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Pratos deliciosos
e bém nacionais
Saiba como fazer uma feijoada tradicional
e um feijão tropeiro de dor águo no boca.
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UM EXERCíCIO
PARA MANTER A
SAÚDE EM DIA

c HILDEGARD SCHMIDTTEM 83 ANOS, MAS NÃO PENSA EM FICAR
:PARADA. ALÉM DE COZINHAR,UMPAR A CASA, LAVAR E PASSAR

. ROUPA, ELA DEDICA UMA PARTE DE SEUS DIAS PARA MONTAR
. ·OUEBRA-CABEÇAS. E, AINDA, DUAS TARDES POR SEMANA SE REÚNE
COM AMIGAS PARA JOGAR CANASTRA. ATIVIDADES QUE FAZEM MUITO

BEM À SAÚDE, AFIRMA O GERIATRA REGIS OSELLAME.
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CRAQUE DE BEM
COM A VIDA

lENíslO, AO LADO DOS FILHOS E DA ESPOSA,
�.. CURTE A S-o)\_SEQUÊNCIA NA MALWEE, COMEMORA

ARTILHARIA E �VALlA DESEMPENHO DO PRINCIPAL
ADVERSÁRIO DA EQUIPE NA LIGA.

Wanderlei eleito
para presidir CDL

. Uma dos lutos será &ontro lei que obrigo
recebimento de cheques de contos recentes.
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Visite o apartamento decorado I
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LEIA HOJE

o <:OHltElO DO f·OVO

tm!§
Os estudantes brasileiros com idlldes entre 4
e 17 anos fical1], em médio, 3,8 horos por dia

. JlO escola, revela estudo do Fundação Getúlio
•

. Vargas. O tempo é menos que o jornada míni
mo previ�o pelo lei dos Diretrizes Básicas do

Educaçõo, que determino 4 horas diários poro
� os níveis Fundamental e Médio. No faixo etário
que vai de 7 o 14 anos, o taxo é de 4,2 horas

por dia. Já entre os que têm de 15 o 17 anos, o
número de horas diários que o estudante posso
no escola cai poro 3,5. .

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.li.r
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OPINIAO----------

CHARGE

,

E DA PREFEITURA?
LIGUEI PRA 'DIZER
QUE O BONDE

I •

JA PASSOU!

I

PONTO DE VISTA

Otimizando decisões em grupo
perspectivas e conhecimentos e que não
tenham receio de expor o que pensam.
Estes membros também precisam ter as

competências de selecionar e processar
informações, bem como procurar apren
der com os erros cometidos.

.

. Muito frequentemente, os grupos apre
sentam desempenhos medíocres, em fun

ção de persistirem na visão de curto prazo,
inabilidade de focar em questões de longo
prazo, errônea perseguição do que esta na

"moda", e a falta de métricas de avaliação.
Felizmente, existem mecanismos que

podem otimizar a decisão dos comitês.
Medir os fatores de sucesso é o primeiro
passo. Quando por exemplo, se contrata
um e..specialista em gestão financeira.um
comitê de investimentos deve avaliar a

taxa de administração cobrada, o contro-

le exercido sobre os riscos, a experiência
e os resultados obtidos.

Outra forma de otimizar os comitês
é dividir os membros em pras e contras.

Cada grupo desenvolvendo os melhores

argumentos de suporte para suas ideias. O
objetivo é se obter no mínimo três razões a

favor e três razões contra a ideia. Este é um
rico processo de envolver todas variáveis.

Finalmente, como membro de comi
tês, deve se evitar perguntas que tenham
como resposta o "Sim" ou ''Não'', mas sim
o "Como" e o "Porque". Não pergunte a um

consultor se ele está confiante que a ideia
/,

apresentada irá gerar bons retornos, mas
sim "por que" a ideia é superior, e "como"
o mesmo sabe que a resposta está correta.
Procedendo-se assim, os pontos fracos se

rão expostos mais facilmente.

WALTER JANSSEN

NETO, ECONOMISTA

"O desempenho dos melhores grupos
são superiores ao desempenho de seús me
lhoresmembros, em contrapartida, o desem
penho dos piores grupos são inferiores ao de
sempenho de seus pioresmembros".Arazão
disto éstá no fato de que os grupos tendem,
ou a seguir o líder na busca de conformida
de, ou a polarizar em campos opostos.

.

Para que Comitês, Conselhos e ou

tros grupos desempenhem um trabalho
eficiente é necessário.que os mesmos se

[am formadós por pessoas com diferentes

DO LEITOR

Exercícios para'
. infartados e diabéticos

Com base teórica e empírica, somente o médico es

pecializado estabelece um diagnóstico preciso do seu'
paciente, principalmente no referido grau patológico,
o qual se encontra. Pacientes oriundos do infarto do
miocárdio não cirúrgicos ou pós-operatórios necessí
tam do teste de esforço para um futuro programa de
reabilitação. Inicialmente um trábalho individualiza
do será administrado de acordo com ó diagnóstiço do
teste de esforço, sua idade e o espaço físico, no qual
será inserido.

.

Atividades físicas planejadas como, três.vezes por
semana, permanecendo ao longo de três meses ini

cialmente, envolvendo sessões de aquecimento, alonga
mento, bicicletas e esteiras rolantes estacionárias e na

redução das séries que envolvem os músculos abdomi
nais. Após os referidos exercícios, outro diagnóstico de

esforço será precisamente necessário na complementa
ção da reabilitação cardíaca, a critério médico.

Outras modalidades de exercícios, anatação, o vo

leibol recreativo e outros sem muito esforço também
devem ser administrados e supervisionados, e caso, não
haja esse fator de supervisão à atividade deverá ser a

caminhada propriamente dita.
Os insulinodependentes, aqueles que dependem da

insulina na normalidade, só poderão praticar alguma
atividade física após o controle básico da glicemia. A
administração e a supervisão dos programas de exercí
cios são fatores que transmitem segurança ao paciente,
de acordo, com a troca de informações entre o médico
e a supervisão (educador físico) possibilitando assim, a
destreza na administração das atividades. Os exercícios

podem ser executados nas diversas modalidades espor
tivas, caminhadas, corridas, dança, ciclismo e natação,
estando sempre atento aos fatores percentuais de 70% a

80% da frequência cardíaca máxima.
Portanto os exercícios podem e devem ser administra

dos com critério e segurança, junto aqueles pacientes com
doenças cardiovasculares e ínsulinodependentes,
EDUARDO RAMSAUER, PROfESSOR NA ÁREA DA EDUCAÇÃO FíSICA E

MESTRE EM GESTÃO DE POLiTICAS PÚBliCAS
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FALA Aí!

" Decidimos
matar todos
os porcos. "

HATEM El-GABALI, MINISTRO DA
SAÚDE DO EGLTO, ordenando o abate
de 300 mil animais como medida de

prevençõo à grip� suína.

" A gripe (suína)
requer o máximo
de precaução."

BARACK OBAMA, PRESIDENTE
DOS EUA, sobre o fechamento de

escolas americanas com suspeitas de
. casos de gripe suína.

" Não se pode ficar
vendendo o pânico."

. PRESIDENTE LULA (PT-SP),
condenando o que chama de 'terrorismo'
sobre riscos de contaminaçõo com a

gripe suína no Brasil.

'"

-----�-POLÍllCA

Caras 'ocultas':'
Senador Mário Couto (PSDB-PA) entende que o voto secreto irá impedir que o

Congresso derrube a veto dopresidente Lula 00 dispositivo do projeto de lei que
concede às aposentadorias o mesmo índice de reajuste- os 16,67% dados 00

salário mínimo já em 2006. Foi oque impediu o benefício à época.,A proposto
está no pauto de votação do Senado. "Ninguém vai saber quem votou contro ou

,

o favor; o popuiação não vai saber, os aposentados não vão sqher", lamentou o

senador. Que só agoro, digo-se, como outros senadores e em ano pré-eleitorol,
se diz contro o prático. "Vão esconder os rostos no cabine e no urna 'de votação.
Será feito o vontade do rei, e não o do população", esbravejou o parlamentar.
Nisso ele está coberto de razão. Aliás, o senador Paulo Paim (PT-RS), autor do
proposto de reajuste igual poro aposentadorias, também é uuter de projeto que
acaba com o voto secreto naquela Coso e sempre trotado como assunto irrele
vante pelo maioria dos congressistas. 'Porém, quandó se troto de mais de 25
milhões de aposentados e pensionistas, que forl1)am um espetacular contigente
eleitorol em anos que antecedem eleições majoritários, aí sim o voto secreto

posso o ser rotulado como umá excrescência.
.

SAÚDE
Policlínicas do rede municipal de

. saúde de Florianópolis despertam o

interesse dos ministérios do saúde do
Argentino, Paraguai e Uruguai. Nes-.
to semana o prefeito de Jundiaí (SP)
Miguel Hadadd (PSDB) foi conhecer o
sistema de perto. Deve ser uma exce-

.

ção no caótico saúde público do país.
Então, que tal ir ver se o pote é de ouro
mesmo? Mais uma diário poro ir à Ca
'pital não fará diferenço.

