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Vacina para os

idosos até sexta
Negra Li embala
sábado na região
Cantora desembarco em Guoroll)irim e foz
show no Porque Manoel de Aguiar.
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MP estadual pede ca'ssação do
prefeito, e vice de Guaramirim-

. '. .

Reformando a decisão da primeira instância, pare:'
'

ardt e.Altair Aguiar por três anos. A manifestação foi
cer do procurador regional eleitoral, Cláudio Fonta- encaminhada ao relator e depois a sentença será [ul

_
nella, também decreta a inegibílidade de Nilson Byla- gada por no TRE. A acusação é de compra de votos.

Página 4·

" JUDO COMO ERA ANTES
.

A REFORMA DO TERMINAL URBANO, QUE DEVERIA FICAR PRONTA EM SETEMBRO DO ANO PASSADO, AINDA NÃO SAIU DO PAPEL. HOJE, UMA REUNIÃO
INTERNA NA PREFEITURA DEVE DEFINIR OS RUMOS PA OBRA. ENQUANTO ISSO, USUÁRIOS CONVIVEM COM O DESCASO E SEM A PASSAGEM ÚNICA.

Of.ORRt:M. DO PUl..

1- g;g 1

o Brasil deve perder participação nos

exportações mundiais nos próximos
anos, especialmente no setor de mon�
faturados, indico estutlo com projeções
até 2030 divulgado pelo F6V Projetos e

pelo consultaria Ernst &Young. Segundo
as projeções, até 2030 os exportações

.

brasileiras de manufaturados deverão
crescer o uma médio de 1,8% 00 ano,

.

enquanto os importações mundiais de
vem crescer 3,7% ao ano.

.

Fonte: BBC Brasil

, FAMEG

(41) 3373-9800
www.fameg·edu.br
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CHARGE
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E PRA FAZER NO
PENIQUINHO!!

PONTO DE VISTA

Um "-Transtorno Ético-Social"
FERNANDO RIZZOLO, !\DVOGA!:)O PÓ:H�RADUADO
EM i:}!�EITO i:'ROC,ES5UAL E MEMBRO EFET!VO DA
COMISSÃO DE: DIREITO HI"H\/jANOS DA OAB/5P

Segundo a psicologia, a personalida
de é definida pela totalidade dos traços
emoéionais e de comportamento de um
indivíduo (caráter). Pode-se dizer que
é o "jeitão" de ser da pessoa, o modo
de sentir as emoções ou o "jeitão" de
agir. Um transtorno de personalidade'
aparece quando esses traços são mui
to inflexíveis e mal-ajustados, ou seja,
prejudicam a, adaptação do indivíduo
às situações que enfrenta, causando a

ele próprio, ou mais comumente aos

que lhe estão próximos, sofrimento e

inçomodação.
Estamos vivendo no Brasil um tipo de

transtorno social, algo que passaria pela

personalidade pródiga dos políticos, e que
por ser por demais contagiosa acabaria por
contaminar até o discurso do presidente da
república, que já não sabe'mais "separar o
público do privado" ao afirmar que, a dís
cussão sobre o uso indiscriminado da caía

de.passagens aéreas recebidas pelos depu
tados federais é "hipócrita".

Todos sabem que o dinheiro.público
não deve ser utilizado para: pagar pas
sagens de terceiros, tampouco ético é,
apregoar que isso deva ser tratado como

"algo normal" e dentro das expectativas
da atual "ética no Brasil", minimizando
dessa forma, atos reprováveis cometi
dos por parlamentares.

Mas o que afinal ocorre com o mun

do político brasileiro? De um lado estão
os 261 deputados, eleitos .pelo povo,

DO LEITOR

Dia das Mães
Ser mãe é uma dádiva que Deus deu as mulheres.

E elas são seres fantásticos. Antes mesmo de o bebê
nascer, elas já conversam com ele dentro da barriga.
Deve ser uma sensação única saber que elas por nove,
meses carregam no seu útero, seu filho(a).

Um certo dia uma mulher foi renovar sua cartei-
ra de motorista. Perguntaram sua profissão, ela não

_

sabia como se classificar, até que respondeu. "Sou
mãe!" Ela recebeu como resposta: "Não consideramos

. mãe um trabalho. Vou colocar dona de casa".

Após um tempo à mesma mulher foi num banco
abrir uma' conta, e a gerente que atendeu era segura,

- eficiente e dona de um título importante na área de
finanças. Logo de cara a primeira pergunta foi: "Qual
a sua ocupação?" E a resposta foi dita 'prontamente:

.

"Sou doutora em Desenvolvimento Infantil e em Re-

lações Humanas".
.

