Colégio Mont
Alverne de Ituporanga contra

o Bom Jesus de Joinville, a

partir das 8h30 no Sesi. Já no
ginásio do Eleodoro os jogos
iniciam a partir das 9 horas.

Também o handebol terá iní
cio às 8h30 na Arsepum, com a

escola Letícia Possamaí, de Pou
co Redondo, enfrentando o co

légio Walter Probst, de Aurora,
na primeira partida. Também as

modalidades de basquete, vôlei,
xadrez e tênis de mesa iniciam
nesta quarta-feira. O Regional
segue até o dia 20 de julho em

Iaraguá do Sul e os campeões
das modalidades no masculino
e feminino, seguem para a cida-

.

de de Joaçaba, onde acontece a

fase Estadual dos JESC a partir
do dia 21 até 23.

Os Jogos Escolares de San
ta Catarina são uma promoção
da Secretária de Turismo, Cul
tura e Esporte e da Secretaría
de Educação, com apoio das
Secretarias de Desenvolvi
mento Regional e executado

pela Fesporte.
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BRASILEIRÃO

Continua a caça ao líder Flamengo
Cruzeiro, Grêmio e Vitória não querem se distanciar ainda mais da liderança
DA REDAÇÃO

Sete jogos abrem nesta

quarta-feira a 12a rodada do
Campeonato Brasileiro, e os

principais perseguidores do
Flamengo estarão em campo
em busca de uma vitória para
botar pressão no líder, que só
entra em campo amanhã para
enfrentar o Coritiba.

O vice-líder Cruzeiro, com
21 pontos, saldo oito e 19 gols
pró, joga diante do Atlético
Paranaense, que vem de um

empate em casa com o Inter
nacional e, com 13 pontos,
não conseguiu ainda engrenar
no Brasileirão. O Grêmio, que
tem o mesmo número de ppn
tos e saldo, mas 16 gols mar

cados, joga fora de casa diante
do Sport, que tem 14 pontos e

tenta embalar depois da vitó
ria sobre o Náutico, no clássi
co de domingo.

Logo abaixo na tabela, com
20 pontos, o Vitória recebe o

São Paulo, que tem 17 e é ou

tro que joga animado por unia
vitória caseira - no caso, con

tra o Palmeiras, que parou em

18 pontos e, na quinta posição,

recebe o Fluminense e torce

por tropeço dos rivais acima
na tabela para ficar entre os

quatro primeiros e entrar na

zona de classificação para a

Libertadores. O time carioca,
com nove pontos, quer conso
lidar sua reação.

No Canindé, dois times
em crise se encontram: a Por

tuguesa, que vem,de três
_

der
rotas seguidas e parou nos 12

-'

pontos, busca a reabilitação
diante do Náutico, que mes

mo em sexto lugar, com 17,
demitiu o técnico Leandro
Machado após o clássico con

tra o Sport - Levi Gomes será o

interino nesse jogo, e Pintado
assume em seguida e estréia
no fim de semana, contra o In
ternacional.

No Engenhão, o Botafogo,
com 12 pontos, recebe o lan
terna Ipatinga, que tem ape
nas sete. Também na zona de
rebaixamento; o Santos, com

oito pontos, vai a Florianópo
lis para enfrentar o Figueiren
se e tentar acabar com a série
de jogos sem vitórias, que já
chegou a nove. Fluminense tenta consolidar a reação contra o Palmeiras e Bota10go recebe o lanterna no Engenhão

, Fim da novela: Ronaldinho
é o novo reforço do Milan
MILÃO

Ronaldinho Gaúcho assina

hoje o acordo para trocar o Bar
celona pelo Milan. Represen
tantes dos dois clubes passaram
a tarde reunidos em um restau
rante na Espanha costurando o

acordo que deve ser formaliza
do nesta quarta-feira. O contra
to do meia-atacante com o time
italiano vai até 2011.

Em entrevista à emissora ita
liana SKY, o primeiro-ministro
italiano e proprietário do Milan,
Silvio Berlusconi, confumou a

transferência do meia-atacante
brasileiro. "Falei com o Galliani

(Adriano Galliani, více-presíden
te doMilan). Houve um aperto de
mão e não tenho qualquer razão
para duvidar que o acordo não
tenha sido fechado. O contrato
vai chegar amanhã", afirmou.

O site do Milan também con

firma o acerto. Ronaldinho já é
'inclusive aguardado no clube

para realizar exames médicos na

quarta-feira. O valor da transa

ção, entretanto, não foi divulga
do. Participaram da reunião que
selou o destino de Ronaldinho
o presidente do Barcelona, Joan
Laporta, o diretor Rafael Yuste, o
secretário técnico, Txiki Begiris
tain, e o diretor de futebol, Raül
Sanllehí. Galliani e o conselheiro
Roberto Bronzetti representaram
o Milan. Assis, irmão e empre
sário do jogador, também esteve

presente ao encontro. Todos dei
xaram o restaurante despistando
sobre o acerto.

Ronaldinho não atua pelo
Barcelona desde 9 de maio e

disputou apenas 13 partidas
na última temporada. Com

desempenho bastante irregu
lar agravado por contusões e

lesões musculares, o meia-ata
cante também não vinha sen
do convocado para a seleção
brasileira.

Schumacher
faz revelações
Michael Schumacher afirmou que

tomou a decisão de deixar a Fórmula 1
no final de 2006 para que seu amigo,
o brasileiro Felipe Massa, não ficas
se desempregado. "Parei porque não
queria que meu amigo Felipe Massa
ficasse desempregado. Eu não' teria

'

nenhum problema em uma disputa
com Kimi Raikkonen", esclareceu.

Site ofici'al

élançado
Os organizadores da Olimpíadas

de Pequim, há 22 dias do início, lan
çaram ontem o site oficial dos jogos.
O endereço www.beijing2008.cn/news
e está disponível em cinco idiomas di
ferentes (mandarim, inglês, espanhol,
francês e árabe) O site, oferece informa
ções oficiais sobre os jogos, que iniciam
no dia 8 de agosto, e transmitirá, ao vivo
as entrevistas coletivas à imprensa.
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Aproveitar o frio para casar e ter urna lua-de-mel "quente" é urna excelente opção
Geralmente a organização de um

casamento costuma tirar o sono de
noivas, pais e padrinhos. E quando
a cerimônia vai acontecer no inver
no, as preocupações são redobradas,
principalmente no quesito elegância,
a começar pelo vestido já que os con

siderados mais' elegantes são os con

feccionados com tecidos vaporosos, os
quais combinam com sandálias, itens
que não costumam aquecer o corpo.

Com as temperaturas mais baixas, o

conforto dos convidados também preocu
pa os organizadores da cerimônia e festa.
E tem ainda a bebida e o cardápio.

Deixando um pouco de lado estes
detalhes, o frio é o tempo ideal de ficar
juntinho, namorar e casar. Seguindo al
gumas dicas, o enlace será perfeito.

O primeiro passo é escolher o local
que, preferencialmente, deve oferecer
proteção contra o frio. Na decoração não'
deverão faltar as flores, é claro, e muita
luz difundida através de objetos de vi
dro ou cristal. Use e abuse das velas as

quais podem aparecer espalhadas por
todos os ambientes da festa. Elas dão

sensação de aconchego e aquecimento
do ambiente.

Dependendo do tamanho do lugar,
coloque sofás e tapetes que transmiti
rão calor aos convidados.Se o ambien
te deve trazer uma sensação quente às
pessoas, o mesmo se diz do cardápio e

neste sentido o vinho é uma boa esco

lha, lembrando que deve ser de boa qua
lidade também.

Uma mesa de frios com os seus in
gredientes tradicionais e queijo é uma

alternativa seguida de pratos quentes,
como sopas, massas e carnes.

Na mesa dos doces não poderá fal
tar o bolo, é claro, e docinhos à base de
chocolate e frutas secas. No final, nada
como um chocolate quente acompanha
do de biscoitos amanteigados. Se preferir,
sirva café quentinho, feito na hora. Existe
ainda a possibilidade de servir café ex

presso' é só ter uma máquina à mão.
Quer uma lembrancinha "quente"

para seus convidados? Escolha caixas
charmosas com trufas ou bombons com

licor (daqueles com licor de verdade).
Eles vão adorar.

ITENS DE SÉRIE
• ABS - Sistema de freios antitravamenfo
• Air bag laterol paro motorista e passageiro dianteiro
• Air bag tipo cortina
•Airbags frontais de duplo estágio
• ASR - Controle eletrônico de tração
• Display multifunção - Computador de bordo, ajustes personalizados e rádio
• Frisos cromados no contorno dos janelas laterais
• Indicador de direção com LED integrado aos retrovisores externos

�rki'T1_
__ INClU$O.�·

LI_wi��;;'
Use e abuse·dasflores naturais inclusive na hora
de escolher o modelito da dama de honra

• luzes de leitura dianteiras e traseiros
• Piloto automático
• Rádio com acumulador de CD's integrado I MP-3/ 10 oito-falantes
• Retrovisores, vidros e tmvament9 dos portas com acionamento elétrico
• Rados de liga-leve 17" (ClossiXS)
• Sensores de estacionamento no pára-choque
traseiro com alerto acústico no inferior do veículo

• Sistema de alarme tipo ultro-som com controle remoto
• Volante de direção multifunçáo (rádio I computador bordo)

Jaraguá do Sul
.

47 3274 6000
Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.
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