FUMO
Lei municipal aperto o cerco contra fu
mantes em Blumenau. Em vigor desde
fevereiro deste ano, proíbe o fumo no

rodoviário, emboro não enstam paredes
entre o área de circulação de passa
geiros e os plataformas de emborque e

desembarque. Ali só se pode fumar nos
óreas descobertos. E nos terminais de in
tegração do transporte coletivo urbano;
também sem paredes. Mos, neste último
coso, o lei vem sendo ignoroda:

NA MARRA
'Trotamento de esgoto domésticQ sempre é uma prio
ridade, mos só em componhas eleitorais. Atrás apenas
do Piauí no ranking nocional, dos 293 municípios catari
nenses só 22 têm algum tipo de trotamento, com fossos
sépticos ou redes coletoras. No Vale do Itapocu não é di
ferente e; por isso, o interferência, agora, do Ministéri'o
Público, 'responsabilizando prefeitos.'Na região, só Jaro-

.

guá tem rede, co�rii1do cerco de 40% do município. Mos
,g hão é de se esperar muito em curte prazo, at� pelo falto
� de recursos próprios. Dinheiro federal poro isso existe de
� balaio, mos é preciso projetos. E quem os tem?"

.'

.
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S_ERVIDORES PÚBLICOS

Jaime Negherbon defendeu reajustes maiores para os seryidores públicos que recebem os menores salários

Câmara aprova 7%
de reajuste salarial
Mas novo aumento voltará a ser discutido
JARA�UÁ DO SUL

A aprovação do reajuste/re
visão salarial de' 7% para os

servidores públicos e dos R$
9 do auxílio-refeição não deve

. encerrar as discussões na Câ
marasobre a.matéria. Os ve
readóres da oposição prome
tem trazer o assunto à baila \

no segundo semestre, perío
do em que, segundo eles, a.

prefeita Cecília Konell (DEM)
se comprometeu em apresen
tar uma segunda proposta de

ampliação dos salários.
A expectativa é de que o au

mento chegue aos 12%, percen
tual definido pela' categoria em

assembleia e apresentado a pre
feita. Com relação ao auxilio-re

feição, o pedido é que suba para
R$ 10, dos R$ 7 praticados até
mês passado..

Da lista de reivindicações da

categoria, outro tema que deve
ser retomado é a revisão do pla
no de cargos e salários. A lei
sancionada há um ano pelo ex

prefeito Moacir Bertoldi (pMDB)
fracionou as alterações de nível e
salários dos servidores. Parte da

categoria recebeu o reajuste em

2008 e o restante ficou para ser

implantado emmaio deste ano.
.

Apesar de, terem subido, à

Natália cobrou plano de carreira

tribuna para criticar o percen
tual.de reajuste, todos os vere

adores votaram com o governo.
O líder do PT fez uma compa
ração com Guaramirim, onde o

funcionalismo recebeu 27% de
aumento. Francisco Alves tam

bém citou os aumentos de 17%
na cesta básica e de 10 % no

transporte coletivo da cidade,
além do próprio salário-míní-:
mo, reajustado em 12,5%.

O colega de bancada Justino
da Luz disse que não se trata de
reajuste, mais de .revísão, já que

o aumento representa aumento
real quase nulo. O líder de go
verno, Adernar Possamai (DEM);
retrucou, afirmando que o INPC,
usadoparamedir a inflação, ficou
abaixo dos 7%. ''É pequeno, mas
tem aumento real sim", afirmou.
Como é retroativo alo deabril, o
reajuste deve ser pago nos próxi
mos dias em folha suplementar,

.

se a folha salarial já estiver fecha
da. O pagamento é feito sempre
no último dia útil do mês.'

.CARQUNATO�EUU

brando que seja feita a prestação
'

de contas da aplicação dos recur
sos depositados por doadores na
conta da Defesa Civil estadual.

Ele também criticou o fato
de o dinheiro - cerca de R$
40 mílhões foram arrecadados
- não ter sido integralmente
revertido no auxílio de R$ 415

por até seis meses às vítimas.
"Não entro na questão legal,
mas quem doou não doou para
arrumar estrada, mas para aju
dar as famílias", disse ..

Leutprecht cobrou ainda que
o município a relação das pesso
as que poderão ser beneficiadas,
levando em conta os requisitos
exigidos pela lei que criou o au

xilio-doação. Segundo ele, hoje
existem quatro cadastros diferen-

'

tes na Prefeitura - Secretarias de

Reconstrução e Desenvolvimen
to Social, Diretoria de Habitação

· e Defesa Civil.
O agora primeiro suplente

de deputado, Carlos Chíodini
(PMDB), também está inter
cedendo junto ao gabinete do

governador.
.

Deputadós votam hoje ped.ido
poro ampliar prazo de auxílio

,

FLORI�NÓPOLlS
A Assembleia Legislativa

'vota hoje pelamanhã a indicação
que pede ao governo do Estado a
reabertura do prazo para que as

vítimas dos desastres de.novem
bro de Jaraguá do Sul possam se

cadastrar no auxilio-reação. O

pedido seria votado ontem, mas
foi retirado a pedido do deputado
PedroUczai (PT), que questionou
a procedência dos recursos.

O presidente da Câmara
/ .

. de Vereadores, Jean Leutpre-
[3 cht (PC do B), acompanhará a
'"

� sessão, que começa às 9 horas.

� Semana pàssada, ele esteve na

'� Assembleia pedindo apoio dos

ê líderes dos partidos, já que a

Prefeitura perdeu o prazo para
cadastramento, que terminou
no último dia 31.

Questionado sobre o resulta
do prático da medida, Leutpre
cht disse que depende "da vonta
de política do Executivo", "Como
é matéria financeira, o problema
está nas mãos do governador, por
isso a necessidade de os deputa
dos pressionarem", resumiu, co-

Leutprecht volta à capital na próxima segunda-feira para reforçar pleito

SAMâE:.
:'�RAGUA DO SUL

VAGAS REMU�ERAÇÃO R$

777,39
-967,42
'1.307,13
967,42
1.525,92
1.525,92
967,42
1.525;92

1.307,13'
1.836,92
2.591,26
2.591,26

SERViÇO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
.

JARAGUÁ DO SUL - SC

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 01/2009

o SAMAE de Jaraçuá do Sul comunica' que encorTI:ram se abertas as inscrições para o concurso

público 01/2009, abaixo especificado:

PERIDO DAS INSCRiçõES: 30/04/2009 a 29/05/2009
LOCAL DAS INSCRIÇÕES: Internet no endereço: hltp:JJwww.sociesc.org br/concursos/sarnaejs
na Lan House Shopping Breithaupt Av. Getulio Vargas, 268 sala 244

o Edital encontra-se a disposição-dos interessados no endereço eletrônico acima, na portaria do SAMAE e

na Lan House Shopping Breitnaupt
-

Nelson Klitzke
. Di retor Presidente

CÁRGO

-AUXILIAR
-ENCANADOR
-OPERADOR DE MÁQUINA
-AUXILIAR ADMINISTRATIVO
-AUXILIAR DE LABORATÓRIO'
-AUXILIAR TÉCNICO
-ELETRICISTA
-ESCRITURÁRIO
-OPERADOR DE ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
-TÉCNICO EM SANEAMENTO
-ENGENHEIRO SANITARISTA
-ENGENHEIRO'CIVIL

· 03
02

· 01
03
01
01
01
01

02'
01
01
01
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Um passatempo que desafia a idade
Idosa de 83 anos tem verdadeira paixão por jogosde quebra-cabeça
JARAGUÁ DO SUL ficuldade dos' jogos. "Tem que

Hildegard Schmidt tem 83
.
ter "cuca". E paciência tam

anos, quatro filhos e nove ne- bém", brinca dona Hildegard.
tos. Os cabelos brancos denun- Ela conta que leva cerca de
ciam os anos de vida, mas é o dois meses para concluir cada
bom humor, a lucidez e, prin- quebra-cabeça. "Eu não tenho

cipalmente, o cotidiano da apo-
.

pressa. É só um passatempo.
sentada que chamam atenção. Duas tardes por semana eu

Ela cozinha, limpa a casa, lava, jogo canastra com as amigas. E
passa e cultiva um passatempo' eu percebo que no baralho mi
no mínimo curioso: o de mon- nha mente é mais rápida que
tar quebra-cabeças. a das senhoras até mais novas

O hábito iniciou quando ela que eu", comenta.
foi presenteada com o jogo por No momento o desafio de
uma das filhas e com o passar dona Hildegard é o de montar

dos anos, se tomou uma verda- uma representação da pintura A
deira paixão. Os quebra-cabeças Criação de Adão, de Michelange
montados por dona Hildegard já lo. "Esse tem cinco mil peças e

chegam a 30. Eles têm de trêsmil parece que vai ser difícil. Um dos
a cinco mil peças. Após serem segredos é sempre começar pela
completados recebem moldura e

. borda", revela.
servem de decoração para a casa Sobre como é possível enve
da aposentada, que vive com um . lheéer com mente e corpo em

dos filhos no Bairro Barra do Rio perfeita harmonia, dona Hilde
Molha, em Jaraguá do SUl. gard aconselha: "enquanto a gen-

Pelas paredes da cozinha, te vive tem que aproveitar. Não
salas 'e quartos é possível en- deve se recolher e ficar só em

centrar quadros de monumen- casa sentado nalreúte da televi
tos históricos, paisagens, ma- são. Mesmo com a idade, dá para'
pas e cenas bíblicas. As cores, aproveitar a vida normalmente".
os detalhes e as formas das fi-

guras demonstram o grau de di- DEBORA VOLPI

Especialista
diz que é
preciso

ocupara
mente

DICAS PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL
• Pratique atividades físicos com frequencia
• Mantenho uma dieta rico em frutos e legumes
• Evite hábitos nocivos, como tabagismo. e alcoolismo
• Procure dormir bem
• Evite o stress, principalmente no trabalho
• Faço uma atividadé que lhe dê prazer
• Exercite a memória. leituras e filmes ajudam o manter a, mente em atividade.
• Cultive os laços afetivos coma família e amigos
• Desenvolva a espiritualidade.
• Mantenha o bom humor. Dê gargalhadas.

Dona Hildegard mostra orgulhosa o quebra�cabeça que montou e virou quadro

-"QU�M SE CUIDA, TERÁ UMA VELHICE BOA", DIZ GERIATRA
Em entrevista ao O Correio

do Povo, o geriatra Regis Osella
me dá dicas de como é possível
envelhecer com saúde, disposi
ção e qualidade de vida.

O Correio do Povo: As
-

pes
soas têm medo de envelhecer?

Porquê?
Regis Osellame: Isso porque

a sociedade por muito tempo
alimentou a ideia de que o ve

!ii lho era inútil. É uma questão
� cultural. Por essa ideia errada,
<

�. muitos idosos entram em de-

'� pressão. Isso não pode aconte
-

� cer. Se a pessoa se aposentou,
precisa procurar outras ativida-
des. Então ela pode entrar em
um esporte novo, aprender um
idioma diferente. O importante
é manter a mente do idoso tra
balhando .:

OCP: O perfil do idoso está
mudando?

RO:- Sim. Hoje, o idoso está
saindo -de casa, viajando, movi
mentando o turismq e a econo

- mia, Eles estão se relccíonando,

casando de novo, passeando· ajudar nesse processo?
com os filhos. Estão ligados na

-

RO: Eles têm que ajudar. Le
internet. Muitos voltam a estu- var o idoso para passear, levar
dar. Hoje, está tudo muito mais para a praia, para tomar um ba- '

acessível e o idoso está aprovei- nho .de mar. Criar uma agenda
tando isso. Estámudando princi- de compromíssos, de atívida
palmente a ideia que a gente tem des para o idoso. Os filhos têm
do idoso. Ele não é mais visto que tirar os pais de casa. E as

como inútil. atividades domésticas também
podem ajudar. Um dos sinais
de demência é quando o idoso
já não consegue fazer as ativí
dades domésticas. Ele-vai cozi
nhar e deixa o fogo ligado, por
,exemplo.

OCP:Quais doenças sãomais
comuns aos idosos? E como pre
venir?

RO: São doenças COIno: pres
são alta,' diabetes, derrames ce

rebrais (AVC), .osteoporose, Pa

rkinson, demências, obesidade,
osteoporose, depressão e taba
gismo. Para prevenir, tem que ter

, uma alimentação balanceada, fa
zer atividades físicas e evitar ex
cessos. Quem se cuidá, terá uma
velhice boa. O idoso pode fazer
caminhadas diárias de meia a

uma hora, dependendo do ritmo
dele. Hidroginástica, musculação
e natação também são atividades
recomendadas.

.

OCP: Quando o assunto é en-
.

velhecer com saúde, as mulhe
res têm alguma vantagem em

relação aos homens?
RO: A mulher vive mais,

porque se cuida mais, vai mais
ao médico, toma os remédios
certos, fuma menos, e trabalha
em funções menos exigentes
em termos físicos. Isso estámu
dando. Mas hoje, existem mais
mulheres entre, os idosos. Elas
vivem mais porque são mais

OCP: Como os filhos podem cuidadosas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



D o CORREIO DO POVO
•

QUINTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2009

ENERGIA ELÉTRICA

GERAVPOLíCIA�--------�

Municípios cobram investimentos
Prefeitos querem saber quando Celesc vai liberar R$ 30 mi p�ra obras
SCHROEDER

.
.

Os Prefeitos de Corupá,
Massaranduba e Schroeder se

reuniram ontem para cobrar
da Celesc lima previsão para
os investimentos em ampliação
na rede de abastecimento na

região. O assunto foi discuti
do durante o encontro do CDR
(Conselho de Desenvolvimento
Regional), que aconteceu no

auditório da Acias (Associação
Empresarial de Schroeder).

O presidente estadual da: Ce
lesc, Sérgio Rodrigues Alves, não
pôde comparecer ao encontro.
No seu lugar vieram Sérgio dos
Santos Pacheco, assistente de ga
binete da presidência da Celesc,
e o assessor técnico da diretoria,
Jucemar Simões. Eles apresen
taram uma planilha de investi
mentos que prevê à destinação.
de � 34 milhões para a região
nos próximos quatro anos, dos
quais R$ 17 milhões serão em

ações de manutenção e amplia
çãodarede.

Uma sugestão levantada
durante a reunião é que repre
sentantes do CDR viajem a Flo

rianópolis para se reunir com

o presidente da Celesc e apre
sentar as reais necessidades da'
região. Para o gerente regional
da Celesc, Luiz Melro, as infor
mações repassadas pelos asses

sores não foram satisfatórias.
"O que queremos saber é a

partir de quando 'serão feitos
esses investimentos. A região
está crescendo muito rápido e

a necessidade de aumentar a
. capacidade de energia é urgen
te", afirmou. Entre os principais
problemas, Melro destacou a

sobrecarga nas estações de [ara
guá do Sul e Guaramirim, o que
compromete a distribuição de

energia nas demais cidades.
"Quando acontece algum

acidente, Schroeder chega a fi
car até meio dia sem energia",
comentou o prefeíto de Schro
eder, Felipe Voigt. Além das
constantes quedas na rede de
abastecimento, Voigt criticou o

fechamento da agência da Ce
lese no município, em novem

bro de 2008. 'A cidade cresce e

a capacidade de energia está no
limite", ressaltou.

. ,

Não podemos t'er
máquinas sem,

funcionar por falto
de enerqln

'p . 1"0%
.
otenclO <!�

energético
o presidente do Acijs, (Asso

ciaçóo Empresarial de Jaraguó do
Sul), Guido Bretzke, também cobrou
melhorias no sêtor. "Somos.um· aos
maiores PIBs do Estado e'�Üo po-
demos ter móquin li! .runcionar
por, falta de ene

.

POrá o prefeito doe CÓrupa
Tamanini, a região deve re sobre
a possibilidade de investir na geraçóo
de energia nos próximos anos. "A

_ região é rica em recursos naturais e
tem·potencial energético para gerar
energia e garantir o desenVolvimento
sustentóvel", afirmou.

DAIANE ZANGHELlNI "A capacidade de energia está no limite", comentou Voigt (de pé)
<'

Effori quer que
acusado faça
exame de DNA

para comprovar
paternidade

COMUNICADO
Centro imóveis Ltda., comunica que requereu junto à FATMA (Fundação
do Meio Ambiente) Coordenadoria Regional Norte em Joinville SC, Licen
ciamento Ambiental de Prévio ( L.A.P. ), para a atividade de "LOTEAMEN
TO", com localização à Rua 523 - Guararnirirn esquina com a Rua 521
- Leopoldo Gorges, Bairro Schroeder I em Schroeder - SC, pertencente
a Matrícula Imobiliária 23.247 com área total de 46.218,45m2. Ó prazo
para impugnação junto a FATMA é de 20 dias corridos a- partir da data
desta publicação, sendo queo licenciamento será concedido se atendida
a legislação' vigente.

.

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A EMPRESA MOTEL CASTELO LTDA, COM SEDE NA RODOVIA BR 280,
KM 71, ESTRADA NOVA, JARAGUÁ DO SUUSC, INSCRITA NO CNPJ SOB
N° 73.724.247/0001-24, COMUNICA QUE A MÁQUINA IMPRESSORA DE

.

CUPOM FISCAL MARCA BEMATECH, TIPO ECF-IF, MQDELO.MP-20 FI II

ECi=-IF, VERSÃO VER03.25, NÚMERO DE FABRICAÇÃO 4708020638712,
CAIXA 1, FOI TOTALMENTE EXTRAVIADA/INCINERADA NO INCÊNDIO
OCORRIDO NA SEDE DO ESTABELECIMENTO NO DIA 22/09/2004 CON
FORME DECLARADO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA N° 5152/2004 DA
DELEGACIA DE POLíCIA CIVIL DE JARAGUÁ DO SUL EM 23/09/2004.

do bebê que Márcia esperava. A
coleta do sangue será feita por
técnicos do IGP (Instituto Geral
de Perícias), em Florianópolis.
Segundo o delegado, o suspeito.
teria mostrado desconfiança de
que o filho não era dele.

Effori também aguarda a

autorização da juíza Patrícia
.

Nolli para realizar a exumação
do corpo de Márcia. O objeti
vo é comparar o DNA do bebê
com o de Corrêa. Conforme o

delegado, se ficar .comprova-
.

do que ele não era o pai" esse

pode ser mais um indício -con-
tra o suspeito.

.

O advogado de defesa do
acusado, João Fontoura, ale
ga que não há motivo para
manter Corrêa preso porque
ele tem residência fixa e é réu

primário. Segundo Fontoura,
a família do rapaz alugou uma
casa para ele morar após dei
xar a prisão.

. JARAGUÁ DO SUL

O bicheiro JoséWodzinski,
o Zeca, passou mal durante a

g.udiência com a juíza Patrícia
Nolli, na manhã de ontem.
Ele foi levado para casa para

. ser medicado. O interrogató- .

rio foi remarcado para tarde
de hoje, quando tambémdeve
ser ouvida a escrivã aposenta
da Dilva Dolzan. Zeca estava
detido no Presídio de Jaraguá
do Sul, mas desde semana

passada ele está em prisão
domiciliar por ter problemas
de saúde.

Õ advogado dele, Cláu
dio Gastão da Rosa Filho,
informou na manhã de ter

ça-feira que algumas. tes
temunhas de defesa ainda
não tinham sido ouvidas e

que, por isso, havia pedido à

Justiça o adiamento da audi
ência. No entanto, a data do
interrogatório não chegou a

ser alterada.

Suspeito de motor namorado
grávido será liberado do prisão

Bicheiro passa
mal no Fórum

JARAGUÁ DO SUL

O auxiliar de padaria Da
niel Correa, 21 anos, suspeito
de matar a companheira Már

(.) cia Madalena Pupo, .22, que
estava grávida de seis meses,
deve ser liberado da prisão na.

manhã de hoje. O delegado
. Bruno Effori, não pediu a pror
rogação da prisão temporária,
que encerrou ontem, porque
não há provas de que ele é o

assassino de Márcia. Segundo
. o

.

delegado, exame constatou
que as marcas encontradas no

-.

sapato de Correa no dia do Cri
me não eram de sangue, mas
de terra e ferrugem.

.

'A única prova seria a arma

do crime, mas ela não foi en
contrada. Até agora o que teinos
são apenas contradições no de-

.

poimento dele", comenta Effori.
.

Nos próximos dias, o suspeito
deve fazer um exame de DNA
para confirinar a paternidade
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DIREITO

Falta transporte
público adaptado
Portadores 'de deficiência não têm acesso
GUARAMIRIM

oiportadores de deficiência fí
sica continuam sem acesso ao ser-

.

viço de transporte público emGua
ramirim. Isso porque a Canarinho
ainda não cumpriu a exigência fei
ta através do convênio firmado en
tre empresa e Prefeitura no ano de
2005. O acordo prevê aobrigatorie
dade da implantação de veículos
adaptados até setembro de 2010.
De acordo corno presidente daAs
sociação dos Deficientes Físicos de
Guaramirim, Leandro Venâncio, a
luta pelo transporte público adap
tadovem desde 2006, ano em que
o grupo foi fundado nomunicípio.
"Eu já conversei com a direção da
Canarinho e eles sempre arrumam
urna desculpa".

Para que esse serviço seja ofe
recido, a Canarinho solicitou urn
levantamento que indique o nú
mero de portadores de deficiência
física. '1\ lei díz que se tiver apenas
urn deficiente físico na cidade, a
empres?- concessíonária do trans

porte público deve oferecer o ser

viço para ó único portador".
Segundo Venâncio, a proposta

da Canarinho é disponibilizar um
veículo exclusivo aos deficientes
físicos. "Nós (portadores de defi
ciência física) queremos ser inclu
ídos na sociedade. Um carro só
para cadeirantes vai nos excluir
das outras pessoas. Queremos
usar o mesmo transporte que os

moradores utilizam".

Prazo encerra
em 15 de junho
o prefeito Nilson Bylaardt

disse que a partir do dia 15 de ju
nho a: Canarinho vai disponibi
lizar um carro para uso exclusi- Venaneio cobra a inclusão dos deficientes físicos na sociedade

-

vo dos deficientes físicos. "Um

compromisso verbal foi firmado'
entre empresa e Prefeitura para
que isso aconteça".

A reportagem do O Correio
do Povo tentou contato com o

diretor administrativo da empre
sa Canarinho, Décio-Bogo. Mas,
segundo a secretáriaDanielaMe
neghetti, Bogo está viajando e só

poderá atender a imprensa na se

gunda-feira.

Guaramirim vim capital dos
sertanejos durante quatro dias
GUARAMIRM

Hoje, os moradores de Gua
ramirim vão prestigiar o Plane
ta Sertanejo, promovido pela
administração pública, no está
dio municipal João Butschardt.
A festa se estende até o-dia 3 de
maio. O objetivo é comemorar o -

Dia do Trabalhador e presente
ar a comunidade.

Segundo o assessor da Me
tromix, empresa responsável
pela organização do evento,
Francisco Diego Duarte, a casa
de show móvel está preparada

para receber oito mil convida
dos. A estrutura de 2.500m2
oferece palco, arquibancada,
camarim, camarote, banheiros
e área de alimentação.
"Hoje e amanhã, os visitan-

tes não pagam o ingresso. Para
assistir as atrações de sábado
e domingo, os interessados de
vem adquirir os convites nos

seguintes locais: Posto 28, em
Guaramirim, e postos Mime,
em Jaraguá do Sul, no valor de
R$ 10. Mais informações no site
www.planetasertanejo.com.br.

Estrutura que receberá os shows sertanejos está sendo finalizada

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA

Tabelionato do MlSticipio e Comarca de Jaraguâ do Sul

. Margot AdeliaGrubba l.ehmann,
Tabeliã e Ofidale Designada

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca n° 1589,
Telefone: (47)3273-2390 H. de Func,09:00h às 18:00h

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventía os titulas abaixo relacionados,ficando os devedores
intimados a partir da publicação deste edital a os acejtarou pagarno trIduo legal (3 diasúteis), alertando-se. desde já, quanto à possibilidade de
oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sobpena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente.A
presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada{s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em)desconhecidas, sua localização
incerta, ignor,ada ou inacessível, ou fartem) residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geografica da Serventia QU, ainda, porque
ninguém se dispôs a recebera intimação no endereçofomecido pelo apresante, tudo em conformidade comas arts. 995, 997 ele 1023, todos do
CNCGJ. .

Protocolo: 109669 Sacado: CESAR MAXWELL NOGUEIRAPAlVA CPF: 063.022.049-25
Cedente: SL SERV1COSDE COBRANCASLTOA CNPJ: 06.910 6k6/000
Número do TItulo: 000064-1 Espécie: Cheque
Apresentante: SL SERV1COS DE COBRANCAS LTOA Data Vencimento: 20/01/2009 Valoe 1.700,00
Liquidação após a intimação: R$l 0,00, Condução: RI 8,96, Diligên�,a: R$ 20,00, Edital: R$10"00
Protocolo: 109635 Sacado: PEDROCIDRAL CPF: 312.132.359-87
Cedente: RUDNICK & CIALTOA CNPJ: 84.704.41 PlOOO
Número do TItulo: 148452 Espécie: Duplicata de Venda MercantUporlndicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 17/0412009 valor. 307,50
Liquidação apósa intimação: R$10.00, Condução: R$14,60, Diligência: RI 20,00, Edttal: Rll0,00

Protocolo: 109671 Sacado: CRISTIANORINCH GALEANOBARR
Cedente: BANCOFINASAS/A CNPJ: 57.561.615/000
Número do Titulo: 36.6.693.1226spécie: CONTRATOI'llERTCRED. _

Apresentante: BANCOFINASASlA DataVencimento: 0211012007 Valor: 8.788.36
Liquida-ção após a intimação: Rll0,00, Condução: R$13,89, Diligência: RI 20,00, EdITaI: Rll0,00

CPF: 060.992.559-82

c,
ü
O Protocolo: 109672 Sacado: JULlOSILVEIRAPIRES _ CPF:370.831.390-91
� Cedente: COOPERATIVADE CREDITOVALE OOITAJAI:-Vl:ACREDICNPJ: 82.639.451/000
:5 Número do TItulo: 111.2021001 Espécie: Nota Promissória

.

O' Apresentante: COOPERAn"'�DE CREDITOVALE DOITAJAI:-Vl:ACREDI:DataVencimento: 24/1 0/2008 Valoe 3.957,63
� Liquidação apósa intimação: Rll0,00, Condução: RS 8,96, Diligência: RI 20,00. Edital: R110,00

Protocol:o: 109587 Sacado: CLAUDETETEREZACONTE BUSSOLARO CNPJ: 06.272.043/000
Cedente: BANCO Si'FRASlA CNPJ: 58.160.789/000
Námerc do Titulo: 448656540 Espécie: Dupfleatade Venda Mercantil porlndicaçí'io
Apresentante: BRADESCO Data Vencimento: 13/0412009 Valor: 689,00
Liquidação após a intimação: R$10,00, Condução: RI 8,96, Diligência: R$ 20,00, Edital:R$l 0,00

Protocolo: 109664 Sacado: BELSU.COSMETlCOS.lMI'E DISTRI.LTOA Cf.PJ�09.502.420/000
Cedente: BETULLACOSMETICOS LTOA CNPJ: 60.232.758/000
Número do TItulo: U\JI0069678 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO REAL Data Vencimento: 14/04/200� Valor: 719,37'
Liquidação ;pós a intimação:'R$l 0,00, Condução: RI16,00, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$10,00

P;;;i��;j;;�Õ968Ts;;;';d�:J%iEÕISAMAAODÃSllVA-:-------C-PRÕ52.730.436-75
Cedente: Ri'FAEL RICARDO LEMOS ME
Número do Tltulo: PP78-3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantilporlndicação
Apresentante: HSBC BANK BRASILSA BANCO MULnPLO Data \/encimento: 15/04/2009 Valo, 54,85
Liquidação apósaintimação: Rll0.00, Condução:R$17,41,Diligência: RI 20,00, Edttal: Rll0,00 •

Protocolo: 109694 .Sacado: PMR T BENEFICIAMENTOSTEXTEI:SLTDAME CNPJ: 07.675.419/000
Cedente: RASER IND E COMERCIO DE POLI MEROS LTOA Cf.PJ: 04.695.729/000
Número áo TItulo: 26850,1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil porlndlcação
Apresentante: CAIXAECONOMICAFEDERAL DataVencimento: 14/04/2009 Valor. 582,00
Liquidação após a intimação: Rll0,00, Condução: R$ 8,96, Diligência' R$ 20,00, Edital: RS 10,00

MargotAdelia GrubQB Lehmann, Tabeliã e Oficiala Designada
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World Clean
Fone: 3273-7542
Fax: 3275-1627

Fone: 3370-5131

e-mail: sulbrasil@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



----------SOCIAL o CORREIO DO POVO Fi'II
QUINTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2009 a.

DO LEITOR
"Amigo Moa, em nome da banda 12 &13 quero-lhe agrade'cerllo fundo do
coração pelo que fizeste pOJ nós na 'Coluna de terça-feira. O toque nQs en

cheu de orgulho, porque elogios vindo de você têm um peso ímpar. Olha só,
nem tínhamos aberto o jornal pela manhã e já recebemos vários telefone
mas de pessoas ãmigas nes parabenizando por termos recebidõ uma refe
rência sua. Obriggd,o, cara! Já sabíamõs que tudo que você faz reflete, e mui
to, e por ser um comentário positivo;.então somou muito mais, Pois é amigo,

.

queiram cu não, a sua palavra é a última, você falou tá falado. Não é a toa

que a cidade e a região acordam de manhã em suncompnnhln. seja em casa;
na indústria, no escritório, no carro ou em qualquer lugar. Tudo gira em torno
de você. Mais uma vez obrigadaço do fundo do nosso coração em nome da
banda 12& 13 e de nossa família. Bom ... depois do que você-fez pela gente;
só tomando mesmo uma dose bem gelada da nnssa Cave Pericó Bfut." .

.

-

- .

NELSON DE JESUS {BANDA:12 &-13)' ..
'

'. - LEITORA FIEL·
A leitora fiel de hoje é Helaine Herrm�
mann. Ela também lê a coluna todos os
dias para ficar plugado nó que ucente-

.

ce de'melhor em oossasociedade.

NAS RODAS
.

• No próximo. dia 12 de maio acon

, tece' ÍI inauguração dó tão espera
.

do Botequim Universitário.

• Nao· ousem esquecê-Ia. Hoje
Suzana Lima, esposa de Roberto.'·
Lima, recebe coro de pa(Qb�n's. li- '

,
Só 'para não e5q�e�er,' anotá. ai. Este guem! Ela vai adorar!

.

, ano teremos 11 feriados nacionais ,'.,
,

.

.

. e,m: dias úteis:, l�sO: :s.e�:4�lJa,r;;dos�<.- Mariféria' MO'rara�'já en'grÓxlfU' ,

feriados estndunís, mais prensn-. as eorrentes de .sun bike. Dia' sete.
, ménte.: o� f�l]1os�s �'p'oritos fn-. de julho, juntamente de seu f.ilho
'. culta�tlyOS . SI�t�tlza�do: �em, na Leonardo líenríque, de cinco anos,

po�tlnha do laP.ls, o Brusll pod.e ela vai participar da 1° Pedahida
deixar de produzlreeree de RS 1�0 Famosa. Beleia!
bilhões, segundo estimativa dg

.

Federação das Indústrias de 'São' • No domingo os amigos Pepe e
Paulo. Que tal? Thiago Mattos trazem, para a Estação

do Tempo, a dupla sertaneja Nicolas
& Matheus e.o DJ femnndc's.

VAI ,DAR PRAIA

" Saber a hora de
desistir é tõo

importante quanto
.

lutar por aquilo que
se ama, é deixar de

.

iludir a si mesmo. "
BENILSON SOUSA

GARfO
Os atores Reynaldo Gianecchini e Ca
milo Morgado, durante a passagem
em nossa cidade com a peça Doce
de Leite, apreciaram algumas das
gastronomias de Jaraguá. Uma delas

.

foi a comida japonesa do Kantan, do
amigo Fernando Raboch.

INGRATA
, Li num jornal que acidentes naturais CHORINHO NOVO
matam mais do que os provocados Quem está mais feliz que ganso
pelo próprio homem. Segundo uma nero na lagoa é o casal Guilherme
pesquisa do Instituto Liberal, só no e Cláudia Utech, que aguardá an

ano de 2006, a natureza vitimou mais", sleso a visita da c�gonha. Em de
de 23 mil pessoas. Já os desastres téc- zembre chegará o primeiro filho..
nológicos mataram 9.900.' .. Parabéns, amigos!

, ,

i�SPORT •»rr
I. t::> O=>W>0'U7
,I Troféus e Medalhas
i �g7��4Q+4

. "

A 'bon,ita Bruna'Oliveira é uma das talentosas'
arquitetas .da nova geração :

. STAMMTISCH ,

",. Tem ll1uita, gente mandando e-mail perguntado como se faz para par
"

ticipar da 8° S,!ammtischi q��acpntece,dia 2? �� !ul�.o: É 9:;�egy'inte: e: �,1; < '.'

:' ;,' a'prefer.êl1Cio\�d� qUéinj'ó,pa'rticipol! no p�o·anteriór. Pnrtentó, n.ão ' ;"
.

"

.' hó vagas. Mas:' ca�o algl!.ma. ba�raca desista, ai sim será substituída
" POf outr(Mais ilif�!'mações, comigo mesmo! '

O meu amigo
. Eder Berns,

" ·continua
, re!=elJendo

, cumprimentos
pela idade,
novaí

, :comemórada
, dia 28. Mil

.

vivas!

• Francieli Stringari desfi
o nova pedagoga de Jamg
Parobéns e sucesso.

FALA SÉRIO!
Cá entre nós, não dá uma soudadezi
nha daqueles tempos em que "gripe

.

suína" era só um palmeirense espir
rando? Ah se dá!!! Mas anotem ai!
Em breve, com certeza, "Lulinha Paz &
Amor" virá com mais uma de suas co

nhecidas pérolas do tipo: "esse gripe
suín-a é só outra marolinha!"
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CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JORNAUS1A

. Um teste drive,
por favor!

Ela ligou a televisão, pegou o controle re�o:
to na estante, ajeitou as almofadas sobre o sofá e

deitou. Tanto cansaço se fazia presente que nem

prestou muita atenção ao canal escolhido. Qual
quer coisa bastava para tentar desligar um pouco
da realidade. Inutilidades pareciam bem-vindas
naquele momento, àquela hora da noite.

Ele tornou banho, vestiu pijama, mas não
escovou os dentes, Era tão bom assistir .alguma
coisa mordiscando chocolate, salgadinho, amen
doim, fruta (tanto. faz um ou outro ou um seguido
do outro).

Clara não gostava da novela que passava,
achava banal e dramática demais. Bernardo não

queria ver o jogo porque a emissora tinha escolhi
do transmitir a partida do adversário ao invés de
dar holofotes ao time predileto.

Ela pulava de canal a cada segundo até ele se

deitar no sofá também. Os jornais estavam cha
tos demais, todos passavam no mesmo horário as

mesmas noticias ditas de igual maneira. Parecia
linha de montagem.'Não bastasse, os programas
que interessavam só vinham quando a necessidá- .

de de dormir se fazia presente-uma sacanagem
sem tamanho!

Ele não se importou em ver reportagens de ex
pedições por terras desconhecidas, nem de moda.
Queria é a companhia de Clara, queria é descan
sar, queria é dormir em frente à Tv.

f) �

Mas, um comercial despertou a atenção não

conseguida pela programação oficial. Bernardo
achou interessante a sugestão propostapelamarca
que nem lembra mais qual'é, Ela riu da sugestão
de provar tudo antes de decidir qualquer coisa.

Imagine o quão bárbaro seria ter a chance de
experimentar a comida servida pelo restaurante
no qual nunca tiveram a coragem de bancar o

valor de cada prato!? Vai que a escolha não com-

, binasse com o paladar ·adorador de simplicidade
deles e o dinheiro fosse gasto à toa?!

Ou suponha que fosse possível saber primeiro
se o melhor era extinguir a poupança para com

prar o carro com IPI reduzido e protelar por tem
po indeterminado o financiamento antecipado da
casa ecologicamente correta!?

Clara queria tirar outra dúvida: será ela
uma mulher com dotes maternos? Como se

ria uma gravidez? Enjoaria até o nono mês ou

esbanjaria tranquilidade? Tudo fazia a maior
e completa diferença em uma possível defini
ção sobre 0 assunto.

Bernardo acharia omáximo ter o direito de dei
xar o trabalho garantido por algo aparentemente
incerto, porém de extremo prazer. Podia dar cer
to? Ele não tem amínima ideia, assim como ela.

. Droga, eles queriam experimentar tudo antes
de definir qualquer coisa, fazer um teste drive
como no comercial de televisão. Sendo impossí
vel, resolveram fazer algo possível. Desligaram o

aparelho, deram beijos e abraços e dormiram.

• kellyerdmann@gmail.com

VARIEDADES----------,---------

Buscando
os sonhos

�

Armstrong Cone retorna ao bairro em

que morava e quer assumir a velha igreja
de seu pai. Mas a vizinhança está tomada
por drogas e gangues. Os que conseguem
se mudam para áreas mais prósperas.
Mas mesmo com 'um perigoso chefe de
gà�gue ameaçando seu rebanho, Arms
trong não desiste.

Assassinato
e romance,

o historiàdor·Boris Fausto recorre aos

arquivos da história e da memória pes
soal para narrar um dos acontecimentos
policiais que mais mobilizaram a opinião
pública paulistana. Ele era um menino
quando, logo depois de um Carnaval, um
homem negro era acusado de matar o ex
patrão e mais três pessoas. Boris narra o

processo das investigações com a maes

tria de um romancista.

NOVELAS

PARAíso
Otóvio começo o entrevistar Juco Pió no ródio.
Ele critico Norberto e Podre Bento. Otóvio sai
poro almoçar com Mario Rosa. Tobi vê Dos Do
res passando e a admira. Eleutério deduz que
Zefa foi para a Bahia procurar alguns parentes.
'Geroldo vai almoçar no pensão. Podre Bento,
Norberto e Aurora conversam sobre a entrevista
de luca Pió no ródio. Geraldo é gentil com Ma
ria Rosa e Otóvio fica intrigado. Nina, Cleusinha
e lacirll'contom para Ricardo e Aninha os novi
dades sobre Zeca e Edith.

CARAS E BOCAS
Nicholos se insinua para Dafne. Judith manda
Pelópidas investigar Gabriel e descobrir seu

ponto fraco. Gabriel diz que quer distância de
Dafne. Simone conta à sócio que seu novo pre
tendente virtual estó vindo da França. Espeto
alerta o pai que se ele contar o verdade a Si
mone nunca mais o veró e Denis fico apreensivo.
Dafne confesso o FredericQ que Bionco é filho de
Gabriel. Gabriel diz que não tem dinheiro poro o

.

exame e Piedade pago. Socorro entrego seu anel
ao-filho poro que ele fique noivo de Loís.

CAMINHO DAS íNDIAS
Roj e Monu ficam nervosos. Kochi traz o filho
que diz ser de Movo. Kochi insiste poro que

.

Movo e o bebê fiquem com elo. Melisso acuso

Codore de prejudicar o trotamento de Torso.
Kochi aviso o Movo que o filho verdadeiro dela
estó bem e que elo terá que cuidar do premõ
turo. Ramiro manda Walligar poro o chaveiro
para trocar a fechadura da cosa de Silvio. Ano
aviso o Indra que Ashima, vai chegar no semana

seguinte e se mostra curioso paro ver as fotos
das noivas. Gopal pergunta a Raul qual o seu'
verdadeiro nome.

PODER PARALELO
Tonv aviso Téo que logo disse que vai motor um
dos homens de Téo. O telefone de Marília toco
e avisam que mataram Walter. Téo e MQrílio
correm poro a delegacia. Renato e Felício ficam
inconformados. Renato diz que mataram Wal-
ter em outro lugar. Felícto diz que é um aviso. '

Renato diz que Tonv está provocando ,tudo isto
e que é melhor que ele seja preso. Tonv volto
poro coso e encontro Eduardo. Fredo corre poro _

• abraçar Tonv. Boruel diz para Lígia que nõo que
ria acusar Tonv de bandido no matéria que elo
escreveu.

PROMESSAS DE AMOR.
'Aline desconfia de que Beto e Enigmo sõo os

'mesmos pessoas. Beto diz que elo está imagi
nando coisas. Aline diz que nõo quer se separar
de Beto. Grilo pergunto se Marli irá ojydá-Io
o conquistar Silvio. Marli nõo gosto. Rtlnoto
encontro Marli chorando. Marli confesso que
gosto de Grilo. Camargo e Nestor têm umg sério

,
discussõo. Silvio começo o chorar e diz que os

.

dois perderam completamente o respeito um

pelo outro. Nestor diz poro () pai nõo folar mais
com ele e pegó o chove do corro poro sair.

(O, resumo dos capítulos é de inteiro ,responsa
bilidade dos emissoras).
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Sarah Parker
mãe de gêmeas
Sarah Jessica Parker e Matthew
Broderick serão pais de gêmeas, que
nascerão de uma barriga de aluguel,
segundo informaram os representan
tes do casal. O casal, que está junto
desde 1997, tenta ter outro filho des
de o nascimento de James Wilkie, que
hoje está com seis anos, sem sucesso.

Nenhum detalhe foi divulgado sobre a

inseminação, ou seja, não se sabe se

foram colhidos óvúlos da atriz.

Cauã pede Grazi'
em casamento

Bruno Gagliasso
quebrou o dedo
Bruno Gagliasso, o Tarso de Caminho
das índias, da Globo, está gravondo
cenas de seu personagem esquizofrê
nico com o dedo mindinho, da mão
direito, quebrado. "Quebrei durante
uma gravação, em um dos surtos no
Tarso. Mas nãn foi nada, não. Tenho de
usar uma tala no dedo, por enquanto,
mas continuo gravando normal. Eu só
tiro na hora de gravar. Está tudo bem, já
estou recuperado", concluiu.

-

De joelhos, o ator Cauã Reymilnd pediu
a mão da atriz Grazi Massafera em

casamentõ para o pai dela, Gilmar Mas
safera, em visita à família no Paraná.
Grazi ficou emocionada: ria e chorava
ao mesmo tempo. A viagem também
serviu para comunicar aos parentes
a decisão de morar juntos. "Casada
já sou, só falta o papei", disse ela. O

.

novo endereço do casal é uma man

são que Grazi acabou de comprar. -

SUDOKU

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

repetir números em cada linho e cada coluna. Também
hÕÓ se pode repetir números em cada quadrado de 3x3.

",
' ENVIE SUA FOTO PARA REDACAO@OCORREIODOPOVO.COM.BR

PREVISÃO DO TEMPO
'

Fonte: Ciram/Epagri

A frente fria com fraca atividade em

deslocamento para alto mar e instabilidade
mantém o tempo instável com mais'nuvens.SOlUÇÃO

CHElíI. MiNGUANTECRESCENTE

2/4 9/4 17/4

HOJE ,SEXTA SÁBADO DOMINGO

MíN: 18° C MíN: 17° é MíN: 18" C MíN: 15° C
MÁX: 29° C MÁX: 24° C MÁX: 26° C MÁX: 27° C
Sól com pancadas Sol com pancadas Sol Sol
de chuva de chuva

"

')(.
·GÊMEOS
(21/5. o 20/6)
O melhor que tem
o fazer é colaborar
com .0 Universo

'

ÁRIES
(20/3 o 20/4)
Morte começo o se

afastar rapidamen
te de Vênus e isso

foz com que suo ansiedade e

agressividade comecem o dimi
nuir. Suo energia continuo alto'
e você devê continuar tomando
alguns cuidados nos esportes,'
pois há risco de cllntusões.

. L� LEÃO

�,.:> (�2/!.a 22/8)
.

. .: '} 010 otlmo poro
10"'3 U---; repensar seus

investimentos e

. e repensar suas .convicções colocar um ponto final no lnste- ,

religiosos, pois este setor de'suo bilidcíde financeiro. A fase difícil
vida, enquanto não estiver re- '. está terminando e você pode
solvido, impedirá ci livre fluência comemorar. Preste atenção nos

dos energias no profissão e em oportunidpdesi mesmo às que
seus relacionamentos. não lhe parecem tão boas.

#.
LIBRA

�
SAGITÁRIO

(23/9 o 22/10). .

(22/11 0,21/12)
Cuidado porei não

.

Amores que não
se deixar envolver fazem sentido, re-
por pessoas ou lacionamentos do

situações que coloquem em passado, pessóas que só atrlÍpa- .

risco o suo estabilidade. A fase Ihqín o bom desenvolvimento de
.

é de muitos oportunidades, es- suo olmo, tudo isso está sendo
pecialmente nos relacionamen- colocado longe de você. A fase·é
tos, portanto, procure" ver bem de limpeza e alegrias, portanto,
com quem está se metendo. do jeito que você gosto.

AQUÁRIO
(21/J o 18/2)
Você preçisa
aprender o
introduzir em suo

mente pensamentos positivos.
Existem duas fontes de energia

. opostos trabalhando dentro de
você: uma puxo suas emoções .

poro o pas$ado e tento derrubar
. seus planos e suo auto estimo.

r-"",-,
CÂNCER

�.� (21/6 o 21(7)
,-.;.'_'.-;:, A lua contmua em

: ;. seu signo e traz o

você ainda mais
docilidade e compassivida-
de. Não se deixe levar pelos
problemas poro não cair no
armadilho do instabilidade
emocional, que um padrão 0-

.

ser combatido por você.

ESCORPIÃO
(23/10 o 21/11)
A fase é boa sim, .

especialmente aos

relacionamentos.
Mos tome cuidados,

pois você pode se iludir com
facilidade. Procure conhecer bem
com quem se envolve poro não se

arrepender depois. No trabalho os
tempos são de mudanças.

o CORREIO no POVO mQUINTA-FEIRA, 30.DE ABRIL DE 2009"

DIVIRTA-SE

25í4

Superman·
o marido entra em casa. A mulher
espera de pé, perto da porta.
- Chegando a esta hora; Superman?
-"Desculpe, eu estav.a com clientes.
- E vocês discutiram a noite toda até'
às sete da manhã.Superman?
- Está certo. Nós fomos a um bar, até
às três horas, para beber.. '

- Até às três, Superman? E o que
ccenteceu que você só chegou agora,
Superman?
" Eu ... Bem, é que depois nós fomos a

outro bar, mas eu não fiz nada, juro.
- Espero aí... Por que você está me

chamando de Superman?
- Porque só ele usa a cueca' por cima
da calça.

..

�

CAPRICÓRNIO
(22/12 o 20/1)

� Recomposição do
vida financeiro
levo você à aquisi-

ção de novos bens. A fase é boa
materialmente. Trabalhe e foque

.

suo energia nesse setor de suo
vida. Não permito que proble
mas domésticos atrapalhem suo

�

disposição no trabalho.· .

PEIXES
.� (19/2 019/3)
.� A pressão com
Y-'� relação aos seus

valores e à vida
material está ficondo mais fraco.
Ainda existem alguns fatores .que
você deve aprender, principalmen- .

te que você deve·ter cloros os seus
limites e por isso não deve fazer
gostos 'desnecessários•.

l1f
VIRGEM' .

(23/8 o 22/9)
Fases de�mposi
ção exige sabedoria
em coda posso que

.r-dildo. Nado de deixar o impulsi
Vidade atropalhar suas decisões.
Tenho cloros os seus objetivos

. e seja assertivo. Não hesite em

dor os passos necessários poro o

conquisto deles.

.

TOURO
(21/4 o 20/5)
Neste ultimo dia

-

de mercúrio em

seu signo você

pode aproveitar poro colocar
em ordem alguns papéis e

doçumentos importantes. Suo
vida está passando por uma

- fase de organização interno,
mas também externo.
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CDL elege gestão
, .

para proxlmos anos
Diretoria vai ficar na Câmara até 2011

, . . ..

musIco caipira
.

As mães de Jaraguá do Sul vão ganhar um programo
específico, peru .comemorar o dia delas no domingo, 10_ A

.

partir dos 19h, o polco do Grande Teatro- do Scar recebe o

Orquestro Violo e Contoria,- de Curitiba; no Parllná. O grupo,
. formado em 2006, se concentro em tocar músicos caipiras,
No repertório, por ex�mploi estão canções de Almir Satet Re
nato Teixeira, Ronaldo Boldrin eTedy Vieira.

_ A apresentação é financiado pelo Fundação Cultural
do municjpio. Quem quiser assistir deve retirar os ingres-. .

sos à partir do próximo segundo-feiro no próprio enti
dade, instalado no Avenida Getúlio Vargas, ou no Centro
Cultural do Scar. Os acessos são gratuitos.

Projeto discute as

faces da palavra
Começo no próximo segundá-feiro, 4, o projeto Tramo

-do Palavra. Com ele, público' e nrtlstas vão ganhar um

-espaço poro discutir as artes. O foco é tudo aquilo que
envolve o expressão, seja escrito ou falado; cemn os

quadrinhos, os roteiros de cinema e os peças teatrais .

A cada encontro, um autor vai mediar o bote-papo
sobre o linguagem. No primeiro edição, esse posto será
ocupado pelo escritor e editor Carlos Henrique Schroeder.
O acesso é gratuito e aberto o todos os que quiserem par
ticipar. A sessão inaugural começo às 19h e acontece no

Solo de Grupos do Bloco Cultural do Sesc (Serviço Social
dõ Comércio), de Joroguó do Sul.

-

,�, , .. _ _'
c

, o, _," .

t _a t o @ p � r a c a s o . c o m._. " ;,

JARAGUÁ DO SUL

A plenária mensal da CDL

(Câmara de Dirigentes Lojis
tas) de Jaraguá do Sul, rea

lizada no início da tarde de
ontem, oficializou o nome de
Wanderlei Passold como o pró
ximo presidente da entidade.
A chapa liderada por ele, até
então vice, foi única e venceu

por' aclamação. O empresário
substitui João Batista Vieira,
que estava à frente da institui
ção desde 2007.

Conforme Passold, a ad

ministração seguinte deve,
priorizar a profissionaliza
ção dos funcionários do co

mércio. "Queremos ampliar
esse projeto para oferecer um
atendimento, de qualidade
aos clientes", enfatiza. Além
disso, a CDL deve permane
cer na organização da decora
ção natalina da cidade, assim
como fez nos anos de' 2007
e 2008. No âmbito estadual,
a principal meta é apoiar as Atual vice-presidente, Wanderlei Passold substituirá João Batista Vieira
modificações na chamada
Lei do Cheque. Ela desagra
da os comerciantes porque os

obriga a aceitar pagamentos
de consumidores com con

tas bancárias recentes: Pará

.completar, os associados ain
da têm como objetivo apoiar
a redução de taxas referentes
a compras através dei cartão
de crédito.

'

LOJISTAS

KELLY ERDMANN

Dia das Mães tem
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As taxas dejuros e o desequilíbrio interno
Em outros momentos, tenho feito referência às injustificadas ta

xas de juros e a cobrançade serviçosbancários, que reduziram e redu
zem drasticamente opoderaquísitívo interno dapopulaçãobrasileira,
apesar de que, desde o advento do Real deme nos anos 90, termos
a inflação sob controle, Os bancos mnseguiram até aqui uma dupla
vitória, frutodemuito ''lobby'' juntoao fantasmagórimCongressobra
sileiro, quepouco ounada tem feito emprol dapopulação, sendo: pri
meiro, aumentando a taxa de serviços justificado corno substitutivo
dasperdas futuras em função dabaixa da inflação-naqueleperíodo a
constituição de 88 obrigavaa taxa de juros anuais serem da ordem de
12% - artigo estequenunca foiutilizado senão judiçialrnente e acabou
sendo retirado da constituição, Segundo, mantendo as taxas de juros
corno se ainda vivêssemos periodos de inflação de dois dígitos. Isto
trouxe um resultado operacional para os bancos que pode ser consí
derado imoral, pois é obtido a partir das duas situações acima, cujos
valores fazem inveja a qualquer banco eslíangeiro quando compara
do ao volume de empréstimos.

Os bancos brasileiros diante da crise financeira internacional es- '

tão sendo considerados sólidos por não necessitarem de aportes para
solução de eventuais desajustes, porém, não devemos esquecer que o
Brasil já teve o seuPrograma deEstímulo àReestruturação e ao Iorta
lecimento doSistemaFinanceiroNacional-PROER, queemborafeito

mm a finalidade de recuperar instituições financeiras que estivessem
mm problemas financeiros, pode ser visto por outra ótica, pois em
função do período inflacionário, diversas instituições bancárias e fi
nanceiras faziam desvios monetários e se beneficiaram do mesmo.

Estes desvios eram acorbertados pela rápida desvalorização da mo
eda que se processava de forma tão rápida que qualquervalor era tão
imediatamente absorvido, que dificilmente auditorias detectavam.

Segundo o site Wilipédia, "com a estabilidade inflacionária,
.ínúmeros balanços se viram a descoberto, e as instituições dé
béís fínanceíramente.Pode-se dizer que, por esse ponto de vista,
o PROER foi um prêmio à corrupção". Nem tanto hoje, IDas os

bancos brasileiros tiveram ajuda no passado para sua solidez, ren
dendo gordos dividendos e ganhos de capital aos acionistas, e para
a população correntista brasileira, nada houve de retomo, senão

juros maiores, mais taxas de serviços e intermináveis IDas. Que
conseqüência teve essa arbitrariedade com aval 'do Banco Central
do Brasil? Emprimeiro lugar, significou preçosmais altos, pois as ,

empresas repassam os custos financeiros: Compreende-se, assim,
que os bancos evitaram explicitamente qualquer recuperação do

poder de compra interno da moeda.
For mais paradoxal que seja, mesmo-baixando a taxa básica de

juros, os bancos relutam em baixar proporcionalmente suas taxas.

No momento em que o mercado mundial se transforma de forma
crescente em estimulador do consumo pela baixa da taxa de juro e

crescimento da oferta monetária, os juros brasileiros continuam na

extratosfeJ!'e o o volume de crédito cada vezmais caro e restrito está
namntramão. Falemmqualquergerente debanm-pelomenosmm
os sinceros - e a realidade será esta.

Em segundo lugar, não há como entender o "spread"que os ban
cos praticam para justificar as taxas de juros aplicadas. Para os inte

ressados, há um estudo no site no Banco Central sobre o tema Esti
semana, estamos diante deuma nova reunião do COPOM e seria de
bom alvitre que houvesse uma baixa vigorosa da taxà overnight do
SistemaEspecial de liquidação,e Custódia (SEJ1C), hoje em 11,25%
aa., para 10,OO.tÍ> aa. Uma queda de 1,25%, seria um forte estimulo in
terno. Ainda sim teríamos a taxa realmais alta do mundo. Baixar os

juros é um ato humanitário para o povo brasileiro, que está cansado
de comprarum produto e ter que deixarumou dois na lojana forma
de juros. Bancoshumanitários éum sonho, bastaver o descalabro das
filas nos bancos, O banco Central, mm a baixa da SEJ1C mais uma

vez, precisaatuar fortemente junto aos bancos para quebaixem a taxa'
de juros de mercado ou será,alvo de criticas justificadas pela sua ino
perância e conívênda Se oPresidente doBanco do Brasil foi trocado,
porque não o do Banco Central?

'

.

..' , ';,' * Professor da Univille e Consultor' brognoli@netuno.com.br brognoli@netuno.com.br

INDICADORES

RECESSÃO

CÂMBIO
LOTERIA

'rimeinr serteíc
Ui -- za 35 - 33 � 41) - 41

MOEDA
Dólar comercial (RS)
Euro (em RS)

COMPRA VENDA
2,169 2,171
2,896 2,897

VARIAÇÃO r----
-1,14%
0,30% CONCURSO N° 2045

\ ,

PIB dos EUA coi 6,1% no 1 o trimestre
Dado ainda preliminar, mostra três trimestres de contração econômica
WASHINGTON

A economia norte-ame

ricana .desacelerou 6,1% no

primeiro trimestre, em ter
mos analisados e ajustados
sazonalmente (considerando
os efeitos temporais), infor-'
mau o Departamento do Co
mércio ao divulgar sua pri
meira estimativa para o PIB

(Produto Interno Bruto) do
trimestre janeiro a março.

A contração de 6,1% su

perou a estimativa dos aria
listas consultados pela Dow

[ones, de queda de 4,6% do
PIB norte-americano. No

quarto trimestre, a economia
contraiu 6,3%. Com a retra
ção de 0,5% do PIB no tercei
ro trimestre do ano passado,
o PIB registra três trimestres

seguidos de contração, o que

não acontecia em 34 anos ou

desde o terceiro trimestre de
1974 até o primeiro trimestre
de 1975.

'

A queda nos investimen
tos nos imóveis combinada a

um grande ajuste nos estoques
das empresas pesou na econo
mia. Mas o corte agressivo nos
estoques, ao mesmo tempo
que prejudica a economia no

curto prazo, é benéfica por
que é um importante passo
no ajuste dos estoques e em

direção ao encerramento da

queda livre da produção.
A produção industrial caiu

pelo quinto mês seguido em

março, segundo dados-recen
teso Em 12 meses, a produção
cedeu próximo de 13%.

AGÊNCIA;ESTADO A queda dos investimentos nos imóveis teve grande, peso_na economia norte-americana, revela estudo
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_Neste início de ligo fut
sol, alguns casos inusitados

'

chamaram o atenção. Quem
entrou no justiça contra o

antigo clube, não pode en

trar em quadro. Como o 010
Xoxo, do Malwee, que nele
nau o CortianÍl/UCS. Poro
evitar isso nos próximos
edições, o CBFS se reuniu
ontem com participantes
do competição, poro discutir o relação ntletu-clube. Foi cria
do uma comissão poro avaliar casos como esses. Lenísio, do
Molwee, e James, do Krona/Joinville (os dois no foto), foram
indicados poro representar os jogadores. Guilherme Brandão,
do Minas, e Rudy Vieira, do Carlos Barbosa, representam os

clubes. O presidente do comissão seró Álvaro Melo Filho, que
é o atual vice-presidente geral do CBFS.

Lenísio, no meio dos filhos Vinícius e Letícia e da esposa Andréa; encara com naturalidade a boa fase

BOA SEQUÊNCIA

Lenísio fala do bom'
- .

momento na Malwee
Jogador é candidato àartilharia da liga 2009

. JÀRAGUÁ DO SUL,

A sequência de bons jogos
pela Malwee, a artilharia iso
lada da Liga Futsal, o longo
período sem lesões graves,
deixam o craque Lenísío Tei
xeira Júnior, de 32 anos, de
bem com a vida. Humilde
ao ponto de ficar sem jeito
de falar sobré seus bons-mo
mentos, o jogador declara

que apesar do ótimo início de

Liga, outros jogos decisivos vi
rão, uma vez que a Liga Futsal

,

está só começando.
Até a noite de ontem, o

camisa 10 da Malwee era o

artilheiro isolado da com

petição com nove gols, um

a mais que Valdin, da Cor
tiana/UCS. No ano- passado
ele foi vice-artilheiro com

29, três a menos que Falcão.
Mesmo dizendo que "encara
a artilharia como uma conse

quência do trabalho em equi
pe", o jogador já foi quatro
vezes goleador da Liga Futsal
e duas da Liga Espanhola.

Parao pivôeste é um dos
bons momentos dele no time.
'Acho que eu joguei bem na.

Malwee -em alguns períodos
pontuais, .como na fase final
da Liga do ano passado, a Taça

. Brasil e o Sul-Americano, dos
_ quais fui artilheiro. Mas estou

muito feliz!'.
Outro ponto levantado pelo

por ele foi quando chegou a [a
, raguá do Sul e teve uma série
de lesões o que dificultou sua

adaptação. -

/'

Mas se não fosse por uma
lesão, o-atleta não teria conhe
cido a esposa Andréa Teixeira,
36·. Ela era fisioterapeuta do
Atlético-MG e tratou uma de,
suas contusões. O casal está

,

há dez anos juntos e tem dois
filhos: Vinícius, oito anos,
e Letícia quatro. Andréa co-

'menta que ser mulher de jo
gador não é tarefa fácil e que
o "maior trabalho é no dia-a
dia". '1\s crianças sentem fal
ta do pai e é difícil para elas
entenderem porque ele viaja,
tenho que trabalhar toda essa

questão com eles".
Sobre os adversários na

Liga 2009, ele falou sobre o

rival [oinville, que lidera a

competição. "Eles estão no

caminho certo. Mantiveram o

treinador e uma base para dar

sequência no trabalho. Mas
não -são a única equipe que
poderá incomodar a, Malwee
na competição", declarou.

GENIELLI RODRIGUES

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



�-��------ESPORTE o CORREIO DO POVO rnQUINTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2009

ADRENALINA

Competição movimenta o Bracinho
Acqua Sports Adventure acontece no fim de semanana cidade de Schroeder
SCHROEDER

,

o fim de semana promete ser

demuita aventuraem Schroeder.
Isso porte acontece na cidade o

10Acqua Sports Adventure - Eta

pa Usina Bracinho de Canoagen
Descida. A programação inicia às
13h30 de sábado com os treinos
livres e no domingo á largada
será às 10 horas.

O local é considerado urn dos
.

melhores do Brasil para a prática
da modalidade (por ter urn con

trole sobre a quantidade de água)
e deve reunir cerca de 60 cano

ístas. O organizador do evento,
Marcelo Ludvichak, disse que
urn dosmotivos para a realização
da prova é testar a estrutura para

.

ser urna das sedes do Campeo
hato Brasileiro. "Participantes da
Federação Catarinense farão urna .

avaliação da prova", informou.
Outro'motivo apontado pelo

organizador é a falta de calendá
rio da modalidade. "Queremos
retomar o bom nível da canoa

gem na região e para isso pre
cisa ter competições", declarou.
o.s canoístas Fabiano Welter e _

Marcos Zanghelini, que com

petem pelo Brasileiro, já confir
maràm a participação.

A prova é dividida: em seis

categorias, sendo três de bote in
flável: duck duplo, duck misto
e duck individual, outras duas
de caiaque: plástico e twister, e
bóia cross. Inscrições somente

no local, até as 9h30 de do-

mingo. O preço para uma ca

tegoria é de R$ 10 (com direito
a camiseta) a cada nova cate

goria . agregada somam-se R$
5. O evento tem apoio da Uni
med, Academia Galpão Saúde,
Sol Paragliders, Banana Brasil,
Marlan Malhas éCoremaco. Rio Brocinho é considerado um dos melhores locais poro o prática, pois há controle do volume 'de águo ,

Sub-15 representa Estado na Taça Brasil
Time comandado por Augustinho Ferrari enfrentará os atuais campeões
JARAGUÁ DO SUL

O time sub-15 da CEJ/Marlan
Malllas/Afort;FME está na cidade
de Getúlio Vargas (RS) cinde ini
cia hoje a disputa pela vagá na

Taça Brasil Sub-15 Masculina.
Eles participam da fase 'elimi
natória contra os times Princesa
dos Campos (PR), Cepe (RS) e

Palestra (RS), que enfrentam os

jaraguaenses, respectivamente,
hoje, amanhã e sábado, sempre
às 19 horas.

Em urna breve análise dos
times Ferrari. comentou que o

Palestra é a equipe da base do
Atlântico de Erechim, o Cepe,
de Canoas, era o time de base da
extinta Ulbra e o Princesa dos
Campos é urn time com forte in
vestimento. '''No geral são times

competitivos, todos ganharam Obi,etivo do CEJ/Morlon Molhos/Afort/FME é trazer o vogo poro os finais
em seus Estados, e o Palestra foi
o campeão da Taça Brasil no ano

passado"; comentou.
O objetivo do time· jaragua

ense é vencer a fase eliminató
ria e se classificar para a final
que acontece dos dias 28 de
maio a 3 de junho, na, cidade
de Goiâniá (GO). Dos 29 times
da primeira fase, apenas oito

passam'para a fase decisiva, ou
seja, apeI�as urn por grupo ..
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MCLAREN E PUNIDA POR TRES CORRIDAS
Mas gáncho imposto pela F1A só terá validade se fato semelhante se repetir

DA REDAÇÃO
o Conselho Mundial da

Federação Internacional de
Automobilismo suspendeu a

McLaren por três corridas por
ter mentido aos comissários do
órgão durante o Grande Prê
mio daAustrália de Fórmula 1,
mas a pena não será aplicada
de imediato. Segundo a FIA, a

punição entrará em vigor se a

McLaren voltar a violar as re

gras nos próximos 12 meses.

O Conselho Mundial levou

.

em conta a atitude "aberta e

honesta" do chefe de equipe da
McLaren, Martin Whitmarsh,
que expressou à FIA a "mu

dança de cultura" ocorrida na

organização da escuderia. Úní-
.

co representante da McLaren
.

a ter comparecido perante o

Conselho Mundial, Whitmarsh
reconheceu ter cometido erros

e apresentou suas desculpas à

organização.
A McLaren respondeu a cin

co acusações de violação do re-

guiamento da FIApor ter men
tido aos comissários de corrida
durante o GP da Austrália, em 29.
de março. Nessa corrida, a escu
deria disse que um de seus pilo-

.

tos, o inglês Lewis Hamilton, não
tinha recebido ordens de equipe
para ser ultrapassado pelo italia
no Jamo Trulli, da Toyota, duran
te bandeira amarela.

No final da prova, Trulli foi

punido pela- ultrapassagem e

perdeu o terceiro lugar na cor

rida para Hamilton. Entretan

to, as gravações das ordens da
McLaren comprovaram que o

piloto inglês tinha recebido or

dens para deixar Trulli passar,
algo que a McLaren n�gava.
Os comissários devolveram ao

italiano seu lugar no pódio e

puniram Hamilton. Finalmen
te, a escudaria inglesa admitiu
a mentira e colocou toda a res

ponsabilidade em seu diretor
esportivo, Dave Ryan, que foi
demitido do cargo. McLoren �conheceu que mentiu durante episódio envolvendo Homilton e TrulU

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. ·47 3274 6000
Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança.
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