A gerente ficou intrigada em relação ao título 'que
nunca ouvira falar. E quis saber o que é feito exata
mente nessa profissão. A mulher respondeu com

calma. "Desenvolvo um programa de longo prazo
(qualquer mãe faz isso), em laboratório e no campo
experimental. Sou 'responsável por uma equipe (mi
nha família), e já recebi quatro projetos (todas meni
nas). Trabalho em regime de dedicação exclusiva. O
grau de exigência é em nível de 14 horas por dia (para
não dizer 24)".

A gerente ficou admirada com as palavras, termi
nou de preencher os papéis e encaminhou a mulher
até a porta do banco, com muito respeito. ,

Quando a mesma mulher chegou em casa, foi re
cebida pela sua equipe, uma garota de 17 anos, outra
com 13 anos, outra com 9 anos e no andar de cima da
casa escutou a voz do novo experimento - um bebê
de 7 meses - tentando uma nova tonalidade de voz.

Ela sentiu-se triunfante! E pensou: "Maternidade, que
carreira gloriosa!".

Desejo a todas mães um feliz Dia das Mães! E prin
cipalmente filhos saibam que não existe maior alegria
para o coraçãode uma mãe, do que a certeza da felici
dadedo filho(a). Queridas Mães, tenham um dia das
Mães especial e único.

CRISTIANO MAHFUD WA1;ZKO, ESTUDANTE DE rmumo

Os textos para esta coluna deverão ter no maximo 2.000 caracteres e podem ser

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

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 • Baependi· CEP 89256·500 • CP 19. E obrigatório
informar nome completo, profissão, 'CPF e

' telefone (' não serão publicados).

que usaram a cota da passagem aérea
de forma moral indevida e que custou
à Nação R$ .;1:,765 milhões. De outro, o
pobre povo brasileiro que ouve resigna
do o presidente afirmar que tudo isso
não é tão grave assim, numa apaíxo
nante defesa dos atas desmedidos dos
membros do Congresso.

Talvez estaríamos diante de um caso

de TES. Um "Transtorno Ético-Social",
.

ainda não descrito pela medicina e psi-
cologia. Como se trata de um transtorno
da personalidade política .cabe ao povo
indignar-se, reagir e criar anticorpos, ou
então sucumbirá na depressão demo
crática brasileira, numa.doença da mo
ral ainda não diagnosticada pelos estu
diosos da mente, mas que infelizmente
se propagá pelos ares de Brasília.
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FALA Aí! Deu bode
" o Congresso

deve mostror
seus erros. "

CRISTOVAM BUARQUE (PDT-DF),
SENADOR, sobre escândalos

com dinheiro público envolvendo
Senado e o Câmara
dos Deputados.

Mais ácostumado aos salamaleques que cargos públicos relevantes pro
porcionam u quem os ocupa e muito mais quando se priva da amizade.
pessoal-do governador, o secretário da Segurança Pública Ronaldo Benedet
(PMDB), também deputado estadual licenciado, acabou perdendo as estri- .

beiras durante entrevista ao repórter Sergio luis, da Rádio Jaraguá. Quando
- indagado sobre a situação da Polícia Civil eni Jaraguá do Sul. o que não é

diferente na região. Ficou-possesso quando soube que 18 policiais dividem
três algemas. Se não tem, disse ele, "é só pedir." Quanto ii Secretaria da
Mulher, qualificou cõmo "um ato demagógico" que teria sido perpetuado
há 20 unos, qúando o movjmento começou,porque é preciso também uma

estrutura adequada. A delegacia foi promessa repetida várias vezes pelo
secretário que, na entrevista, voltou a priorizar o órgão, juntamente com

·Brusque. Só não disse quando. Quanto ii disponibilidade de apenas dois '

computadores na delegacia, rebateu afirmando que o Estado distribuiu re

centemente mil equipamentos dos mais modernos para a Polícia Civil. mas
não soube dizer se também para Jaraguá. O secretário, da mesma forma,
não soube dizer se há investimentos previstos para o presídio local. com .

.

capacidade origioalpara 76 presos e hoje com quase 300.

" Minho íemüín
.

tem umo
. postelorio e eu

como muito. "
CEcíLIA MARIA ALVES STADLER,
20, MISS AMAZONAS, candidato
00 Miss Brasil 2009 que oferece

RS 200 mil em contratos de trabalho.

"HE.RANÇA"
Sobre a contratação de mais policiais,
preferiu dizer que o atual governo
(há seis anos no poder) recebeu uma

"herança maldita". Vale dizer que o

secretário também está no cargo há seis
anos. Quanto ao delegado Uriel Ribeiro,
que comanda interinamente a Delegacia
Regional há três meses, garantiu que foi
uma indicação pessoal dele e que será
efetivado. Segundo Benedet, a demora
se dá por "questões buroéráticas". .

.

REGIONAL
Na último visita a Jaraguá, Benedet
afirmou, ii -repórter do O Correio do
Povo, que havia pressões políticas
quanto ii nomeação do novo delega
do regional. Arrematou dizendo que
nunca se investiu tanto em segurança
pública como neste governo. