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Adversários de 2004 agora se juntam
em coligações majoritários conforme
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Vinte municípios de SC tiveram o nú
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. por assaltantes
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O inverno faz cair não só a tem

peratúra, mas o consumo de águ�
também. Entretanto, especialistas

. advertem: a sensação de sede di
. minui, mas a importância do líqui
'. do para o organismo não. O consu

.� 'mo de cerca de dois litros nesses

.' dias mais frios é importante para
evitar problemas renais, doenças
de pele e desidratação. A nutricio
nista Edna Garamboné afirma que
no inverno, o corpo de fato precisa
de menos água do que no verão,
por exemplo. Daí sentirmos menos

sede. O problema é que pessoas
que já bêbem pouco no calor, be:
bem menos ainda no frio.

Fonte: 61
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CHARGE

PABLO VARELA

BRANCO,PROFESSOR

Eu precisava' urgente da internet.
Não dava pra esperar. Estava para re

ceber uma mensagem importantíssima.
Assunto profissional, fundamental para
o futuro de minha empresa. Mas o mo

dem não parava de piscar. Diacho, que
ê que está havendo? Liguei pro técni
co. Reinicie, disse-me. Fiz. Nada: Ligue
para o seu provedor, senhor. Ligo. Isso
num sábado à tarde.

Senhor, o senhor tem uma

pendêncíá no setor financeiro, disse a
. '-�

.�-��"

PONTO DE VISTA

Resposta rápido?
pessoa no outro lado da linha. Eu re

truquei, disse que isso era impossível,
já que eu tinha débito automático. Ele
me sugeriu que eu acessasse www.

provedortal.com.br. Como, se minha
internet está cortada? Então pediu
que eu ligasse na segunda em horário
comercial. Expliquei que precisava
para hoje. Ele disse que não podia fa
zer nada.

Desliguei com a terrível sensação
de "não, de novo não!!!". E a culpa,
mais uma vez, não é minha. Aí pensei
em como reclamava de tudo, de como

deveria ser mais tranqüilo, menos es

tressado. Saí para tentar de um cyber.
No caminho, lembrei que a senha es

tava salva em minha máquina, e eu

não sabia de cabeça. Voltei, liguei no-

DO LEITOR

Tive a oportunidade de assistir a Palestra "Proble
mática ambiental: entrave ou estratégia" ministrada

pelo Professor Ingo Robl no Curso de Gestão Ambiental

promovido pelo Instituto Cassuli. Ao final da noite, eu
me peguei deitando a cabeça no travesseiro e pensando
sobre o que estamos fazendo com o Meio Ambiente.

Durante a palestra o Prof. Ingo disse que lembra de

que há 30 anos atrás, as coisas eram muito diferentes.
O rio Itapocu era limpo, os garotos tomavam banho no

rio, e eu ainda lembro de quando eu era garoto, que
meu avô me levava para tomar banho :00 rio. Hoje não

podemos mais fazer isso. Temos que criar uma socieda
de engajada e preocupada com o Meio Ambiente. São
pequenas atitudes que podemos fazer para conserva

mos o planeta em que vivemos. Existe uma grande di
ferença entre conservar - que é saber utilizar os recur
sos naturais de modo em que se mantenha o equilíbrio
biológico natural com técnicas adequadas - e preservar
- que é nãomexer, é um cuidado rigoroso de áreas e seus
recursos que são considerados patrimônio ambiental.
Os índios eram mestres em conservar o Ambiente. In
felizmente, não os escutamos, e nós, os "homens bran
cos" acreditamos que sabemos a verdade, que sabemos
o que estamos fazendo. Só que agora estamos vendo as

conseqüências surgirem a nossa volta.
Temos a certeza de que estamos piorando as coisas.

Existem dois caminhos; ou simplesmente continua
mos fazendo as coisas e deixando acontecer, como
temos feitos, ou podemos pegar o caminho da Cons

cientização, e principalmente do Aprendizado Contí-
.

nua. Basta saber que podemos conservar os recursos.
Temos que incentivar a reciclagem dos recursos, o

controle do gasto de energia, do gasto de água exces

sivo e mal aplicado.
Por último, o Prof. João Gascho comentou durante a

noite que: "Muitos de vocês não lembram, mas no local
onde a Scar está construída hoje, antigamente existia
um lago muito bonito, só que com a poluição que foi

produzida, o lago morreu e resolveu se utilizar esta

área para construir a Scar". Está na hora de agirmos.

CRISTIANO MAHFUD WATZKO, ESTUDANTE DEmssrm

Respeitando
o Planeta

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 curta 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).

vamente para o provedor. Pedi que me

fornecesse minha senha. Pediu que eu

acessasse o portal. Expliquei tudo de
novo. Você, leitor, já sabe a ladainha.
Não vou repetir.

Depois de muita demora, consegui
o que queria. Peguei o carro novamen

te, fui ao cyber. Fechado. Fui a outro
e, finalmente, consegui. Ansioso, não
via a hora de ver a resposta de meu

cliente, um negócio fundamental para
o futuro de minha empresa. Abri a pá"
gina. Digitei login e senha. Com o co

ração na boca, esperei enquanto abria
a caixa de entrada. Lá estava o mail
dele. Abri, quase sem respirar, tre
mendo. Li. Ele pedia desculpas, mas
infelizmente só poderia dar a resposta
na semana que vem.
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--�-------POLíTICA

FALA Aí!

" Minha

religiõo é a

natureza. Deus
é um apelido. "

DERCY GONÇALVES, ATRIZ,
morta sábado aos 101 anos.

" ElE nõo existe.
O que existe
é a natureza. "

IDEM.

,., Deusé
fantasma,

mas'a natureza
é a verdade. "

IDEM.

Sobre multas
Tramito no Câmara dos Deputados um projeto de lei do deputado Talmir
Rodrigues (PV-SP), que limito o cobrança de multas de trânsito pelos muni
cípios. Pelo proposto, o governo municipal não poderá arrecadar, em multas
por infração à legislação de trânsito, mais que 1% do valor de seu orçamento
anual. Se esse teto for ultrapassado, o municipalidade terá que devolver aos
contribuintes os valores arrecadados. A proposto não esclarece, no entan
to, como será feito esta devoluçãoJalmir afirmo que o objetivo do projeto
é aliviar os orçamentos familiares. Entende que os municípios brasileiros
cobram valores altos em multas, seja por infrações o códigos de postura,
desrespeito às legislações ambiental e de trânsito ou ainda pelo ocupação
do solo urbano e seu uso.

.
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PENSÕES
Do mesmo deputado Talmir está em

análise projeto que proíbe o conde
nação à revelia nos casos de dívida
de pensão alimentício. O objetivo, diz
ele, é evitar abusos e constrangimentos
aos pois em dificuldade poro cumprir os
obrigações financeiros em relação aos

filhos. A proposto também obrigo o juiz
o nomear defensor público poro acom

panhar o processo e orientar o acusado
"poro que se evitem injustiças".

NÃO
Em 25 municípios catarinenses o di
retório estadual do PT vetou coliga
ções com o DEM e PSDB às eleições
majoritários, seguindo determinações
do executivo nacional, à exceção de
municípios onde o partido já é go
verno. Ou, depois de análise de "coso
o coso." Critério por certo usado no

região do Itapocu onde o PT está em

alianças com tucanos e democratas
apoiando chapas do PP.

Não quero patrocinador, não vou pagar cerveja, nem contos de luz ou

farmácia poro conquistar votos. Também não serei vereador poro pedir
,

lâmpadas no poste ou carradgs de borro. O recado é do jornalista air
Carlos Pimpão, candidat

'..'

eôdor pelo PV. De Blumenau. q ei-
tares viciados em fayore eleger é nunca.

'

HAJA ESTÔMAGO
O primeiro candidato o prefeito de Jaraguá o anunciar agendo de fim
de semana foi Luiz Carlos Androde, do PTC. Ele, mesmo representante de
um partido nanico, já tinha pelo frente uma feijoada e uma festa alemã.
Imaginem só os candidatos de mais densidade eleitoral e recur§os.

ABSURDO
Borá, em São Paulo, é o menor cidade
do país. Eram 804 habitantes no final de
2007, segundo o IBGE, e 928 eleitores
em maio de 2008. Mos tem nove ve

readores, que ganham R$ 700,00 por
duas sessões por mês. E três candida
tos o prefeito: João do Posto, luís do
Seringueiro e luiz do Açougue. Quem
vencer vai gerenciar orçamento anual
de R$ 4,5 milhões. É isso, mesmo sen

do o vaca só pele e osso, sempre sai
um leitinho.

!! IA E CÁ'
fM.!eresidente lula anunciou i entos brasileiros de US$ 26Q mildliês
f1l:;!para construção de uma FO de 508 qQilõmetros no Bolívia. E mrs!!.
".

aqui esperando pelo duplicaçã os BRs 280 e 470, que ainda!não têm!
recursos efetivamente assegurados no orçamento do União.

PROUNI

O pai do tão festejado lei seco é um catarinense de Joinville. Enr�;f)p3,
o então deputado federal Adelor Vieira (PMDB) apresentou o proJ'eto de
lei 2665 que proibia o vendas,.de bebidos alcoólicos em bares e restau
rantes instalados às margens aos rodovias federais. No época, pesquiso
realizado em cinco capitais brasileiros apontava que 45% dos 'j)v
entre 13 e 19 anos envdl des em ocidentes haviam ing
alcoólico. Alvo de investi anipulgçtío,d, dinhe'
passado o uma ONG, em 2 ã9 cqnseguiu sUQ

EM'PAUTA

SPIRAND
'Oahto isso, o novo pi

fessores do ensino públi
diante dos perspectivas de

�feitos práticos comece,
pgflir de 2009.

po I i t i c a @ o c o r r e i o d o P o v o . c om. b r
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ELEiÇÕES

''(tllAirAM1Ri�¥�i''#Ii;(!1&?WI-"_''''nmfflW?é.
2004
• Mário Sérgio Peixer - PFl, PP
• Nilson-Bylaardt - PMOB, PT
• Luiz Carlos Mannes - PSOB, PPS
2008
• Evaldo Junckes -Pl, PR, PSOB, PTB, PRB
• laura Frohlich - OEM, PP
• Nilsoh Bylaardt - PMOB, PPS, PDT

�rJRüPÃ-'JIilP'i!.M'�f .iJiW1i�"1ffi

2004
• Conrado Müller - pp, PSOB, PFl
• Curt Linzmeyer - PMOB
• Joõo Carlos Gottardi - PT

2008
• Conrado Müller - pp, OEM, PT
• Luiz CorlosTamanini-PMOB, PSOB, PPS, PSB

.l'SÁ'RYNDllJBll\\$'(�:�;Pb.
2004
• Oávio leu - PFl, PSOB
• Odenir Oeretti - pp, PMOB
• Giovanni Tonet - PT

2008
• Almir Trevisani - OEM
• Mário Fernando Reinke - PSOB, PMOB
• Odenir Oeretti - PP, PT

i#scffRTfEDE1tM.t.ki�.
2004
• Felipe Voigt - pp, PMOB
• Hilmar Hertel - PFl, PSOB
• Joõo Reis Filho - PT

2008
• Felipe Voigt -PP, PMOB, PSOB, OEM, PT, PV
• Osnildo Konell - PSOl

POLíTICA----------

Adversários em 004 viram a iodos
Vice-prefeito de Córupá será candidato na chapa do adversário do atual prefeito
JARAGuÁ DO SUL

OS pedidos de registro de candi
daturas encaminhados pelos parti
dos e coligações à Justiça Eleitoral,
resultado das convenções partidá
rias, revelam um cenário adverso ao

de 2004. Não com relação aos nomes,
a maioria com experiência em elei
ções e passagem pela vida pública,
mas pela aproximação de partidos
e candidatos que foram adversários
em pleitos anteriores.

No Vale do Itapocu, chama a aten

ção o exemplo do atual vice-prefeito de

Corupá, Carlos Dieter Werner (PSDB),
que nestas eleições virou adversário
do próprio prefeito que ajudou a ele
ger em 2004, Camada Müller (PP).
Este ano, o tucano volta a concorrer

como candidato a vice-prefeito, só que
na chapa do único adversário de Mül
ler no pleito, o ex-prefeito Luiz Carlos.
Tamanini (PMDB).

PSDB e PMDB também estão juntos
.

em Massaranduba, depois de 16 anos

em palanques diferentes. Em Schroe
der, é o DEM e o PT que mudaram de
lado. Na última eleição municipal, os
dois partidos lançaram candidatura

própria, concorrendo contra Felipe
Voigt (PP), o atual detentor do cargo.
Desta vez, tanto os democratas quanto
os petistas apóiam de maneira formal
a reeleição do prefeito.

CAROLINA TOMASELLI

COLIGAÇÕES

2004

JARAGUÁ DO SUL
CANDIDATO A PREFEITO

Dionei Walter
da Silva

COLIGAÇÕES

2008

Moacir Antônio
Bertoldi

'.

"�ÓlUdfíjfM'J, , �E�;wp�bB;pf[Põfaz:�.1§!•.
Vicente Caropreso Ivo Konell

Luís Andrade

Só um candidato comparece ao debate
Osnildo Konell apresentou propostas na ausência do adversário Felipe Voigt

Candidato à reeleição, o

prefeito Felipe Voigt (PP) não

participou do debate da Rádio
Brasil Novo com os pretenden
tes à Prefeitura de Schroeder,
no último sábado. Voigt alegou
compromissos particulares para
justificar. a ausência no debate,
o primeiro de dois destinados
ao município que serão trans
mitidos pela emissora.

Com isto, o único adversá
rio de Voigt na disputa majori
tária, Osnildo Konell (PSOL),
teve todo o tempo ULJ J:'rogra
ma para apresentar suas pro
postas, conforme prevê a lei

� eleitoral. Durante uma hora e

,� meia, o candidato falou sobre
.��-' -� os projetos constantes no seu

is plano de governo e que pre-
Konell destacou a necessidade de investimentos na área da saúde tende pôr em prática se for

eleito. Citou propostas para
as diversas áreas, com desta
que para a saúde, o lema da

campanha.
Konell defendeu a implan

tação de um pronto-atendi
mento ou de uma associação
hospitalar.: "Hoje, Schroeder
carece da gentileza dos hos
pitais da região e vemos isso
como preocupante", disse,
elencando também projetos re
lacionados à agrícultura, como
a criação do departamento de

agricultura, erradicação da
moIiocultura e o êxodo rural,
e estímulo áo surgimento de
pequenas' e médias empresas
agroindustriais.

O candidato do PSOL tam

bém lamentou a ausência de

Voigt no debate para quem "a

ofensa maior foi para a comu

nidade", considerando a opor
tunidade para apresentação
das propostas. "Ele não obser
vou isto e acho que foi uma
falha grave".

Konell também criticou
a ampla aliança que apóia a

reeleição do atual prefeito,
da qual. fazem parte todos
os partidos do município à

exceção do PSOL, e que ocu

pam as nove vagas na Câma
ra. "Os vereadores deveriam
ter repensado a sua atuação,
que é legislar, fiscalizar e in
formar a cemunídade do que
está acontecendo. Já partici
pei de sessão que durou dez
minutos, leram a ata, e nin

guém se inscreve, ninguém .

debate nada", largou.
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----------pOLícIA

Seis motoristas bêbados são detidos
. Motorista foi autuado por embriaguez e responderá por omissão de socorro

LEI SECA

JARAGUÁ DO SUL

No fim-de-semana que mar

cou o primeiro mês da chmada
lei seca, pelo menos seis moto
ristas foram detidos por dirigi
rem embriagados nomunicípio.
Em um dos casos, o motorista
do Peugeot placa MEU-6074,
Adriano Koslopp, 26 anos, fu
giu depois de uma colisão com

motocicleta, na Rua Walter
Marquardt, na madrugada de
domingo. Ele foi detido em casa

depois que uma pessoa que
presenciou o acidente anotou
a placa do automóvel. O moto

ciclista, Sérgio Langa, 42, teve
ferimentos na perna esquerda.

De acordo com a Polícia
Militar, Kosslop se recusou a

fazer o teste do bafômetro, mas
apresentava sinais visíveis de
embriaguez. Ele foi multado
em R$ 955, teve a CNH (Car
teira Nacional de Habilitação)
apreendida e vai responder por
omissão de socorro. Segundo a

PM, os demais motoristas em

briagados detidos estavam en:

volvidos em acidentes de trân

sito, mas ninguém se feriu com

gravidade.

Desde que entrou em vigor
no município, a lei da tolerân
cia zero de álcool para motoris
tas já provocou uma redução de
cerca de 26% dos acidentes de
trânsito, segundo os Bombeiros
Voluntários. Desde o dia 20 de
junho, quando a lei entrou em

vigor, até a quarta-feira passa
da, 16, a corporação registrou
125 ocorrências no trânsito. No
mesmo período do ano passa
do, foram 158 acidentes.

Dos casos de embriaguez re
gistrados no Estado neste final
de semana, o mais grave foi em
Monte Carla, no Meio-oeste.
Três jovens foram atingidos às

margens da SC-456 pelo Che
vette dirigido porIúnior César
dos Santos, 24, que apresenta
va sinais de embriaguez e ficou

preso nas ferragens ao bater em
uma árvore.

A tolerância estipulada pela
nova legislação é de dois decigra
mas por litro de sangue se a me

dição é feita por exame de labora
tório, que no bafômetro equivale
a 0,10 miligramas por litro de ar.

DAIANEZANGHEUNI Desde que o lei seco entrou em vigor, ocidentes caíram 26% no município

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

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

acham neste Tabelionato para protesto de Títulos contra:

I Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficiai faz sabe� que por não terem sido encontrados pessoa:mente nos endereços a mim

,
fornecidos aos que interessar que os presentes editais VIrem ou dele tiverem conhecimento, que deu entrada
neste Ofício para serem protestados contra os responsavels, apos oecorrldo o prazo ce 03[tHlS) eas utels_

Protocolo 31050 Sacado MOACIR MACHADO CPF i28.384_S59-20
Cedente: ABS EMPREENDIMENTO MERCANTil LTDA CNPJ: 01.209, iB4iOOO
Número do Titulo: 51 i161 (17!36Espécie: Leira de Câmbio

I Apresentante ASS EMPREENDIMENTO MERCANTIL LTDA Data Vencimento 03/07/2008 Valor 256,4i

I Protocolo 81177 Sacado TRANS JIRRS LTDA ME CNPJ 05.256.307/000
Cedente: OFICINA MECANICA TRE\WO LTDA EPP CNPJ 03.336,697/000
Número do Titulo: 5605-02 Espécie: Cédula de CrédITo Bancáno por Indicação

I Apresentante: BESC Data Vencimento: 01/07/2008 Valor 307,15

Protocolo 81486 Sacado: ADILSON ARNalDa DE FARIAS CPF 003.i66.339-99
Cedente: OMNI SA - GREDITO.F!NANGIAMENTOS E INVESTIMECNPJ 92,22B.410/000
Número do Título EspéCie: Nota Promissóoa
Apresentante: OMNI SA - CREDITO,FINANCIAMENTOS E INVESTIMEData Vencimento: 25/01/2007 Valor: 4,811,88

Protocolo 81589 Sacado EBV JARAGUA DO SUL CNPJ: 75.492.496/000
Cedente: GERMANO CESAR GARCIA EPP CNPJ 79.484,515/000
Número do Título: 005578 Espécil¥. Duplicata de Venda Mercantil por Indicação

.
Apresentante BANCO REAL Data Vencimento 14105/2008 Valor 231,32

Protocolo 81.590 Sacado UNILAV LAVANDERIA LT9A CNPJ: 04.441947/000
Cedente: MARFINITE PRODUTOS SINTETICOS LTOA CNPJ: 61.427.258/000
Número do Título: 12329860i Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO REAL Data Vencimento: 04/07/2008 Valor 1.177,75
�� ••••_HU_'."""__ .'H.�.__•• ""H"_.""""__ ""_"'__"'''''''' •• - __ .,.............. -

I E, como os ditos devedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimacao, faz por intermedio
I do presente Ednal, para que os mesmos comparecam neste Tabelionato na Av. MaL Deodoro da Fonseca, nr. 1589, no prazo

I
da Lei, a fim de liquidar o seu

d.ebrtO,
ou entao, dar razao por que nao o taz, sob a pena de serem-os retendos protestaaos na

forma da Lei, etc. .
- -

_

'

Jaragua do Sul, 22 de iulho de 2008
-

-
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José de Oliveira dos
Santos, preso por roubo

Marcelo Novakoski,
preso por roubo

Valdir dos Santos do
Silvo, preso por tráfico

CORUPÁ

Dois suspeitos estão foragidos'
Dois suspeitos de terem participado do assalto à coso do empresário Curt linzmeyet
no quarto-feira passado, no centro de Corupá, continuam foragidos. No tarde de
sexto-feira, o suspeito de ser o motorista do bando foi preso no praia de Gravatá, em
Navegantes, depois de uma perseguição. Ele é conhecido como "Schumacher", mos
o nome não foi divulgado poro não atrapalhar os investigações. No quinto-feira, dois
acusados de -participar do quadrilha foram localizados. Um foi preso em Blumenau
e o nome-nãoioi divulgado pelo polícia. O outro, Ricardo Baeta Simon, 27 anos, foi
detido no próprio coso, em Corupá, onde foram encontrados R$ 46 mil em dinheiro e

objetos que teriam sido roubados.da residência do empresário. -

Feridos no
trânsito

Além dos ocidentes em que
um dos envolvidos estava em

briagado, duas ocorrências no

trânsito chamaram o atenção
do PM e dos bombeiros do re

gião. O mais grave aconteceu
no BR-280, no entrado do Gua
miranga, no noite de sábado. A
colisão entre um Gol e um Corso
deixou o condutor do. Gol, José
lírio Chimicovski, 39 anos, em

estado grave. Até o fechamento
desta edição, ele permanecia na

UTI do Hospital São José.
Na Rua Padre Gabriel lux,

no Centro de Corupá, uma co

lisão entre uma motocicleta
e um Santana causou feri
mentos no motociclista Ortin
Braum (idade não divulgada),
às 22h de sábado. Segundo
informações da PM de Corupá,
ele teve 'rotura exposta numa

dos pe: .Ias. Ele está internado
no Hospital São José, mos foro
de perigo.

Três detentos
foragidos
BARRA VELHA

Três detentos fugiram da cela
da Delegacia de Barra Velha, por
volta das 22h30 de sábado, e es

tavam foragidos até o fechamen-
,ª to desta edição. José dos Santos

� e Marcelo Novakoski, que cum

;[ prem pena por roubo, e Valdir da
� Silva, preso por tráfico, escapa
� ram após serrar as grades de cima
ê do solário e da porta de ferro que
dá acesso ao local.

Santos é de Barra Velha, No
vakoski é de Curitiba'(Pk] e Silva
é de Piçarras. A idade deles não
foi divulgada. O delegado de
Piçarras, Francisco dos Anjos,
que responde interinamente
pela delegacia de Barra Velha,
disse que o oficial de plantão
chamou reforço ao perceber
que os presos escaparam, evi
tando uma fuga em massa. Se
gundo Anjos, as duas celas db
local têm capacidade para abri
gar quatro presos, mas estavam
com 28 detentos.
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Ontem, grevistas já trabalharam

Carteiros de
volta à àtiva
JARAGUÁ DOSUL

O cenário mudou. Se até a

semana passada as calçadas em
frente à Central de Distribuição
dos Correios estavam tomadas

por grevistas, nesta segunda
feira, os funcionários deixaram
as faixas de manifestação de
lado e voltaram ao trabalho. A
atitude foi tomada antes mes

mo de representantes do sindi
cato da categoria, reunidos em

Florianópolis, colocarem fim à

paralisação estadual, no final
da manhã de ontem.

A partir de agora, em Jara
guá do Sul,' os carteiros têm
cerca de 180 mil correspon
dências acumuladas para en

tregar. A expectativa é de que
tudo saia da agência e chegue
às mãos dos destinatários ao

longo dos próximos dez dias.
O trabalho deve estar comple
tamente normalizado em duas
semanas, conforme informa

ções da gerência de Santa Ca

tarina, instalada na capital. No
Estado inteiro, a greve resultou
nn mais de .13 milhões de ob-
"tos aglomerados.
A paralisação começou no

dia 1° de julho. As reivindica
ções foram aceitas pelo minis
tro das Comunicações, Hélio
Costa, no último sábado, após
diversas rodadas de negocia
ção. A empresa se comprome
teu a pagar, em definitivo, 30%
do salário-base para 43 mil car
teiros a título de adicional de
atividade, retroativo a junho de
2008. Os atendentes e motoris
tas recebem R$ 260. O impacto
é de R$10 milhões mensais.

Também huve a garantia de
que, em agosto, o Plano de Car

gos, Carreiras e Salários volta a

ser discutido.

VOLUNTARIADO

GERAL----------

Doação de sangue em déficit
Apesar das campanhas ainda é baixo o número de doadores
JARAGUÁ DO SUL

A comerciante Alana da
Silva, 22, jamais havia doado

sangue. Mas, nos últimos dias,
além de enfrentar o próprio re

ceio, ainda precisou fazer uma
verdadeira campanha e, assim,
garantir que uma biopsia no

cérebro do pai fosse realizada,
ontem. Para a cirurgia não ser

adiada, eram necessários seis
doadores. A busca foi intensa.

Entre inúmeros pedidos,
somente um desconhecido se

dispôs a ajudar. Os demais, cin
co pessoas da lista de amigos e

familiares, completaram a rela
ção solicitada pela equipe mé
dica. "Foi uma tarefa difícil, al
guns não quiseram porque têm
medo", comenta.

Segundo Manoel Silveira,
médico responsável pelo Banco
de Sangue de Jaraguá do Sul, os
estoques da cidade estão abaixo
da média. Há apenas de 15 a 20
voluntários diários. O ideal é

que o local receba cerca de 30
doadores a cada dia. Atualmen
te, a quantidade de sangue dis
ponível atende às urgências dos
hospitais jaraguaenses, porém,
não há reservas.

Na manhã de ontem, Rosile
ne Dal-Ri, 21, resolveu auxiliar.

e·'-

Pela segunda vez na vida, a ope-
radora de caixa foi ao Banco de

Sangue. Se na primeira o líqui
do coletado foi para irmã, nes
ta, ele serviu a um conhecido
da família. Com um sorriso no

rosto, a jovem disse que pre-

Rosilene passou uma hora no Banco de Sangue. Antes do procedimento, é preciso cadastro e entrevista

tende continuar investindo no

voluntariado. "Faz muito bem
doar" ,. aconselha.

Na tentativa de fidelizar os

doadores esporádicos, como

Alana e Rosilene, o Ministério
da Saúde lançou uma cam

panha de sensíbilízação com

abrangência nacional. Confor
me dados do órgão, a quantida
de de adesões vem caindo ano

após ano. Em 2006, foram regis
tradas 3 milhões 337 mil e 823

doações. Já em 2007, o número
só chegou a 3 milhões 307 mil
e 346. Desde 2003, o Brasil pos
sui uma média de doadores de
1,8% da população. Enquanto
isso, a OMS (OrganizaçãoMun
dial da Saúde) sugere 3 a 5%.
Os homens representam 70%
desse total. -

KELLY ERDMANN

Temperaturas despencam nesta semana
Frente fria consegue furar bloqueioatmosférico e traz chuva ào Estado ainda hoje

E hora de se preparar para frio

JARAGUA DO SUL.

Se você estava sentindo fal
ta do clima típico do inverno, já

.

pode começar a tirar os casacos

do armário e se alegrar. o blo
queio atmosférico que impedia a

entrada de frentes frias no Estado
deve ser quebrado nesta terça
feira e, com isso, a tendência é de
mudanças radicais no tempo.

_ Ainda durante a tarde de hoje,
� o céu escurece e nuvens carrega
� das trazem chuva forte à região
� de Jaraguá do Sul. Ela continua

na. quarta-feira, porém, com in-

tensidademenor,Na quinta-feira,
segundo o meteorologísta Mar
celo Calearo, da Epagri/Ciram
de Florianópolis, a instabilidade
vai embora. Com o retomo do
sol, outra alteração acontece . .As

temperaturas, elevadas até então,
declinam. Os termômetros mar

cam mínimas abaixo dos ·5°C. Já
as máximas ficam na média dos
15°C no Vale do Itapocu, Não
existem condições para geadas,
pelo menos, por enquanto.

Em contrapartida, no Pla
nalto Sul, pode ocorrer neve

entre a noite de quinta-feira e o

amanhecer da sexta-feira. Estas

quedas bruscas de temperatu
ra têm como motivo principal
a chegada de uma massa de ar

frio a Santa Catarina.
De acordo com Maurici

Monteiro, também da Epagri/
Ciram, a partir de agora o ca

minho para a entrada de novas

frentes frias permanece aberto.
"O mês de julho, que normal
mente é o mais gelado do ano,
foi atípico por causa do blo

queio atmosférico", explica.
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Bananalama alcançou os objetivos
Organizadores afirmam que a meta de 50 mil visitantes foi ultrapassada

SUCESSO DE PÚBLICO

CORUPÁ
A quinta edição do Banana

lama, realizado no último final
de semana, alcançou todos os

objetivos propostos pelos or

ganizadores. Foram, ao todo,
mais de 52 mil pessoas que
participaram do evento classi
ficando a festa como uma das
mais visitadas da região. A
tradicional trilha de domingo
contou com 2,1 mil trilheíros
vindos de diversas Estados.

Para Loriano Rogério Costa,
o Kutcha, que auxiliou na orga
nízação, o evento atingiu todos
os objetivos propostos. '� meta
era de 50 mil visitantes e dois
mil trilheíros no domingo e con

seguimos pouco mais do que o

esperado. O balanço econômico
da festa ainda não foi contabi
lizado, mas deve ser divulgado
nos próximos dois dias", disse.

Em uma prévia do evento
Kutcha estima que durante os'

quatro dias do Bananalama fo
ram sete, dez, vinte e quinzemil
visitantes respectivamente. Po
rém, ressaltou, "estes números
não são oficiais e podem ser ain
da maiores". Os organizadores
do evento haviam reservados
3,8 mil leitos de hotéis desde
Barra Velha até Corupá. Muítos
participantes ficaram com a fa
mília dentro de trailers e barra
cas próximos ao Seminário.

BANANALAMA
O Bananalama é um clube

de trílheíros sediados em Coru

pá e que conta com 45 membros
e mais alguns sócios contribuin
tes. O clube foi fundado no dia
30 de maio de 2003 na região.

OSNI ALVES Bananalama se configura no cenório catarinense como uma das festas mais visitadas de toda a região

BARRAVELHA

A fundema (Fundação do
Meio Ambiente) implantará
em Barra Velha uma biblioteca
especializada no tema "Meio
Ambiente". A entidade está ad

quíríndo livros com recursos

oriundos de multas aplicadas
em empresas que praticaram
danos ambientais.

De acordo com Orestes Re

bello, presidente da Fundema,
entre as obras já adquiridas estão
volumes sobre direito ambien
tal, biodiversidade costeira, mata
atlântica, árvores exóticas e atlas
das águas, dentre muítos outros.

''Esperamos formar um acervo

com, nomínimo, 300 obras sobre
educação ambiental e temas do
gênero". Rebello informou que o

endereço ainda não está acertado,
mas a entidade está procurando
um local adequado para instala
ção da biblioteca

Apesar de ainda não confir
mada, a iniciativa deverá con

tar com apoio do Executivo
local e das pastas de Turismo
e Cultura. Atualmente, na rede
pública de ensino, omunicípio
mantém pouco mais de quatro
mil estudantes que serão be
neficiados, além de populares,
visitantes e interessados em

aprender sobre o tema.

Venha Participar da Tradicional

,'Festa Della Porchetta
Dia: 09/08/2008 • Sábado· 18h3Omin.
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JARAGUÁ DO SUL

Amantes do cinema de toda
a região e que tem interesse
em atuar profissionalmente na

área terão uma oportunidade.
A Scar (Sociedade Cultural
e Artística) de Jaraguá do Sul
realizará um curta metragem
chamado "Iaraguá em curtas.
Um olhar sobre a cidade".

Para a produção do filme
haverá oficinas para elabora
ção dos roteiros e outras te
máticas que ficarão a cargo do
escritor Carlos Schroeder. "A

primeira oficina acontecerá
no dia 2 7 deste mês com uma

introdução à linguagem cine

matográfica" .

O objetivo maior do proje
to é estimular a produção cul- .

tural de toda a região e dentre
os parceiros estão o GpoEx
(Grupo de Experimentação
Cênica) e o Cineclube de Ja
raguá do Sul. Ao todo serão
três oficinas que terão como

resultados seis curtas-metra

gens em vídeo digital. Para
mais informações os telefones
para contato são o (47) 3275-
2477 e 9128-4735. O e-mail
da organização é o jaraguae
mcurtaséagmail.com.

Jaraguó do Sul Jeró um olhar diferenciado através de curta sobre a cidade

Vagas limitadas e custos acessíveis

Fundemo implantará uma nova Produção de filme em Jaraguá ao Sul
biblioteca sobre Meio Ambiente Interessados de toda a região poderão participar de curta rodado no Vale

As vogos sõo limitados e os inscri
ções poro ci primeiro etapa encerram
no quinto-feiro, dia 24, e podem ser

feitas no secretario do Scot no Ruo
Jorge Czerriléwicz, 160, 00 lodo do
Centro Empresarial de Joroguó do Sul.

o investimento é de R$ 80 por oficina.
Do primeiro etopo saem os seis ro

teiros que serão realizados em curto

metrogem e publicados em livros com
o iniciativo de aquecer o mercado de
filmes e erior talentos_
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BARRAVELHA SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ

Corpo é encontrado
em matagal no litoral

Alfredo Hoesen caminhava tranqüilo pela Rua Paraná, em Barra Velha, quando
surpreendeu-se ao encontrar um corpo, por volta das 10 horas da manhã de
sábado. Hoesen, que é morador daquela cidade, tomou um susto e chamou as au

toridades locais paro recolherem o corpo que estava em processo de decomposição
em um matagal. De acordo com informações do Instituto Médico legal de Itajaí, para
onde foi levado, o homem tinha pele branca, cerca de 50 anos de idade e não apre
sentava sinais de violência, porém a identidade ainda não é conhecida.

JARAGUÁ DO SUL

Primeiros troféus
entregues no Jesc

Forom entregues no último final de semana os primeiros troféus e medalhas da Etapa
Regionalleste/Norte dos Jogos Escolares de Sonta Catarina, que estão acontecendo em

Jaroguá do Sul. A primeiro modalidade encerrada foi o xadrez. No naipe masculino
primeiro lugar para a Escola São Bento, de São Bento do Sul, segundo lugar para a

Escola Francisco lancer, de Blumenau, e em terceiro ficou a equipe do Calégio Sinodal
Rui Barbosa, de Rio do Sul. No naipe feminino a campeã foi o equipe do Colégio
Sagrada Família, de Blumenau, em segundo ficou o Escola São Bento, de São Bento
do Sul, e em terceiro a Escola Casilda Guimarães, de Vidal Ramos. Os jogos seguem de
uma forma tranqüila segundo o Integrador da Fesporte Amo Deretti. "O que se observa é o

crescimento do nível técnico das equipes, mostrando que os professores estão empenhados
no trabalho com os alunos". Os locais dos jogos são: Arsepum, Ginásio Arthur Mullet Colé
gio Evangélico Jaraguá, Ginásio do Sesi, Ginásio da Escola José Duarte Magalhães.

FESTA DA BANANA
SERÁ EM AGOSTO

A Associação dos Bananicultores de São João do Itaperiú em parceria
com a Prefeitura Municipal realizam a 3° Festa do Banana, nos dias 2 e

3 de agosto, em Santa Cruz. O evento contará com Feira Agro Industrial
e lnlcle no sábado, dia 2, às 13h30min com Tarde Dançante da Melhor
Idade e abertura das exposições. Ainda no sábado haverá Festival da
Música Sertaneja, Rodeio Country e baile com o Grupo Chamamento.
No domingo, dia 3, acontece a rodada do Campeonato Municipal de
FiJtsal; Santa Missa, às 10 horas; almoço festivo; sorteio de rifa e para
encerrar, baile com o Grupo Candieiro, às 18h30min. Nos dois dias
também haverá pratos típicos a base de banana.

BARRA VELHA

JARAGUÁ DO SUL

Gincana da
Malwee arrecada
muitas roupas

Cered de 3,2 mil peças de roupas e 2,4
mil litros de óleo de cozinha usado
acondicionados em 1,2 mil garrafas
PET. Este é o resultado das arrecada
ções conseguidas pelos 1.120 colabo
rádores da Malwee que participaram
da gincana de 40 anos da empresa. As
instituições beneficiadas pelas doa
ções de roupas em Jaraguá do Sul são:
çentro Municipal de Educação Infantil
- Waldir Edson, Theilacker - Jaraguá
84 e ADRA - Agência de Desenvolvi
mento e Recursos Assistenciais - Igreja
Adventisto do sétimo dia. Entidades de
Blumenau e Pomerode também foram
contempladas. Todo o óleo de cozinha
usado e as garrafas PET já foram enca

minhados a uma empresa de recicla
gem. Essa empresa doará cinco cestas
básicas para cada mil litros de óleo
recolhido. A Malwee fará o mesmo, ou

seja, doará a mesma quantidade para
entidades assistenciais da região.
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A Javel bate qualquer proposta, !
e quem sai vencendo ,é você. i

2

SOMENTE ESTA-SEMANA. APROVEITEIII

JAVEL Concessionório FIAT. Ruo Expedicionário João Zopello, 214
feme 3274 0100 - Joroguá do Sui - SC - www.jovel.ccm.br

Litoral organiza primeiro
"Vem Soletrar" na região

Com o intuito de fomentar o conheci- qualquer escola, seja público ou privada
mento da língua através de um torneio, e o evento será de 14 a 16 de agosto em

o município de Barra Velha organiza o local ainda a ser divulgado", disse. O
primeiro "Vem Soletrar" do Vale do Ita- éampeonato de soletração consiste em

pocu. A iniciativa é um campeonato de uma disputa entre estudantes para ver

soletração que envolverá estudantes de quem acerto todas as palavras solicita-
9 a 12 anos. O campeonato é realizado das pelos avaliadores. A prova já é tra-

por entidades de classe e associações re- dicional nos escolas norte-americanas
ligiosas do litoral. be acordo com Dinorá e está sendo difundida no 'Brasil através
Walther, umà das organizadoras, "have- de um programa de tv. O campeonato a

I rá premiação em dinheiro para os três ser realizado em Barra Velha não tem

primeiros colocados e a disputa contará ligação com nenhum canal de televisão
com a avaliação de um professor de por- e é um evento independente. Mais infor-
tuguês. Os participantes podem ser de mações no (47) 3456-3316.
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o rock honesto do Nenhum de Nós
Mais de dez mil pessoas se entregaram às .vibrações do show naquela noite

Mesmo quem não conhecia a le
tra cantou na sexta-feira (18) com a

. banda Nenhum de Nós - um clássi
co.do rock da região sul do Brasil. O
vocalista, Thedy Corrêa, juntamente
com os outros quatro integrantes do
grupo, seduziu o público a cantar no

show, que aconteceu na quinta edi
ção da festa Bananalama, em Coru

pá, no último final de semana. Sem

agressividade e com gestos leves,
Thedy Corrêa caminhou pelo palco
em passos curtos, enquanto decla
mava as canções. Parecia música,
mas era poesia. Foi essa a sensação
que fez o público de mais de dezmil
pessoas se entregar às vibrações do
show naquela noite.

"Uma banda de rock honesto, o

que significa feito com as melhores
das intenções", é assim que Thedy
Corrêa define a banda Nenhum de
Nós. E para marcar os 20 anos de car

reira, o grupo gaúcho lançou o novo

álbum ao vivo "Nenhum de Nós A
Céu Aberto", na casa de shows Ca
necão, no Rio de Janeiro, no final do
ano passado, despertando as músicas

que fizeram. sucesso, como Camila
Camila. Dentre as bandas e' artistas

que influenciaram a música do Ne
nhum de Nós, o vocalista destacou:
Beatles, Rolling Stones, Jim Morrison

(The Doors), Jim Hendrix e princi
palmente as fases solos de Paul Mc

cartney e John Lennon. Em relação
ao rock do sul, Thedy ressaltou: "É
uma safra boa". E citou a banda Ca
chorro Grande como exemplo.

O vocalista confessa que a mo

tivação para estar nos palcos vem

Junto das novas energias e conquis
tas, e apesar do público sempre pe
dir as mesmas canções em todos os

shows a "sensação. é diferente porque
a energia é outra, e o gesto é novo".
Conforme Thedy, a banda não tem a

intenção de transmitir uma mensa

gem através da música: "Isso parece
uma espécie de coisa religiosa, mas
nós temos princípios de relação entre
as pessoas, de paz, de equilíbrio ... ".

DAIANA CONSTANTINO

o vocalista do grupo gaúcho
Nenhum de Nós, Thedy Corrêa,
juntamente com os outros quatros
integrantes da banda, animou a

quinta edição da festa Bananalama
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CRÔNICA

ELIJANE JUNG, COLUNiStA

Ganância cega
Abílio saiu cedo de casa em busca de uma

vida melhor para si e para os seus. Quando
ainda iniciava sua subida na vida, casou-se
com uma bela mulher, simplória e humil
de. Lutou bravamente e conquistou um lu
gar ao sol. Abílio conseguiu muito mais do
que alguém que sai dos subúrbios podres e

mal cheirosos, pode sonhar. O fato é que na

busca insana pela vida boa que não teve, o

trabalho lhe fez escravo. E nessa caminha
da ao encontro do sucesso profissional, da
estabilidade financeira, Abílio cerrou os

olhos para a vida conjugal.
A esposa o acompanhava aos jantares

formais em companhia de grandes empre
sários, e ganhava com certa freqüência mi
mos caros e exagerados. A mulher humilde,
tornara-se a esposa de um emergente. Mas
nem por isso menos necessitada do amor e

carinho do marido. Abílio chegava tarde,
saia cedo e seu lazer com a esposa limitava
se às reuniões informais, em companhia de
casais elegantes. Abílio não percebia a tris
teza nos olhos da mulher, aquela que fora
sua companheira e que lembrava saudosa
dos momentos tristes, porém especiais:
quando o marido deitava a cabeça no seu

colo para chorar um dia infrutífero; quando
ele chegava faminto e depois lhe dizia quão
maravilhosa ela era na cozinha; quando iam
juntos às compras, é os vestidos caros eram

apenas mais um sonho, ..
Abílio não percebia a urgente necessida

de da esposa em fazer-se notar, em fazer-se
novamente a mulher dele. Ele via na esposa
uma mulher digna da alta sociedade, bem
vestida, bonita, elegante e discreta. Naquela
noite Abílio chegou em casa e não encon

trou a esposa. Deitou-se e esperou pela sua

chegada. Não se preocupou com a demora
e adormeceu tranquilamente. Saiu para o

trabalho na manhã seguinte, crente de que
a esposa já havia saído para a academia. No
meio da tarde, surpreendeu-se com o tele
fonema da mãe e, à medida que ouvia, os

olhos encheram-se de lágrimas.
A mãe apenas lhe dava o recado, tal qual

a esposa pedira Ela o deixara. Não o traí
ra com nenhum outro homem, nem fugira
com metade dos seus bens. Apenas pegara
as roupas simples, que ainda mantinha no

guarda roupas e fora embora para uma ci
dadezinha no interior, cujo destino, a mãe
desconhecia .. No recado, ela pedia encare

cidamente que, se um dia Abílio encontras
se aquele homem que ela conhecera anos

atrás, de quem aceitara ser esposa e par
quem ainda era loucamente apaixonada,
que aí então, ele voltasse a lhe procurar. E
ele chorou por uma pessoa que já não era

-

mais.

• elijanej@yahoo.com:br

VARIEDADES---------

Traídos pelo
Destino cruel

o professor Ethan, o esposo e os filhos
param num posto de gasolina 00 voltar
do recital do filho. O advogado .Dwight
levo seu filho poro o coso do ex-esposo,
após passarem o tarde juntos. Um terrí
vel ocidente entre os famílias resultará
no morte de seus filhos.

A história do bom
e velho Rock'n roll

Neste Almanaque o leitor encontrará
mais de 50 anos de história do bom e

velho rock and roll. Hoje o rock deito e

rolo no era digital, usando os famosos
samplers, instrumentação eletrônica e

muitos computadores. Mos uma coisa é
importante ressaltar: o rock and roll nun
ca perdeu a sua rebeldia, o seu jeito de
entrar com tudo com o pé na porto.

NOVELAS
-

CIRANDA DE PEDRA
Natércio diz a Frau Herta que todos devem
pensar que ele está com problemas. Laura diz
a Julieta que sabe se defender de Natércio.
Conrado aconselha Otávio a se afastar de
Arthur. Otávio é mal-educado com Natércio.
Notércio impede o saído de Virgínia. Louro
intercede e permite que Virgínia saia. Conrado
sai de moto com Nely. Bruno conto a Lauro que
Alonso o pediu em casamento. Loura apóia Bru
na, pois percebe que ela está apaixonada. Lauro
conto o Virgínia que Daniel tem outras mulhe
res. Daniel vai até a mansão dos Prado buscar
Lauro. Natércio tira uma espada do bengala e

aponto poro Daniel.

BElEZA PURA
Norma demite seu advogado. Guilherme censo

lo Klaus e Dominique. Eduardo pede que Débo
ra reconsidere, mas ela termina tudo com ele.
Olavo dorme no emprego e um de seus clientes
é roubado por Lino e Leno. Renato cuido de Jo
ana, que lica encantada com ele. Felipe diz o

Rokelli que eles lorom convidados para viajar
pelo Brasil promovendo a posto de dentes. Joa
na pede desculpas a Guilherme. Mateus sugere
que Helena acabe seus estudos e elo gosta do
idéia. Robson diz a Rokelli que não se importo
se elo viajar, deixando-o radiante. Sônia acordo
do como. Norma é condenado.

A FAVORITA
Donotelo nego. Loro diz a Donatela que está
descobrindo quem elo é de verdade. Lara volta
o moro-r com Gonçalo e Irene no rancho. Dono
tela olerece dinheiro poro Céu contar a verdade
a Lara. Didu olirma para Romildo que vai sair
de coso e errumar um emprego. Zé Bob encon

tro o número de Floro no celular de Silveirinho.
Pepe vai visitar- Diva na cadeia. Cassiano pensa
em pedir que Lora ajude Átila o ser readmiti
do. Donatela vigia o cosa de Silveirinha e vê

quando ele chega com Floro. Cassiano e Lora
reatam o namoro. Cossiono pede que Lora lale
com Gonçalo sobre Átila. Donatela aparece no

coso de Silveirinha.

OS MUTANTES
- CAMINHOS DO CORAÇÃO
Aline avisa que não irá prender Ângela e diz

-

que sua missão é prender os mutantes do mal.
Ela tento convencer Angelo o voltar poro cosa,
mos ela pula pela janela e voa. Cloro lola poro
o senhor que elo foi seqüestrado pelo malan
dro. O senhor diz que irá chamar o polícia, mas
o malandro aponta uma arma pàro. ele e pega
o celular. O malandro revisto o senhor e rouba
suo chove do carro. Ele loge com Clara. Guigo
visita Marcelo no clinico. Marcelo conto que
Júlio havia implantado um chip em suo cabeça
e que por isso perdeu o memória. Guigo conto
as novidades poro Marcelo.

AMOR E INTRIGAS
OS últimos capítulos de "Amor e Intrigas" serão
mantidos em sigilo.

..
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Famososvão
a espetáculo
Celebridades conferiram no domingo
(20), a última apresentação no Rio
do espetáculo "No Natal a Gente Vem
te Buscar", protagonizado por Cláudia
Jimenez e Rodrigo Phavanello. O casal
e o ator Ernani Moraes, que também
atua na peça, receberam os amigos
Natália do Valle, Fernanda Torres,
Renata Sorrah, Carlos Bonow, entre
outros. Renata Sorrah e Natália do
Valle também compareceram.

Dercysem
tristeza
Muitas pessoas passaram pela Assem
bléia Legislativa do Rio de Janeiro,
para dar o último adeus à Dercy
Gonçalves. Dercimar, única filha da
comediante, pediu que a tristeza não
fosse o tom do momento de despedi
da. O enterro acontece hoje, ao meio
dia. "No momento do sepultamento,
vamos cantar o samba da Viradouro
de 1991, ano em que ela foi tema do
enredo da escola", conta Dercimar.

Ratinho sai
no prejuízo
Na tarde de sábado (19), a TV Tibagi,
do apresentador Ratinho e afiliada do
SBT em Apucarana/PR, pegou fogo.
Segundo o Jornal Apucarana Notícias,
o incêndio destruiu totalmente a

emissora. A Polícia deverá instaurar

investigação para apurar as causas do
incêndio. Vale lembrar que, em menos

de quatro meses, essa é a segunda
emissora da Rede Massa a ser destruída
pelas chamas.

DIVIRTA-SESUDOKU
Erro de cálculo
A viúva de 80 anos não via
mais graça na vida. Certa vez

achou uma arma carregada
numa velha caixa do marido.
Obcecada com a idéia de
juntar-se ao falecido no além,
ela pergunta ao filho onde fica
o coração. O rapaz, sem saber
o que a mãe tem em mente,
explica:
- O coração fica dois dedos
abaixo do peito esquerdo.
No dia seguinte, ao abrir o
jornal, o filho se depara com a

notícia:
"Senhora idosa tenta se matar
dando um tiro no joelho!"

SOBRE OJ060
É um jogo de lógico muito simples e viciQJ1te. O objetivo
é preencher um quodrodo 9x9 com números de 1 o 9 sem

repetir números em codo linho e codo coluna. Tombém
nõo se pode repetir números em coda quodrodo de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO, . Fonte: Ciram/Epagri

SOLUÇÃO
Mudança mais significativa no tempo com
condições de chuva que pode ocorrer a partir da
tarde. Risco de tempoml isolado. Tempemtura
estóvel com sensação de ar abafado.
� Jaraguá do Sul e Região

TERÇA

«)Mí!'J: 170 C
.

MAX: 240 C
Nublado com pancadas
de chuva

• Fases da lua

NOVA CRESCENTE CHEIA MINGUANTE

e3n �10n 10 18n \)25nI

Nublado com pancadas
de chuva

Nublado com pancadas
de chuva

lSI ÁRIES
li' (20/3 a 20/4)

., O sol�ntra em le.ão
� e voce pode sentir

toda sua influen
cia benéfica desse aspecto. O
romance e relacionamento com

filhos serão beneficiados. É
possível que sinta uma vontade
de jogar tudo e todos os que
incomodam para bem longe.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Com a entrada do
sol em leão você

pode a caminhar
em direção à melhoria de sua
vida profissional. Durante todo
mês, mas principalmente hoje
você poderá colocar em anda
mento todo projeto que envolva
o seu crescimento nesse setor..

� LEÃO

�..:> (22/7 a 22/8)
:. ') Com a entroda do

� u..-: sol em seu signo
você retoma sua

energia original. Após um mês
turbulento você pode começar a
colocar em prática o que planejou
paro este novo ano astrol que
começa hoje. Não tenha medo,
siga em frente sem hesitação.

.... _
CÂNCER

. (.� (21/6 a 21/7)
,-;.._••-:;, Boa fase paro
.. ' .

• • os negoaos e .

prindpaImente
p!I1I iRIIestimentos de risco. As

possiNifnlfes dI1 eaamtros com

pessoas iIIten!ssanteS. que podem
vir a famrparte de sua intimidade
ainda está preseaIe edevemelho
ror a partir de setembnL

I1f
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Você já começa a

sentir certo alívio
da pressão que

esteve presente este mês. Ago
ra você pode voltar a caminhar
sem�entir os pés amarrados.
Isso trará maior cqnfiança

-

paro dar vazão aos planos em
todos ossetores. de sua vida.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Fase perfeita paro

. colocar em dia

questões domésti
cas e profissionais. Esse mês o
foco de sua atençüo será o am
biente doméstico, talvez com
mudanças. O convívio familiar.
será rico·e você perceberá que
a melhor coisa é a intimidade.

#
LIBRA
(23/9 a 22/1O)
Duronte todo mês
você estará focali
zado em amizades.

Vida social agitada e muitas
novidades. No trobalho o clima é
de tensão. Procure não levar tão
à sério pequenas discussões. A

itritaçüo só prejudicará o bom
andamento de seu dia.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Fase de muitos e
bons resultados
no setor profissio-
nol Você estará

refletindo sobre sua reputação e a

posição social que ocuJlO DO comu

nidade que pertence. E uma fa$e
ótima paro avaliar suas esooJhas e
os caminhos que tem seguido. .

SEXTA

c<)Mí�:11°C
MAX: 220 C
Nublado

SAGITÁRIO
(22/11 021/12)
Sua maior preo
cupação será os

estudos relacio-
nados à religião e filosofia. Fase
boa paro longas viagens cuhurois.
Você colherá dados paro seu
crescimento pessoal. Nada melhor.
jé que isso pode ter um efeito
revigoronte em sua vida.

CAPRICÓRNIO

#:s (22/12 a 20/1)
�.... Fase de maior

reftexãosobrea
vida emocional.

Procure aprender a dividir seus
anseios com pessoas que confia.
Isso pode ter um efeito calmante
e esdarecedor em sua vida. FaJar
sobre nossos sentimentos diminui
o tamanho do problema.
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ANIVERSÁRIOS

21/7
Alexandre Ribeiro

.

André dos Santos
Antonio M. Bezerra
Arnildo Longo
Avellno Antunes da Sliva
Carlos Alexandre Giese
Caroline A. Kiyama
Cristian Schmeider
Darci V. Ferri
Dolores L. Baader
Elieser B. Bolduan
Elio Lange
Eloi Costa Junior
Germano Kuester
Gerta Lawin
Heinz Giese
Ida Luiza March
Inacio Piske
Jeniffer Mariane Grandbet'g
Julia P. Adriano
Lara Junkes Dineli Alves do CosttJ
Lavinia Anbres
Ludnei Blank
Mário Papp
Rose M. Salomão
Rudilson Schmelzer
Sandra C. Wutke
Tadana dos Santos H. Kiatkowski
Telmo Vlviane Petry
Vera Lucia Hermann
Waldemar Bassani
Wilhilm Wortmeyer
Willy Baumann

22/7
Alexsander M. Beltran
Aliria Mader
Alisson Silva
Anelise Hofelmann
Bruno P. da Silva
Claudinei Volpi
Décio Korath
Deise Adriana Bonete
Driell Prestini
Edlnar Porath
Elise Ossowsky
Elvira Maestri
Geraldi E. da s. Corre0
Ginai Daniele Pihrkopp
lolanda Michels
Irma MI!I' as Sell
Janete ;"rezinha Krahn
Juliano do Silva
Leandro Isberner
Leonardo Persch
Luciane Spezia Rinkowsk�
Lucilia Buzzarello
Lucio José da Costa
Luis C. Padilha
Luiz Borges
�qrcia Draeger

�j Mqrgot Santos
" Mprlo F. Grest
s Maria Madalena f. Frei)
I Mateus Schultz
Regina Cunha
Richard 6erog A. VolkmonR
Tailini Lisboa
Valdir Krutsch

i Valéria Mahnke
, Valmor Vicente Nlcholetti.
Vanessa Raquel Hinler�ger
Vilma Tavares

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Você começa uma
fase em que estará
mais vohado paro

os relacionamentos. Há gronde
chance de conhecer pessoas que
podem fazer com que você dê
decisivos passos em direção ao
crescimento pessoal. Uma pessoa
pode mexermuito com você.

PEIXES

til. (19/2 a 19/3)
•• Dia ag�tado. ProY-''''' cure nao se per-

der.. Respire fundo
a cada pressão que sentir e
procure se ofa$lar de confusões.
Não se deixe levar pela roiva.
Dessa forma você conseguirá ter
uma visão mais realista de tudo
o que está acontecendo.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IH O CORREIO DO POVO
TERÇA-FEIRA, 22 DE JULHO DE 2008

,.'

.. TENTAÇOES
Chegou uma epoca que toda mulher espera ansiosa. A época das liquidações.
A gente vê aquela blusa ou aquele sapato lindo que é o sonho de consumo
de todas nós, com um precinho lá embaixo, bem acessível aos nossos bolsos.
Podemos enfim, levar pro casa aquele casaco lindo que namoramos na vitrine
e cujo preço nos fazia lacrimejar. Pronto. Você pode comprar tudo aquilo que
seu dinheiro permitir. Há que se ter cuidado, no entanto, com coisas desneces
sárias. Comprar peças multi uso, que possibilitem combinações é uma dica.
Sapatos tradicionais, que não saem de moda também é uma boa idéia. Claro
você pode extravasar comprando alguma peça mais exótica, desde que você
tenha itens lógicos para combinar. Não leve pra casa nada que tenha a menor

possibilidade de ficar perdido no fundo do seu guarda roupas. A vontade é
grande. Mas o bom senso também o deve ser.

APRENDENDO
Dona Dercy Gonçalves se foi. E deixou
um legado muito útil àqueles que têm
medo dos outros, medo das palavras,
medo das coisas, medo da morte. Essa
senhora viveu 101 anos, sendo exata
mente como era e nem se importando
em ser tachada como desbocada, lou
ca, insana. O que se pode tirar de lição
de uma vida como a de Dercy? Viver é
inevitável. Viver bem ou mal é alterna
tiva de cada um.

CHAMA ACESA
Caracas. 25 anos de casado é
tempo à beça. Mas surpreende
mesmo é ver que o casal ainda
age como se fossem os pombi
nhos daquele inicio de namoro.

A paixão continua latente, a cum

plicidade só fez aumentar, perma
nece o ciuminho básico e sadio
(tempero de qualquer relação) e

o respeito está a li, fi rme e forte. E
pra chegar às bodas de prata, com
todos os ingredientes citados, mi
nha irmã deu a receita: Seja um

misto de várias mulheres e nunca,
em hipótese alguma, tenha dor de
cabeça. Então tá.

SOLITÁRIOS
As pessoas que vivem sozinhas
usam vários artifícios para
aplacar a solidão. Dizem os

especialistas uma plantinha ou

um animal de estimação pode
fazer os "maiores abandona
dos" sentirem-se úteis, respon
sáveis por algo. A idéia tem fun
damento. Eu, particularmente
'prefiro os animaizinhos, porque
tenho péssima mão pro cuidar
de plantas. Se bem que com os

bichinhos a coisa não tem sido
diferente. Meu último bichinho
foi uma tartaruguinha chamada
lupi! Durou duas semanas.

MULHER----------

DIVÃ COM JECY LORES STRAATMANN

BISCOITO DA SORTE

QUEM É VOCÊ: SOU uma mulher idosa, jovem, alegre, ativa. Faço musculação. Gosto
de boa leitura, boa música, caminhar e me reunir com os amigos. Busco o auto
Conhecimento e aprendi a me amar.

TRA�ALHO: Gostar do que se faz.
FAMILIA: Pessoas que se compreendem.
BElEZA: Proporção e Harmonia.

.

QUALIDADE: Confiança
DEFEITO: Ansiedade
PRAZER: Criações artísticas, pintar
ESPECIAL: Meu filho
LIVRO: A Harmonia Oculta (OSHO)
FILME: Uma linda Mulher
PE�FUME: Myzar -l'Aqua di Fiori
HOMEM: Bill Gates
MULHER: Catherine Ponder (escritora)
SONHO A REALIZAR: Conhecer a Áustria
LUG�R E� JARAGUÁ DO SUL: O apartamento do Chico e Marian Henschel
POÇAO MAGICA: AMAR MUITO E PERDOAR TUDO! (Jecy)

ROUPAS FEMiNINAS'ACESSÔRIOS

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

4730550878

lift• I i ,I I
• Muito gente penso que o

postura corporal tem o ver ape
nas com estético e auto estimo.
Ok. Uma belo postura é tudo.
Mos antes mesmo de estufar o

peito, jogar os ombros pra trás,
encolher o barriga e empinar
o bumbum, é bom saber que o

beneficio está mesmo do lodo
de dentro. Uma postura correto
evito futuros problemas no colu
na, como hérnias de disco e ten
dinites. E se necessário, procurar
ajudo profissional.

• Compartilho aqui com vocês

,

uma receitinha dos boas: Misture
bem: 1 copo de iogurte natural, 1
loto de creme de leite, 1 loto de
leite condensado e 1 pacotinho
de tong sabor morango. Pronto.
Você tem uma sobremesa gosto
so, rentével-e super econômico.
O famoso dqnoninho caseiro, pro
quem ainda não conhece.

AGITAÇÃO
Bananalama movimentou a re!tião nesses quatro dias de
festa. Tonto pelo organização quanto pelos shows que ani
maram o pessoal. O motogiro e a Schützenfest, que de alguma
forma colocavam nossa cidade na rota dos turistas, estão cada
vez mais limitados. Show nacionais por aqui? Bem difícil. Será
que o Bananalama veio consagrar-se como uma festa tradicio
nal, pra nos fazer esquecer quanto de tradição já perdemos?

• Feijoada em família no sábado
à noite. Um programa pra lá de
agrodável, considerando-se que
em família você pode quase tudo.
Valeu sujar o queixo de feijão,
tomar aquela caipirinha que só
meu pai sabe fazer, jogar canastra
e truco até de madrugada, dormir
no chão do sala, com a casa cheia
e acordar com as crianças pulando
em cima de você. Bom demais.

.0 Fantástico divulgou no último

domingo, um vídeo que simula os

acontecimentos do noite em que
Isabella Nordoni foi assassinada.
Logo no início do vídeo, um texto
esclarecia que as imagens mais
chocantes foram cortados. Jura? Eu

queria saber que imagens foram
essas, se o que foi mostrado já foi
absurdamente impressionante...
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----------VARIEDADES
GASTRONOMIA

r med
Cenoura

!��'INGRÊDIENIES' '

.. ' .

• 750 gramas de cenouras;
• 1 cebola;
• 1 copo de leite magro;

• 1 cubo de caldo de galinha;
• Sal, pimenta-do-reino e

noz-moscada a gosto.

1 - lave, descasque e corte as cenouras e a cebola em pedaços
pequenos.

2 - Cubra com água e deixe ferver em fogo baixo por cerca de
20 minutos.

3 - Retire do fogo, junte o leite aquecido e o cubo de caldo de
galinha.

4 - Mexa com uma colher de pau até o caldo dissolver.
5 - Bata no liqüidificador e tempere com o sal, a pimenta e a

noz-moscada ralada. Sirva guente. Se quiser, acompanhe o

creme com cubinhos de pão torrado.

1- Tempere o peixe com o suco de limão,
o Sazón e o tempero pronto.
2 - Deixe tomar gosto durante 15 minutos.
3 - Numa panela grande, coloque o azeite e leve

ao fogo para aquecer.
4 - Junte a cebola e o alho e refogue por 5

minutos ou até começar a dourar.
5 - Acrescente o vinho branco e disponha as

postas de peixe, acomodando-as com cuidado.
6 -Coloque a erva-doce sobre o peixe, tampe a

,

panela e deixe cozinhar durante 10 minutos
em fogo alto.

7 - Adicione os tomates e as ervilhas tortas,
e cozinhe por mais 15 minutos em panela
destampada, mexendo de vez em quando,
delicadamente, para que o peixe não se

desmanche. Sirva em seguida.

O CORREIO DO POVO IETERÇA·FEIRA, 22 DE JULHO DE 200ã

Peixe Festivo
INGREDIENTES

• 6 postas de cação;
• 3 colheres (sopa) de suco de limão;
• 2 envelopes de Sazón Verde;
• 1 colher (sobremesa) de tempero pronto sem pimenta;
• 2 colheres (sopa) de azeite de oliva;
• 3 cebolas picadas;
• 3 dentes de alho espremidos;
• 1 xícara (chá) de vinho branco seco;
• 2 xícaras (chá) de bulbo de erva-doce cortado em tirinhas;
• 4 tomates médios sem pele e sem sementes, picados;
• 12 ervilhas tortas aferventadas.

Torta de Chocolate com Caramelo

• 2 xícaras (chá) de açúcar;
• 2 xícaras (chá) de farinha de trigo;
• 1 xícara (chá) de chocolate em pó;
• 1 colher (sopa) de fermento em pó;
• 5 ovos;
• 3/4 xícora (chá) de óleo;
• 3/4 xícara (chá) de água fervente.

INGREDIENTES DO RECHEIO E COBERTURA
• 2 xícaras (chá) mal cheias de açúcar granulado;
• 1 1/2 xícara (chá) de água;
• 1/2 xícara (chá) de manteiga ou margarina sem sal;
• 1 xícara (chá) de leite fervente;
• 1 colher (sopa) de chocolate em pó.

1 - Bata todos os ingredientes juntos até ficarem bem ligados.
2 - Coloque em fôrma redonda untada e com o fundo forrado com papel

tambffi'l untado.
3 - leve ao forno pré-aquecido até assar (cerca de 30 minutos).
4 - Desenforme depois de frio, corte ao meio e reserve.

MODO PREPARO RECHEIO
1 - Ferva o açúcar com a água até obter o ponto de caramelo.
2 - Deixe amornar, junte a manteiga, mexa, volte ao fogo e acrescente o leite

com o chocolate, aos poucos, sempre mexendo para ficar bem ligado.
,:i! 3 - Ferva até obter o ponto de fio grosso.

)i 4 - Jogue metade sobre um disco da massa e cubra com a outra metade.
=> 5 - leve a calda restante ao fogo e deixe ferver mais, até chegar ao

ponto de bala mole.
� 6 - Jogue sobre a massa recheada. Espere esfriar e sirva.
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Os sabores Duas Rodas estão presentes em diversas marcas de alimentos do Brasil
e domundo, proporcionando experiências sensoriais únicas e inesquecíveis à vida
de milhares de pessoas.

São mais de 3 mil produtos, desenvolvidos atravês da perfeita combinação entre
talento profissional, tecnologia de ponta e constantes pesquisas de mercado.

Soluções personalizadas e inovadoras, criadas por uma união de habilidades, que
visam a satisfazer os mais variados nichos, gostos e estilos e, principalmente,
promovero sucesso detodos os clientes Duas Rodas.

Seja você cliente, seja você consumidor: a Duas Rodas se dedica dia-a-dia para
.

levar mais sabor à sua vida.

Doas Rodas
Industrialwww.duasrodas.com

NOVO ESPAÇO
INFANTILMARISTA

o Colégio Marista São Luís sempre se

preocupou em oferecer um serviço
educacional de alta qualidade pra as crianças.
Por isso, inaugurou um espaço próprio
dedicado a elas, com vários ambientes, ampla
estrutura física e uma moderna proposta
pedagógica. Não deixe de visitar.

A construção de um futuro melhor
para os seus filhos começa aqui.

Matrículas abertas
para o 2° semestre

Períodos: Matutino e Vespertino

Agende seu atendimento:
47 - 33710313 - saoluis@marista.org.br

COLÉGIO
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VITRINE----------

Psicanálise e escrita
A relação entre psicanálise e escrito, nos mais distintos facetas, estará em dis
cussão no II Colóquio Internacional Escrito e Psicanálise. O evento acontece no

Ufsc, do dia 28 o 30 de agosto. O encontro é uma promoção do Ufsc e UFRJ, con
tando com o parceria de diversos universidades que compõem o "Rede Escritos
de Experiências". A programação e o ficho de inscrição estão disponíveis no site:

www.nep.ufsc.br.

Exposição
Uma exposição de roupas de bebê dos anos 60 e os transformações no vestuário
infantil dos modelos produzidos em 1968 está acontecendo no Museu Wolfgang
Weege, no Porque Malwee, até dia 3 de agosto. O objetivo é comemorar o aniver
sário de 40 anos do empresa Malwee Molhos. O horário de visitação é dos 10h
às12h e dns 13h às 17h de segundo-feira o sexto-feira, dos 9h30 às 12h e dos

. 13h30 às17h nos finais de semana e nos feriados dos 13h ás 17h. Os interesse
dos devem ligar poro o número: (47)3376-0114 ou entrar em contato através do
e-mail: museu@malwee.com.br.

Congresso Internacional
O primeiro Congresso Internacional de Avaliação em Educação está agendado
poro os dias 8 e 9 de setembro, no auditório da Univille (Universidade da Região
de Joinville). No final do evento será entregue um certificado. As inscrições de
vem ser feitas no assessoria de eventos do universidade - solo B2 - ou através do
telefone: (47) 3461-9211.

A empresa Empreiteira de Mão de Obra Paulo José

Uda, CNPJ 03.544.240/0001-45, com sede à Rua Elisa

Volkmann Maass, 115, Jaraguá 99, Jaraguá do Sui, SC,

Inscrição Municipal n° 22.850-8, comunica o extravio de 1

bloco de notas fiscais série IS, nO 151 à 200 em branco e de

1 bloco de notas fiscais série IS nO 051 à 100 utilizadas.

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/2° Vara Cível

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

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

EDITAL DE INTERDIÇÃO-Art.1184, do CPC
- PRAZO DO EDITAL: 10 DIAS

Interdição/extinção da interdição n° 036.05.009958-8

Requerente: Donizete Sampaio
Interditando: Valter Sampaio'
Interdito(a)(s): Valter Sampaio, brasileiro(a), natural de Ivaiporã
PR, soiteíro, nascido em 19/10/1960, RG 5.058.215-1/SC, CPF
050.883.298-57, pai Paulo Sampaio, mãe Eunice da Silva Sam

paio, Rua Victor Rosemberg, 562, Vila Lenzi - CEP 89.250-000,
Fone (047), Jaraguá do Sul-SC.
Doença Mental Diagnosticada: Retardo Mental Leve. Data da Sen
tença: 11/02/2008. Curador(a) Nomeado(a): Donizete Sampaio.
Por intermédio do presente, os que virem ou dele conhecimento
tiverem, ficam cientes de que, neste Juízo de Direito, tramitaram
regularmente os autos do processo epigrafado, até a sentença fi
nal, sendo decretada a medida postulada, conforme transcrito na

parte superior deste edital, e nomeado(a) c5 (a) curador(a), o(a)
qual, aceitando a incumbência, prestou o devido compromisso e

está no exercício do cargo. E, para que chegue ao conhecimento
de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual
será afixado no local de costume e publicado 3 vez(es), com inter
valo de 10 dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 10 de julho de 2008.

-Prêmios
Santander

As inscrições para os interessados
concorrerem 00 "Prêmio Santander de
CiênciQ é Inovação" e 00 "Prêmio San
tander de Empreendedorismo" estão
abertos até o dia 22 de agosto. Serão
três etapas regionais e uma nacional.
A- premiação é no valor de R$ 50 mil
para os categorias: Indústria, Tecno
logia da Informação e Comunicação
e Biotecnologia. Mais informações
ptravés do site: www.universia.com.
br/premiosantander.

FALECIMENTOS

Faleceu dia 20/7, o Sr. Herm@nn Ru
ckert, com idade de 83 anos, o se

pultamento foi realizado dia 20/7,
com saída do féretro da Igreja
Luterano Cristo-Schroeder, seguin
do para o cemitério Municipal da
mesma localidade.

Faleceu dia 20/7, o Sr. Ji.'IÚO Demo,
com idade de 61 anos, o sepulta
mento foi realizado dia 20/7, com
saída do féretró da Capela Maria
Leier, seguindo para o cemitério

Municipal do Centro.

Faleceu dia 21/7, o SI'. Mó!'!!)
teldi, com idade de 84 anos, o se

pultamento seró realizado dia 22/7
às 09:00, com saída do féretro da

Capela Rio Branco, seguindo para
o cemitério da mesma localidade:

LOTERIA

CONCURSO N° 988

08 - 11 - 46 - 48 - 56 � 60

CONCURSO N° 1928

CONCURSO N° 675

Primeiro sorteio
06 - 17 - 25 - 30 - 34 -

Seg�mdo sorteio
02 - 15 - 16 - 17 - 19 M 44

CONCURSO N° 846
03 - 04 - OS - 11 - 28
30 - 38 - 41 - 43 � 50
51 - 52 - 53 - 56 - 64
66 - 10 - 11 - 82 - 90

.

-:\ ,�, .LOTERIA FEDERAL -

CONCURSO N° 04261
Prêmío
1°
2°
3°
4"
5°

Bilhete Prêmio (R$)
32,189 600.000.on
48.401 36JlOO,OO
56591 24.000,00
23.646 13.000,00
68.137 n.ono,oo
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Filosofia e Sociologia estão inclusas por lei na grade curricular das séries do ensino médio

"

QUAL A IMPORTANCIA DA SOCIOLOGIA E FILOSOFIA
,

PARA OS ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO MEDIO?

MARINA KINAS,
18 anos, estudante
"E super válido para a cons

cientização dos valores da
sociedade".

CINTIA CANTELLI VIEIRA,
15 anos, estu.dante
"É lmpertunte porque a gente
apreende mais sobre a socie
dade e ajuda a combater a
violência, as drogas".

ALBA MERI PEREIRA MACHADO,
41 anos, professora
"É importante porque tratam
do contexto histórico e ensi
nam o aluno a pensar".

JOANNA OLiGARI,
25 anos, professora
"Acho que o principal é a

possibilidade de uma nova

linguagem, e da inserção de
idéias".

�
'"
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ANTONIO ZANON,
60 anos, economista

"Organização Social e Política
Brasileira. Eu sou plenamente
a favor".

BIANCA OLiGARI,
22 anos, artista plástica
"É importante porque abre
a cabeça dos alunos para a

discussão e para questiona
mentos".

NA ESCOLA

Sociologia e

Filosofia são
obrigatórias
Governo terá dificuldade para
aplicar a lei, preve socióloga
JARAGUÁ DO SUL de aula porque o conteúdo está

A obrigatoriedade das disci- na própria sociedade, através das
plinas de sociologia e filosofia matérias de jornal, que são fontes
no curriculum dos três anos do de discussão e conhecimento.
ensino médio foi instituída por "Tudo vai depender da qualifica
lei no mês passado· depois de ção e habilidade do professor, ele
anos de discussão. Entretanto, o é quem terá que se preparar para
Brasil precisará de 15 vezes mais dar aula, pesquisando, lendo, se
professores de filosofia e 40 ve- lecionando material". Segundo
zes mais de sociologia para que Valdete, com material específico
todas as escolas de ensino mé- terá o risco do docente somente
dia passem a ter aulas das duas preparar a aula para ministrar.
matérias. Através de um estudo 'Além domais, não faltamaterial,
realizado pelo rvlEC (Ministério nunca se produziu tantos livros
da Educação) as escolas terão di- _e textos c .mo na atualidade. O
ficuldades para adequar a nova que precisa é aguçar o princípio
legislação pela ausência de do- da pesquisa, e isto a filosofia e a

centes nas áreas e também pela sociologia bem sabem fazer".
carência de material didático. Para a adequação da lei no

De acordo com a socióloga País, a socióloga acredita que
Valdete Daufemback, de Join- será difícil por causa da manei
ville, as disciplinas podem ser ra como os governantes tratam a

lecionadas sem ser especifica- educação e também pelo salário
mente filosofia e sociologia, "se baixo dos professores. ''Faltarão,
em todas as áreas do conheci- no momento, profissionais quali
menta os professores se utilizas- ficados e dispostos em dispensar
sem da reflexão, como pensava seu tempo se dedicando à prepa
Paulo Freire, o grande mestre da ração de aulas. Além do mais, o
educação". Porém, ela acredita engessamento dos horários rígi
que com a legislação as pessoas dos terá de ser adaptado às ne

se interessarão pelos cursos que cessidades do tempo do pensa
formam professores para a res- menta reflexivo, diversificando
ponsabilidade de melhorar o en- e tornando todas as disciplinas
sino a universitário. Em relação ema ação reflexiva. Logo, toda
a carência do material didático, a a escola .e os professores terão

socióloga, disse que não é preci- que se qualificar, se o pais qui
somaterial específico para a apli- ser mesmo ter uma educação de
cação dessas disciplinas em sala qualidade que faça a diferença".

o que qs disciplinas podem acrescer?
Conforme o sociólogo Valdete

Daufemback, o disciplino deSociologia
poderá contribuir no cpmpreensão do
sociedade, como por exemplo, os de
cisões políticas e econômicos no País
e o Filosofia permitirá o capacidade
de reflexão, de pensar e desenvolver
o senso crítico dos cidadãos. ':Assim,
estas disciplinas poderão auxiliar no

desenvolvimento de uma socieda
de mais participativa socialmente e

politicamente, porém, vai depender
do metodologia aplicado no ensino
destas disciplinas. Por decreto, corre
o risca de ser mais uma disciplino em

que o aluno associará o outros tontos
que o obrigará o estudar poro obter
notas" enfatizo.

.
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INGRESSOS DA FEIJOADA
OS ingressos da Feijoada do Moa começam a ser vendidos a partir de amanhã,
mais conhecido como quarta-feira. O valor para sócios do Beira Rio e nsslnantes
da Revista Nossa será R$ 50,00 e para outros, feminino R$ 60,00 e masculino R$
70.00. A festa acontecerá dia 23 de agosto, no Beira Rio, com a participação do

. grupo Nenhum de Nós, os pagodeiros Márcio e Vavá, ex-Karametade, e os serta

nejos Nícolas & Matheus. lembrando que os ingressos são limitados.

DIREITO DE RESPOSTA
O Major Waldo Hertster Júnior en

viou correspondência esclarecendo
a notinha "Perguntar não Ofende",
registrado nesta coluna em 10de
julho, onde questionava: "Por que
a polícia estaria, durante as blitz,
pedindo o telefone de mulheres"?
Segundo o Major Waldo, o telefone é
solicitado para que no final de cada
mês, a administração interna sorteie
no mínimo dez números de telefo
nes, e a partir daí faça uma pesquisa
com as pessoas que foram aborda
das. A idéia é ver unicamente o grau
de satisfação da comunidade, inde
pendentemente de sexo. Aprovo!

" O segredo é não
correr atrás dos
borboletas...

É cuidar do jardim
poro que elos

venham até você"
MÁRIO QUINTANA

DE NOVO VÉIO?
Esse não pára. O cantor Fábio Jr. será
pai pela quinta vez. Agora é com a sua

esposa, Mari Alexandre, que se subme
teu a uma inseminação artificial para
realizar o sonho de ser mãe. Putz,
será que nem o Viagra tava ajudando
o velhinho?

1)jsqlU:l�mtep
32l'&tô89'

LEITOR DO DIA
O leitor de hoje-é o empresário e

camarada Rodolfo Kohlbach, que
além de ler todos os dias para fi
car super antenado nas notícias da
terrinha, "ajuda" este colunista a

fazer a coluna. Valeu!

QUE ARD IDAU!
Esse zunzunzum é de arrepiar.
Aterrissou no meu e-mail a exis
tência de um acordo firmado por
dois casais da nossa sociedade. Um
dia um empresta a mulher ao outro
e na hora da devolução; a sorte é

lançada ... para uma farra a três!! O
rasto é segredo de alcova, ardendo
que nem pimenta malagueta.

ABACAXI!
Eu estava lendo durante a semana

a história de Charla Muller, uma

americana que presenteou o marido
em seu aniversário com um ano de
relações sexuais todos os dias. Agora,
se a mulher for muito mocréia, esse
é realmente um presente de grego.
A outra é do deputado e ex-chefe da
polícia civil Álvaro Lins, que estava
usando o nome da sua esposà para
esconder seus bens da fiscalização,
acabou levando a pobre coitada
para a prisão. Fala sério! Depois da
mulher melancia, mulher melão,
mulher moranguinho, o deputado
lançou a mulher laranja.

OPEN HOUSE
Amanhã à noite este colunista re

cebe open house os promoters mais
bem lançados de Jaraguá do Sul e
região, para um delicioso churras
co de confraternização e o lança
mento oficial da Feijoada do Moa,
que acontecerá dia 23 de agosto
no Beira Rio Clube de Campo.

A bonitono Suéli Klitzke, sem sombra de dúvidas,
foi a aniversariante mais festejada de ontem. Mil vivas

Carina Friedemann eTiago Emanuel Stolf festejam, hoje, .

dois anos de feliz vida conjugal. Parabéns ao casal.

Durante a 10 Serota Italiana, na última sexta-feira, Lu Dias,
Helena Eggert, Cônsul da Itália Vitoriano Speranza, Claudia
Montimor e Sr. Vicente Donini.

• Sábado, às 10 horas da ma

nhã, será a abertura oficia I da 1°
.$tammtisch. Por favor gente, são
10 horas e não 10h15min ...etc...
etc...Cheguem cedo!

• Na sexta-feira, véspera de feria
do, tem freje dos bons no Panorô
mico da Scar. Será a festa de quatro
anos da Combat. Agendem!

• Na sexta-feira (24), na lancho
nete Avenida em Guaramirim, tem
acústico com o excelente cantor
de MPB Paulo Henrique.

• Dia nove de agosto o GAVI
- Grupo de AP9io a Vida man

teriedor.do Programa CW de
Valorização da Vida:promovéô III
Carreteiro. O evento acontecerá
a partir das 11 horas, na Igreja
Rainha da Paz.

., -N;ãp s
e-mails' o: Porque você
merece ganhar um cori'vite para
Feijoada do Moa e ser d�staque
nesta'coluna. Envie emóil para:
;moagonc!tlves@netuno.com.br.

• Onde se vive o amor, a vida se;
faz canção.

'
.

• Com essa, fui!
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O crescimento da economia
, tem trazido um novo tipo de es

trangeiro para o Brasil: o traba
lhador. De países mais pobres,
geralmente dos vizinhos lati
nos, milhares desses imigran
tes têm cruzado a fronteira em

busca de emprego, reais e uma

vida melhor. Ainda que tenham
salários baixos e condições, às

vezes, pouco favoráveis, eles
têm .conseguido prosperar: no

período acumulado de 12 me

ses até maio, o volume de re

messas feitas às famílias nos

países de origem cresceu 78,4%
e já soma US$ 638,8 milhões,
ou pouco mais de R$ 1 bilhão
no período.

Enquanto brasileiros acham
que a saída está em países daEu-

.",.__ ECONOMIA O CORREIO DO POVO mTERÇA·FEIRA, 22 DE JULHO DE 2008
.

Mailson daNóbrega:
Inovações e despreparo

lhantes aos melhores do mundo. Nos últimos anos, gerou
um ciclo inédito de crédito, que contribuiu para elevar o

potencial de crescimento da economia.
Infelizmente, ainda prevalecem o preconceito e a de

sinformação sobre o seu funcionamento, que aumentam

nas operações com moeda estrangeira. A anacrônica le

gislação cambial, da época da aguda escassez de divisas,
permite que crimes de sonegação fiscal e corrupção sejam
vistos como de evasão de divisas.

O Brasil e as regras cambiais evoluíram. Tornou-se

possível fazer remessas internacionais de reais; transferir
divisas sem limite para cobrir gastos de educação e saúde;
abrir conta, ter cartão de crédito e investir no exterior. Não
é preciso autorização prévia para cobrir margens em ope
rações de bolsas estrangeiras. E por aí afora. O Banco Central
se tomou autônomo para defender a estabilidade e a Comis
são de Valores Mobiliários regula bem omercado de capitais.
Com essas transformações, surgiram competentes gestores de
recursos, capazes de oferecer inúmeros tipos de investimento.
Os fundos de pensão e assemelhados se fortaleceram. Ambos
constituem fi. nova face do sistema financeiro e já constituem,
direta ou indiretamente, a principal fonte de financiamen
to da economia e já incluem o crédito de longo prazo.

Infelizmente, a complexidade de muitas das operações
desse novo mundo, legais e legítimas, escapa ao enten

dimento de grande parte da sociedade brasileira. Pior, as
deficiências do sistema educacional, visões pueris do sis-

tema financeiro e a ideologia produzem confusões inacre
ditáveis em investigações de supostos crimes financeiros.
É o que se viu da recente operação Satiagraha da Polícia Fe
deral As partes do relatório que vieram a público indicam
um alarmante desconhecimento das operações do sistema
financeiro. Daí a ridícula a afirmação de que um dos deti
dos soubera, com antecedência de 20 dias, que o Federal
Reserve americano reduziria a taxa de juros em 0,50 ponto
percentual. Essa seria uma prova de seu acesso a informa

ções privilegiadas. Por essas e outras, as acusações de lava
gem de dinheiro, transferências ilegais de recursos para o

exterior e evasão de divisas dificilmente se sustentarão.

O que se viu foi, mais uma vez, o espalhafato da opera
ção, a improcedência de afirmações e prisões baseadas em
inquéritos mal formulados. O natural prende-e-solta deve
ter reforçado a idéia de que os ricos não mofam na prisão.
Já os investigados, muitos provavelmente COIn culpa em

outros cartórios, poderão derrubar na Justiça as acusações
infundadas.

.

Um país que se moderniza e adquire crescente respeito
externo não pode conviver com essa situação. É preciso
investir no preparo dos policiais; dos procuradores e dos

juízes. Quando a ideologia e o preconceito estão ausentes,
não é difícil entender como funciona o sistema financeiro.

* Mailson daNóbrega é ex-ministro da Fazenda e sócio

da Tendências Consultoria Integrada (e-mail: mnobrega@
tendencias com.br)

Uma das vantagens da globalização é a difusão do co

nhecimento. A tecnologia passa de um país para outro e au

menta o bem-estar. De fato, os países em desenvolvimento
não precisaram inventar a geladeira, o automóvel, o telefo
ne, o computador e outros bens. Nem investir em pesquisa
de medicamentos ou na geração de equipamentos eletrôni
cos de diagnóstico, que aumentaram a expectativa de vida.
A transferência de tecnologia se faz a uma velocidade cada
vez maior. Foram necessários 90 anos para o telégrafo se

espalhar por 80% dos países em desenvolvimento, mas
apenas 16 para o mesmo acontecer com o telefone celular,
que também queima etapas: em muitos lugares da África e

da América Latina chegou antes do telefone fixo.
Os modernos serviços financeiros - essenciais para o

desenvolvimento - nasceram de séculos de evolução ins
titucional no mundo anglo-saxônico e se espalharam para
outros países.

Ocorre que as novidades podem chegar em contextos
ambientais menos evoluídos e causar problemas desne
cessários. É o caso do automóvel, cujo uso se difundiu em

países caracterizados por baixo nível educacional, menor
rigor na punição de contravenções do trânsito e estradas
mal conservadas. Resultado: perdas de vida em proporção
maior do que nos países ricos.

No Brasil, esse contraste é inequívoco no sistema finan
ceiro. Em meio a crises e avanços, o nosso se tornou sólido
e dotado de tecnologia e sofisticação operacional seme-

Cresce número de estrangeiros no Brasil
OIT estima que até 2 milhões de trabalhadores imigrantes vivem hoje no país

ropa, Estados Unidos ou Japão,
milhares de bolivianos, colom
bianos, paraguaios e peruanos
escolheram o Brasil como a terra

dos sonhos. Coreanos e chineses

completam a lista dos novos imi

grantes. Rodrigo Pena, oficial de

projetos da Organização Mun
dial do Trabalho (OIT), estima

que entre 1,5 milhão e 2 milhões
de trabalhadores estrangeiros vi
vem atualmente no Brasil.

Para Pena, não é surpresa
ver o aumento das remessas

feitas por esses trabalhadores.
"A estabilidade econômica atrai

pessoas de países que não con

seguiram atingir o mesmo grau
de prosperidade".

AGÊNCIA ESTADO

Imigrantes sul-americanos no Brasil já enviaram
aos países de origem mais R$ 1 bilhão em um ano

.

Vocêbpor
de trodêtuti

,

.p.!�
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COMEMORE O ANIVERSÁRIO DE JARAGuÁ DO SUL RELAXANDO NO ÁGUAS DE PALMAS.
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se é recorde na

produção de arroz
Em 2007, o produção brasileiro de grãos (cereais, leguminosos e

oleaginosos) atingiu recorde: 133,3 milhões de toneladas colhi
dos, 13,7% o mais que no sofro de 2006. Santo Catarina foi cam
peão no produtividade do arroz e do trigo e teve maior incremento
no colheita e feijão. O Estado colheu 1.038 mil toneladas de arroz

(9,4% do produção naciona!). A produtividade do lavoura catari·
nense de trigo também foi o maior do país, onde foram colhldns
203 mil toneladas, equivalentes o 5% do produção brasileiro. A
colheita de fe.ijão em SC foi o que mais cresceu no País no ano

passado (30,8%). Foram colhidos 214 mil toneladas de feijão, o
que corresponde o 6.6% do produção nacional.

TEMPORADA DA BALEIA FRANCA
Em Imbituba, abertura do temporada de observação do baleio franco foi
oficializado nesse final de semana. O evento promovido pelo Instituto Ba
leio Franca OBF) foi simbólico, já que há mais de três semanas que os

mamíferos estão no litoral catarinense. Entre observações registrados e

relatos' de pescadores e monidores já foram contabilizados cerca de 80
baleias entre Florianópolis e Araranguá, no Sul de Santo COlarina.

CANDIDATU IMPUGNADAS
O Minsitério Público� mloral impugnou 71 dos 170 registrosde candida
turas do 52° lona Eleitoral de Santo Cotarina, que abrange os cidades de
Anita Garibaldi, Abdon Batista, Compo Belo do Sui, Cerro Negro e Celso
Ramos, no centro do ·fstado. Conforme informações do Cortório Eleito
ral do município sede do 57D Zona, Anita Garibaldi, os principais motivos
que geraram os impugnações no região foram analfabetismo, ausência

.

do provo de deslncompatibilização, o falto de apresentação do certidão
negativo de antecedentes criminais, e em razão do vida pregresso dos
candidatos, nos termos do art. 14, inciso 9° do ConstituiÇ(io Federal, ou
seja, nos casos de inelegibilidade do candidato. (EB/ECW).

FATURAMENTO DO COMÉRCIO
O comércio varejista brasileiro registrou alto de 5,80% nos vendas de
janeiro o maio de 2008, frente o igual período do ano passado, de
acordo com o INVC (índice Nacional do Comércio Varejista), calculodo
pelo Sistema eNC. No período, o Grande Florianópolis foi o região que
registrou o maior faturamento (16,70%), seguido pelo Gronde Notal,
com alto de 16,64% nos vendos, e pelo região metropolitano de For
taleza, com acréscimo de 11,65%.

TRE-SC FARÁ CONCURSO
O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de Santo Cotorino forá concurso poro
14 vogas pora cargos de nível médio e superior A Consulplon, empresa
responsável pelo orgonizaçiio do concurso, inicio o elaboração do edital,
que será divulgado nos próximas semanas. Os cargos de nível médio sóo
para técnico judiciório, especiolidode em progromoção de sistema, e o

exigência é o curso técnico no óreo. Já poro o cargo de nível superior é
preciso ter graduação em engenhorio cívil e registro no Conselho Regional
de Engenhorio, Arquitetura e Agronomio.

r e d a c a o @ o c o r r e i o d o P o. v o . c om. b r

SANTACATARINA---------

Em Santo Catarina, 61 dos 293 municípios registraram quedo no número de eleitores

ELEITORES

20% dos municípios
de se têm reduçã,o
Maior redução foi no município de Imaruí
SÃO PAULO Sul, 14,32%; em Brunópolis,

Pesquisa mostra que 61 13,63%; em São Bernardino,
(20,81%) das 293 cidades de 11,33%; em São Domingos,
Santa Catarina apresentaram 11,27%; e em Mirim Doce,
queda no número de eleito- 10,50%.
res para as eleições munici- Entre os 293 municípios
pais deste ano na compara- catarinenses, a maior evolu
ção com o pleito de 2004. O ção de eleitores aconteceu
levantamento foi realizado em Balneário Arroio do Silva,
pelo site G1.

.

com crescimento de 31,6%
A maior redução foi em - passou de 4.853 para 6.387.

Imaruí, com 14,93%. O total' Em Treviso, aumentou 30,95%
de eleitores caiu de 10.294 (de 2.565 para 3.359).

-

em 2004 para 8.757 em 2008. Outras oito cidades tive
Macieira perdeu 14,91% dos ram crescimento de mais de
votantes - diminuiu de 1.864 20%. Em São João Batista,
para 1.586. aumentou 29,76%; em São

Outras seis cidades ca- João do Itaperiú, 26,06%; em
tarínenses tiveram redução Paial, 23,72%; em Sangão,
acima de 10%. Em São José 20,86%; em Dionísio Cerquei
do Cerrito, o eleitorado caiu ra, 20,69%; em Armazém,
14,56%; em Campo Belo do 20,13%; em Palhoça, 20,03%;

e em Treze Tílias, 20,005%.
Participação voluntária
Segundo o TSE (Tribunal

Superior Eleitoral), Florianó

polis tem 0,27% dos eleitores
com 16 anos. O Rio de Janeiro·
tem a menor participação de
votantes com 16 anos no con

junto do eleitorado. Apenas
6.033 dos 4.579.365 de eleito
res da capital fluminense têm
16 anos, o que representa cer

ca de 0,13% do total. No Bra
sil, o voto para jovens de 16 e

17 anos é facultativo.
Já São Paulo é a segunda

capital com menor participa
ção de eleitores de 16 anos no

conjunto dos votantes -16.461
dos 8.198.301 aptos a votar

nas eleições municipais deste
ano, ou 0,20% do total.
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Arrecadação bate novo recorde
Receita Federal contahiliza mais de 300 bilhões em contribuição até junho
BRASíLIA

Mesmo com o fim da CPMF
(Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira),
a arrecadação de impostos e

contribuições no Brasil atingiu
novo recorde. A Receita Fede
ral contabilizou R$ 333,208 bi
lhões no primeiro semestre do
ano, crescimento de 10,43%.
Somente no mês de junho fo
ram R$ 55,747 bilhões, aumen
to de 7,11% em relação ao mes

mo mês do ano passado.
O imposto cuja arrecada

ção mais cresceu no semestre
foi o IOF (Imposto sobre Ope
rações Financeiras), que teve
suas alíquotas elevadas para
compensar o fim da CPMF.
A arrecadação subiu 151% e

chegou a R$ 9,8 bilhões.
Em valores absolutos, o

principal responsável pela arre
cadação recorde foi o Imposto
de Renda, que respondeu por
29% do total. Foram arrecada
dos R$ 97 bilhões, sendo R$-
44,7 bilhões somente das em

presas. A segunda maior arre

cadação ficou com a Cofins (R$
58,7 bilhões), aumento de 14%

,Aliados têm
mais receita
SÃO PAULO

O presidente Luiz Inácio
Lula da Silva abriu o cofre para
os aliados no ano das eleições
municipais. Das 50 cidades que
mais receberam transferências
federais, a base aliada adminis
tra 43. Ao todo, o governo fede
ral já liberou R$ 8,5 bilhões para
convênios em 2008. Metade dis
so foi paga nos últimos 40 dias,
com a proximidade �� prazo
estipulado pelaLeiEleitoral para
que o governo inicie obras.

O jornal Estado de S. Paulo
identificou os 935 municípios
que receberam mais de R$ 800
mil neste primeiro semestre. O

grupo soma R$ 2,7 bilhões em'
liberações. Destes, 81% dos re
cursos foram, repassados para
partidos da base aliada - o PT
abocanhou 23% das verbas,
seguido pelo PMDB, com 22%
dos recursos. Os dados são do
sistema eletrônico de registro
dos gastos federais (o Siafi).

sobre o ano passado.
A Receita vem justificando

os sucessivos recordes alcan
çados neste ano com base no

aumento do lucro das empresas
e no crescimento do PIB (Pro
duto Interno Bruto). A Receita
também atribui a arrecadação
recorde à cobrança judicial de
dívidas tributárias e às ações
de fiscalização realizadas no

semestre.
O órgão nega que haja au

mento da carga tributária.
Para justificar a carga tribu

tária, o governo diz também
que houve a extinção da CPMF,
que no ano passado respondia
por cerca de 6% da arrecada
ção, e a redução na alíquota da

I

Cide (tributo dos combustíveis)
para compensar o aumento da
gasolina e do diesel.

Houve uma queda de 12,2%
na arrecadação da Cide no se

mestre, para R$ 3,65 bilhões,
e de 54% entre maio e junho
deste ano. Já a receita da Previ
dência, que responde por cerca
de 25% da arrecadação, cresceu
12,6% no semestre e chegou a

R$ 83,7 bilhões. Só em junho, arrecadação somou R$ 55,747 bilhões, aumento de 7,11% ante mesmo mês do ano passado

Lula afirma que para país crescer, os vizinhos precisam se desenvolver

Lula defende papel do Brasil
na integraçõo da América
RIO DE JANEIRO

O presidente Luiz Inácio
Lula da Silva explicou ontem
a parceria firmada no final de
semana com o governo do boli
viano Eva Morales na constru

-ção e financiamento da estrada
"Rurrenabaque-Riberalta".

"Brasil tem. que assumir
definitivamente a responsa
bilidade pela integração da,
América do Sul. O Brasil é a
maior economia, é o país mais
índustrialízado, e a economia
mais forte, é o maior PIB (Pro
duto Interno Bruto). Portanto,
o Brasil precisa ter consciência
de que a integração da Améri
ca do Sul depende do gesto do
Brasil", disse Lula no progra
ma Café com o Presidente.

Os dirigentes brasileiro e

venezuelano assinaram na sex

ta-feira, 'ia, acordos para a con

cessão de créditos de US$ 230
milhões e US$ 300 milhões,

respectivamente, para a cons
trução de estradas entre La Paz
e o norte da região amazônica,
que faz parte de um corredor
entre o Brasil e o oceano Pacífi
co. Esses financiamentos subs-
'tituirão o programa "Conta do
Milênio" que os Estados Uni
dos suspenderam temporaria
mente como conseqüência de
desentendimentos entre os dois
países, Segundo o presidente
Lula, para que o Brasil cresça é
preciso que o mesmo aconteça
com seus vizinhos. Lula negou
ainda que o país queira ter he
gemonia sobre o continente.

"Essa rodovia que estamos
construindo com a Bolívia vai

permitir uma integração mais
forte dentro do território boli
viano, junto com o território
brasileiro, e vamos ligar isso
à rodovia Interoceânica, que
vai ligar o Brasil ao Pacífico",
afirmou.
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CRISE NO ZIMBÁBUE

INTERNACIONAL��������-

Acordo de negociação é assinado
Governo e oposição abrem caminho para um possível gabinete de união nacional
HARARE

A governamental União Na
cional Africana do Zimbábue
Frente Patriótica (Zanu-PF) e o

opositor Movimento para aMu

dança Democrática (MDC) assi
naram ontem, em Harare, um
memorando de entendimento
para formar um gabinete de
união nacional que permita ti
rar o país da crise em que se en

contra. O documento assinado
pelo presidente, Robert Muga
be, e o líder da oposição, Mor
gan Tsvangirai, abre caminho
para negociações formais sobre
um possível governo comparti
lhado no país. O acordo, media
do pelo presidente sul-africano,
Thabo Mbeki, se dá após meses
de impasse político e de atos de
violência que deixaram inúme
ros mortos durante o processo
eleitoral.

As duas facções vinham so

frendo fortes pressões para se

sentar à mesa de negociações.
A tensão política no Zímbá

bue chegou a seu limite após o

segundo turno das eleições pre
sidenciais em 27 de junho, que
foram boicotadas pela oposição

e sofreram inúmeras denúncias
de irregularidades.

Mugabe conclamou vitória
nas urnas depois de ter concor
rido sozinho. Sob seu governo,
o Zimbábue viveu um colapso
econômico e uma inflação anu

al de 2 milhões por cento.
Milhões de moradores do

país se refugiaram em nações
vizinhas, para fugir da crise
econômica.

O memorando deve servir
de base para negociações entre

Mugabe e Tsvangirai. A ONU e

a União Africana estão partící
pando do processo de media
ção, após Tsvangirai ter acusado
o presidente da África do Sul,
Thabo Mbeki, de ser tendencio
so em favor de Mugabe.

O envolvimento da ONU e

da União Africana foi uma pré
condição de Tsvangirai para
que as negociações fossem
iniciadas. "Nós concordamos
em princípio a discutir mais a

fundo a crise no Zimbábue e

nós julgamos isso um avanço
considerável", afirmou o en

viado da ONU ao país, Haile
Menkerios.

Comentário. deAmorim gera
mal-estar em reunião na Suíça
GENEBRA

A secretária de Comércio
Exterior dos Estados Unidos,
Susan Schwab, evitou entrar

em polêmica em relação ao co

mentário do ministro das Rela
ções Exteriores do Brasil, Celso
Amorim, que comparou as tá
ticas dos países ricos nas ne

gociações da Rodada de Doha
àquelas adotadas pelo chefe da

propaganda nazista Joseph Go
ebbels. A polêmica pode preju
dicar as posições do Brasil nas
negociações.

"Essa não é a hora e não é a

semana de voltar a cair em ve

lhas retóricas, feitas para perpe
tuar as velhas divisões ou para
criar novas. Não temos intenção
de entrar nisso", disse Schwab
ontem. Sobre as negociações,
Susan Schwab voltou a cobrar
mais concessões dos países
emergentes. "Estamos dispos
tos a fazer a nossa parte. Sabe-

mos que teremos que fazermais
contribuições além das muitas

contribuições que já colocamos
na mesa. Queremos ver as con
tribuições dos outros", apontou.
No sábado, 19, Amorim acusou

os países ricos de adotarem es

tratégia comparável à que era

utilizada por Joseph Goebbels,
lembrando a máxima do oficial
nazista: "uma mentira repetida
muitas vezes se torna verdade".

Segundo o chanceler, a táti
ca seria usada para se fazer acre
ditar que os países ricos oferecem
mais do que aquilo que pedem
em troca nas negociações da Ro
dada de Doha. Os comentários

repercutiram entre os líderes
presentes à negociação. A União

Européia qualificou as declara
ções de Amorim como sendo de
"mal gosto" e "lamentáveis".

O Ministério. das.Relações
Exteriores pediu.desculpas pelo
incidente provocado.

Presidente do Áfrico do Sul, Thobo Mbekr, mediou o ocordo entre governo e oposição no Zimbóbue

Caso Madeleine-,
é arquivado

g
9
'"
o

LISBOA

A Procuradoria portuguesa
decidiu ontem arquivar o.caso
da menina britânica Madeleine
McCann, e rejeitou a possíbíli
dade de realizar novas investi

gações ou abrir um julgamento
pelo desaparecimento da crian

ça, em maio de 2007.

Segundo a imprensa portu
guesa, o caso será arquivado
sem que ninguém seja acu

sado, por falta de provas. Os
pais de Maddie, Kate e Gerry
McCann e o britânico Robert
Murat foram apontados pela
polícia como suspeitos.

A Polícia Judicial portugue
sa entregou à Promotoria, no

dia l°de julho, seu relatório
final sobre a investigação, sem
indicações sobre o paradeiro de
Madeleine. Afastado do caso, o

principal investigador da polí
cia portuguesa, Gonçalo Ama
ral, está lançando um livro no

qual conta a sua versão.

EXPLosões JAM
TRÊS EFER M 14

Três pessoas morreram e outras 14 ficaram feridas ontem, em
duas êxplosões em Kunming, informou a agênciaXinhua. Os aten
ta.dos acontecem -(J menos de três semanas dos Jogos Olímpico.
A polícia c-hegou à conclusão� preliminar ainda, de que os casos

foram_sob_otagem, embora ainda nõo �e sajba sobre os autores,
nem_�ltCls motivações.
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Malwee. do pivô Lenísio (com a bola), buscará a recuperação amanhã, contra o Teresópolis, fora de cas:j

----------ESPORTE

NOVA DERROTA

Malwee perde jogo e

a posição para Ulbra
Time jaraguaense agora ocupa o terceiro lugar
CANOAS/JARAGUÁ DO SUL

A Malwee não conseguiu
vencer a forte marcação da UI
bra ontem à noite, em Canoas

(RS). Os gaúchos souberam

aproveitar as falhas dos jara
guaenses e acabaram vencen

do por 2xO. Com o resultado, a
Ulbra chega aos oito pontos e

ultrapassa a Malwee na classi

ficação, ocupando o segundo
lugar. Os catarinenses agora
estão em terceiro. O próximo
jogo será amanhã, às 20h, con
tra o Teresópolis, fora de casa,

com transmíssão da SporTY e

da Rádio Amizade.
Os dois gols da partida foram

marcados por Cris, um aos 14 do

primeiro tempo e outro aos seis

do segundo. A Malwee se por
tou bem e chegou várias vezes

ao gol adversário, mas não con
seguiu passar pela forte marca

ção e a boa atuação de Lavoisier.
- Depois do jogo, em entrevista à

Rádio Amizade FM, o ala Már
cio falou sobre o momento que

passa a equipe. "Estou aqui
desde 2004 e não me lembro de

passarmos uma situação difícil
como essa. Nós jogadores sabe
mos que temos culpa nisso, mas
é ter tranqüilidade e voltar a nos

sa boa fase", comentou.
O camisa 9 também reco

nheceu a qualidade do adver
sário. "Sempre é difícil jogar
contra eles. Faltou acertar. o

gol também". Para o goleiro

Tiago, o time está sentindo o

lado psicológico. "Precisamos
recuperar a confiança. Mesmo
com a vitória sobre o Joinvil
le, a gente sente que não está
num bom momento. Temos
total condição de confirmar
a classificação", falou. O cra

que Falcão, que sentiu uma

lesão muscular na coxa direita
contra o JEC, segue fazendo
tratamento e deve voltar em

15 dias. A Cortiana/UCS, que
venceu o Minas, em Belo Ho
rizonte, por 4x3, continua na

liderança do grupo, agora com
15 pontos. O jogo entre Join
ville e Teresópolis não havia
terminado até o fechamento
desta-matéria.
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Vista seus colaboradores
com uniformes produzidos
com tecidos do mais alta

qualidade.

Rumo a Olesc
Ontem os atletas que vão para o Olesc foram apresentados. Eles
viajam nesta semana e o competição inicio no sexto-feira (25 de
julho), em Criciúma. Até o dia 2 de agosto, cerco de 200 pessoas
(entre atletas e dirigentes) defenderão Jaraguá do Sul no compe
tiçôo, voltado poro atletas até 16 anos. O objetivo é ficar entre os

cinco primeiros colocados. Esta é o competição que realmente va

lorizo o prato do coso, já que, poro participar, é preciso estar ma
triculado em qualquer unidade escolar do cidade que defende.

TRÊSOUROS
Jaraguaense Ivanildo dos Santos Pinto volto de Manaus (AM) com três
medalhas de ouro no Campeonato Brasileiro Moster de atletismo. Ele dis
putou três provas - salto em disl�ncia, 100m com barreiras,e lança!l!.ento
de disco, ficando em primeiro em todos no categoria 50/54 aijOS� "Foi um
grande resultado. Espero repetir o desempenho no Sul-Americano (em no
vembro, no ArgentinaY'.lvaniido competiu com apoio do FME, Faculdade
Jangada, Usapeças, RBN, Parafusos Ewald e Cosmos Turismo.

.

AMISTOSO
Já que o jogo de domingo foi cancelado, o time do Juventus fez um

amistoso ontem em Curitiba, contra o time B do Atlético Paranaense. E
foi derrotado por 4x2. Os gols tricolores foram de bolo parada - Bruno
Lopes (de pênalti) e o recém-chegado Amoral Rosa (de falto). O con

fronto foi válido para manter ritmo aos jogadores.

OS ENDIVIDADOS
Pesquiso mostra que o clube mais endividado do Brasil é o Flamengo.
No fim de 2007, o rubro-negro carioca acumulou R$ 242 milhões em

dívidas. Logo depois vem o Atlético-MG com R,$ 214 milhões. Outros
dois cariocas encabeçam o listo dos quatro primeiros - Botafogo e

Fluminense. E apenas cinco times estão com soldo positivo - Atlético
PR (R$ 37 milhões), Juventude, Santos, São Paulo e Barueri.

MOVIMENTANDO
A CCO dos 48° Jose, que acontecerão em Timbó, Rio dos Cedros, Indaial
e Pomerode, já trabalho o todo vapor. Faltando quatro meses paro o

início do competição, já estão fazendo pesquiso com delegações e

veículos de imprensa, poro arrumar o melhor estruturo possível poro
quem for cobrir o evento. O trabalho é capitaneado pelo competente
Giovani Vitória, que é assessor também do FMD de Blumenau.

esporte@ocorreiodopovo.com.br
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Ciclismo retorna em grande estilo
Após 13 anos sem competição em Jaraguá do Sul, modalidade volta para ficar
JARAGUÁ DO SUL

O dia 20 de julho de 2008 fi
cou para a história do ciclismo
jaraguaense. A datamareou o re

torno das provas da modalidade
em [aragua do Sul e região, após
13 anos sem competições do gê
nero. O ciclismovoltou para ficar,
já que, segundo os organizadores,
o circuito de Jaraguá deverá ser

repetido no ano que vem.
Cerca de 100 competidores

percorreram as ruas do centro da
cidade em treze categorias.Apro
va, que foi válida pelo Ranking
Catarinense de Ciclismo, teve
resultados expressivos para os

atletas jaraguaenses. Maristela
Bassani conquistou a prata en

tre as mulheres, Carlos Augusto
Vieira ficou em primeiro na ca

tegoria master C, Gustavo Fidelis
conquistou o ouro nos veteranos
e Sérgio Paes ganhou bronze na

master A. Ioní Cozzarin, que
corre por Joinville, conquistou a

prata na master B. A prova trou
xe uma novidade para a compe
tição. Cerca de 20 ciclistas parti
ciparam da modalidade "pratas
da casa", onde qualquer pessoa
com bicicleta de marcha poderia
participar. O primeiro colocado
ganhou uma bicicleta.

Sérgio Paes, um dos organiza
dores, comemorou o sucesso da

prova. "O evento superou as nos

sas expectatívas, Agora [araguá
está retornando para o circuito
catarinense de ciclismo e este

foi o primeiro passo", festejou
o atleta, emendando que estão

previstas provasmunicipais para
promover ainda mais o esporte.
O evento teve o patrocínio do
Plano Leier e Studio FM.

GENIEW RODRIGUES Jaraguaenses conseguiram bons resultados correndo em casa, Sérgio Paes (frente), ficou com o branze no master A

Flamengo é eliminado em Pomerode
Time não conseguiu segurar a vantagem e perdeu por 2xO na prorrogação
JARAGUÁ DO SUL

O único time Jaraguaense que
ainda se mantinha vivo da Taça
Pomerode de Futebol foi elimi
nado na tarde de domingo. O

Flamengo do Garibaldi não con

seguiu segurar a vantagem sobre
o Vera Cruz e cedeu a vitória, por
2xO, no tempo normal e perdeu
pelo mesmo placar na prorroga
ção. O rubro-negro tinha o direto
de empatar na casa do Vera Cruz,
já que havia vencido o adversário
em casa, por 2xO.

Segundo o técnico do time

jaraguaense, Claudemir Rue

dieger, o Foguinho, a equipe
entrou desconcentrada e dei
xou os adversários mandarem
no jogo. "Os dois times tinham
a chance de se classificar, mas
eles souberam aproveitar o fator
campo", considerou. Além do
Vera Cruz, o Atlético de Pome
rode e Floresta também se elas
sificaram para a quinta fase. O
Atlético venceu o Botafogo por
lxO e o Floresta derrotou o Tupi
por 3xl no tempo normal e o

mesmo placar na prorrogação
(3xl). O jogo entre Água Verde
de Pomerode e Caramuru foi

�ape_��!i"uto
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Segundona começa com muita
bola na rede e três goleadas
JARAGUÁ DO SUL

Oito jogos abriram. no
fim-de-semana as disputas
do Campeonato Não-Profis
sional da Segunda Divisão
- Taça SDR, ou Segundona.
As partidas mostraram que
os jogadores estão inspira
dos para fazer gol. A média
de bolas que balançaram as

redes foi de 3,5. Foram 28

gols em oito jogos, onde três
times conseguiram marcar

mais de três gols de diferen

ça sobre os adversários. Com

destaque para o Seleto que
ganhou de 6xO do Tupy.

Nas partidas de sábado,
o Rio Molha e Atlético não

_ saíram do zera. O Rio Cer

� ro venceu a Ponte Preta por
� 2x1. A Kiferro foi derrotada
� pelo II Bordados por lxO.

Time tinha a vantagem do empate na prorrogação, mas deixou escapar O Guarany mareou três em

cima da Galvanização Ba
tisti. O último confronto
de sábado, foi o clássico do
Garibaldi, entre Flamengo e

Grêmio; e quem levou a me

lhor foi o tricolor, fez 4x2

com dois gols de Jackson e

dois de Rucicler, Para. o ru

bra-negro, Rafael mareou

duas vezes.

No domingo, aconteceu
a maior goleada da primeira
rodada. O Seleto de Cuaramí
rim venceu o Tupy de Schro
eder de 6xO, onde Antônio,
Adilson, Ivan e Vanildo (3)
anotaram para o time de
Guaramirim. O Botafogo ven
ceu o Caxias com um placar
apertado: 3x2. O Cruzeiro fez
a terceira goleada da rodada,
mareou 4xO sobre o Vila Rau,
Derli balançou a rede para o

time de Massaranduba duas
vezes.

ASPIRANTES
Pelos aspirantes, o Rio

Molha venceu o Atlético

por 2xl, o Rio Cerro ganhou
da Ponte Preta por lxO, a Ki
ferro venceu o II Bordados
(lxO), o Batisti ganhou do

Guarany (2xl) e o Grêmio
Garibaldi derrotou o Fla

mengo por 2x1. No domin

go, Cruzeiro e Vila Rau fica
ram no 2x2, Caxias ganhou
do Botafogo (3xl) e o Tupy
venceu o Seleto (3x2).

A tabela com os jogos da
próxima rodada será divul
gada até amanhã. A 1 a fase

.

vai até 26 de outubro.
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Resultados· 13' RodadaBRASILEIRÃO SÉRIE A - CLASSIFICAÇÃO

Futsal segue invicto
nas duas categorias
Categoria sub-17 ainda não perdeu em 2008
JARAGUÁ DO SUL

O futsal sub-17 de Jaraguá
do Sul está de bem com a vida.
Tanto o masculino corno o fe
minino seguem sem perder
no Campeonato Catarinense.
Ambos entraram em quadra
no fim-de-semana e manti
veram a escrita. As meninas
da Malwee/Kelme/FME joga
ram em casa e garantiram a

classificação para a segunda
fase com duas vitórias e um

empate, somando 16 pon
tos, contra dez de Caçador,
nove de Blumenau e zero de
Videira.

No fim-de-semana, as co

mandadas de Maurício Berti
venceram Videira por 5xO e

Blumenau por4xl, empatando
em lxl com o Kindermann, de
Caçador. A tabela da segunda
fase ainda não foi divulgada
pela Federação Catarinense de
Futsal.

Já o time masculino da
Malwee/CEJ/FME venceu as

três em São Miguel do Oeste
e continua 100% no Estadual
(13 vitórias em 13 jogos). Os
jaraguaenses têm a melhor
campanha, o melhor ataque
(91 gols) e a melhor defesa
(apenas 12 sofridos). Em bus
ca do bicampeonato, jogaram
no final de semana pelo turno
da 3a fase e venceram Irani
por 19x3, Campos Novos por
9xl e o time da casa por 4xO.
Nos dias 22 e 23 de agosto,
em casa, o time busca a vaga .

no quadrangular semifinal da
competição. Time feminino de Jaraguá do Sul ficou no 1x1 com Caçador, na Arena

Ipatinga 4xl Portuguesa
Fluminense 1 xO Figueirense
(3rêmio 1 xO Cruzeiro
Amanhá
Goiás 3x2 Palmeiras
Santos 1 xO Sport
Atlético·PR 3xl Vasco
Náutico 1 xl Internacional
São Paulo 2xl sotatouo
Flamengo Oxl Vitória
Atlético-MG 3x2 Coritiba

Col. Time P J V E O GP GC SG
1° Flamengo 26 13 8 2 3 25 12 13
2° Grêmio 25 13 7 4 2 19 la 9
30 Cruzeiro 24 13 7 3 3 20 12 8
4° Vitória 23 13 7 2 4 20 13 r
5° Sáo Paulo 23 13 6 5 2 22 13 9
6° Palmeiras 21 13 6 3 4 21 16 5
7° Internacional 19 13 5 4 4 16 14 2

. .80 Figueirªnse 19 l:t 5 4
.... 4 1� 23 ·5

9° Náutico 18 13 5 3 5 15 17 -2
10° Coriliba 17 13 4 5 4 18 16 2
11° Atlético-PR 16 13 4 4 5 14 14 O
12° Vasco 15 13 4 3 6 19 19 O
130 Botatoqo 15 13 4 3 6 17 18 -1
14<1

.

Sport 15 liL 4 :l' on' ã¥ 12
..

�7 ·5
15° Portuguesa 15 13 4 3 6 18 26 -8
16° Atlético·MG 15 13 3 6 4 17 19' ·2
170 Goiás 14 13 3 5 5 14 21 -7
18° Flumiií�n!le 12 13 3 3 fI 11 "Jli, -4
190 Santos 11 13 2 5 6 la 20 ·10
20° Ipatingà" 10 13

"

2 4 7 26
'_

�1115

Próximos Jogos - 14' Rodada
Amanhã
19h30 - Coritiba x Ipatinga
19h30 - Cruzeiro x Goiás
20h30 - Vitória x Náutico
21 h50 - Internacional x São Paulo
21h50 - Botatoço x Atlético-MG
21 h50 - Portuguesa x Flamengo
21h50 - Vasco x Fluminense
Quinta-feira
20h30 - Palmeiras x Santos
20h30 Figueirense x Grêmio
20h30 - Sport x Atlético-PR

BRASILEIRÃO SÉRIE B - CLASSIFICAÇÃO Resultados - 12' Rodada
São Caetano Ox4 ABC
Avai 2xO Gama
Barueri 4x3 Ceará
Vila Nova 2x2 Santo André
Brasiliense 1 x2 Paraná
Bragantino Ox2 Criciúma
Fortaleza Ox3 Ponte Preta
Corinthians Oxl Bahia
América-RN 3xO Marilia
Juventude 4xO CRB

Col. Tjme� P J V £ O GP Gç SG
1° Corinthians 27 12 8 3 1 26 9 17
2' Juventude 24 12 7 3 2 19 8 11
3° Barueri 23 12 7 2 3 21 22 -1
4° Avaí 23 12 6 5 22 11 11
5' Ponte Preta 19 12 6 5 18 16 2
6' Vila Nova 19 12 5 4 3 17 16 1
7° Ceará 18 12 5 3 4 24 19 5
8° ABC 18 12 4 6 2 17 11 6
go Santo André 17 12 4 5 3 22 14 8
lO· Bahia 17 12 4 5 3 12 14 -2
II' São Caetano 15 12 4 3 5 15 16 ·1
12° Bragantino 15 12 4 3 5 12 15 ·3
13° Criciúma 14 12 4 2 6 la 15 -5
.1,4° Paraná 14 12;.>,3 5 4 14 If! ·1
15° Marília 13 12 2 7 3 16 23 -7
16° Brasilien,se 11 12 3 2 7 14 20 -6
17° América-RN 11 12 3 2 7 12 18 -6
18° Gama 10 12 3 1 8 9 25 -16

,190 Fortaleza 10 2 4 6 18
";i,

13' Rodada
Hoje
1 9h30 - Paraná x Barueri
1 9h30 - Marilia x Avai
19h30 - CRB x Fortaleza
1 9h30 - Santo André x América-RN
20h30 - Ceará x Corinthians
20h30 - Bahià x São Caetano
21 h45 - Ponte Preta x Vila Nova
21 h45 - Criciúma x Brasiliense
21 h45 - Gama x Juventude
21 h45 - ABC x Bragantino

SÉRIE C BRASllEIRÃO Botafogo 5xl Guaramirim
Nova Geração OxO C. do Futuro
M. Travesso 1 x2 Flamengo
INFANTIL
CT Falcão lxO O Pequeno e a Bola
Botafogo 0x2 Guaramirim
Nova Geraer J Oxl C. do Futuro
M. Travess� 0x2 Flamengo
JUVENIL
CT Falcão OXO O Pequeno e a Bola
Botafogo 2x2 Guaramirim
Nova Geração 5x2 C. do Futura
M. Travesso 2x4 Flamengo

Resultados 4° Rodada
Grupo 15
Mareílio Dias 2xO Eng. Beltmo
Toledo 2x1 Inter

Classificação: Toledo 8, Mareílio Dias
7, Inter-SM 4 e Eng. Beltrão 3.
Grupo 16
J. Malucelli OXO Brasil
Caxias 3xO Metropolitano
Classificação: Caxias 8, Brasil 5, J.
Malucelli 3 e Metropolitano 3.

TAÇA POMERODE

Jogos de Volta
Atlético Pomerodense 1 XO Botafogo
Vera Cruz (2)2xO(0) Flamengo
Floresta (3)3x1 J 1) Tupi
Aspirantes
Vitória 6XO Atlético Pomerodense
Caramuru 5x5 Atlético ENEC

Resultados 2° Rodada
Vitória OXO Kiferro
Mecânica Taió 2XO Caxias
Flamengo 3XO Ponte Preta
Seleto Ox3 Rio Molha
Classificação: Rio Molha 6, Vitória e

Mecânica Taió 4, Flamengo 3, Kiferro 2,
Caxias e Seleto 1, Ponte Preta O.

2° Rodada (Amanhã 15h)
NEC/Caçador Oxl Brusque
Pinheiros Ox3 Concórdia
Joaçaba 1XO Inter
Imbituba 3x2 Hereílio Luz
Próspera 1xl Camboriuense
Classificação
Grupo A: Brusque 6, Inter 4, Joaçaba e

Concórdia 3, Pinheiros 1, NEC O.
Grupo B: Camboriuense 4, Juventus e
Imbitubo 3, Próspera 1, Heralio Luz O.

TItulares e aspirantes (entre parênteses)
Caxias B 2x3 Botafogo B (3x1 )
Rio Molha OXO • Atlético B (2xl )
Rio Cerro 2xl Ponte Preta (lxO)
JJ Bordados lxO Kiferro (Oxl)
Guarany 3XO G. Batisti (1x2)
Cruzeira 4XO Vila Rau (2x2)
Flamengo B 2x4 Garibaldi (1x2)
Seleto 6XO.Tupy (2x3)

GUARAMIRIMMassa critica
desempenho

Felipe Mosso se deu por satisfeito com o

terceiro lugar obtido no domingo, no circui
to de Hockenheim. "Eu não tinha carro para
luta[ Eu não tinha condições de vencer",
falou o brasileiro, segundo no Mundial.
Massa acredito que o diferença entre
Ferrari e Mclaren foi causada porque "al
guma coisa não estava funcionando",

Kaká: Chelsea
oferece R$ 425 mi

Robinho fora
da Olimpíada

Um dos três jogadores com mais de 23
anos convocados por Dunga poro defender
o Brasil nos Jogos de Pequim, o atacan
te Robinho, confirmou que está foro. "O
clube acho melhor que eu faço uma boa
pré-temporada", disse. O time espanhol
enviou um pedido de dispenso em virtu
de de uma lesão no púbis do atacante.

ESTADUAL FEMININO
Municipal de Futsal
Taça Izídio Carlos Peixer
Chaves da 2° Fase
Chave F: Cruzeira A. Serenata, Barro
Brancoe MM.
Chave G: Rebas, AM Vila Amizade, Bem
Bolado e Atlético.
Chave H: União/Jagunços, S. Branden
burg, Altitude e Valcanaia.

Semifinal- Jogos de Volta
Kindermann 9.<1 Müller
Avaí lXO Joinville

A suposto proposta do Chelsea de 100
milhões de euros (R$ 250 milhões) pelo
apoiador Kaká, do Milan, já aumentou:
segundo revelou um jornal italiano, o

oferto dos ingleses chegou o 150 mi
lhões de euros (R$ 425 milhões). Os dois
clubes, no entanto, negam qualquer in
vestida oficial pelo brasileiro.

CAMPEOMTO ESCOUNMAS
Resultados
PRÉ-MIRIM
CT Falcão OXO O Pequeno e a Bola
Botalogo lxO Guaramirim
M. Travesso Ox3 Flamengo
MIRIM
CT Falcão 2xl O Pequeno e a Bola

AMISTOSO
Inter Master 5x3 Trevo (B. Camboriú)
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CONTRA-CAPA----------
INVESTIMENTOS

Cultura ganha
R$ 2,5 milhões
para projetos
Edital vai selecionar sessenta pontos
do Estado para repassar os recursos

O primeiro repa�se dos recursos

do Ministério da Cultura previstos
para o projeto de desenvolvimento da
Rede de Pontos de Cultura em Santa
Catarina será de R$ 2,5 milhões. Atra
vés de edital, 60 pontos de Cultura do
Estado serão selecioriados.

O secretário de Turismo, Cultura e

Esporte, Gilmar Knaesel, explica que
o programa está alinhado à política
de acesso à Cultura em todas as re

giões catarinenses. Para ele, o reforço
é "importante para a democratização
do acesso aos produtos e equipa
mentos culturais por todo o Estado".
Ainda de acordo com o secretário, o

Ministério da Cultura pode, inclusi
ve, aumentar o número de postos pre
vistos caso as inscrições para o edital

.

apontem uma demanda maior.

O apoio a Rede de Pontos de Cul
tura prevê assessoria técnica, desen
volvimento de atividades de integra
ção, acompanhamento e repasse de
recursos que somam R$ 180 mil, pelo
período de 36 meses, para cada uma

das 60 entidades de caráter cultural
ou com histórico de atividades cultu
rais, sem fins lucrativos, que explo
rem diferentes meios e linguagens
artísticas. O programa prevê um total
de recursos de R$ 10,9 milhões.

Os recursos são resultado de uma

ação da Secretaria de Estado de Tu

rismo, Cultura e Esporte, em 2007.

Santa Catarina foi o único Estado da

região Sul habilitado para o programa
nacional. Atualmente, estão registra
dos 700 Pontos de Cultura espalha
dos pelo país.

Entidades culturais selecionadas devem receber até R$180 mil durante 36 meses
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Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança.
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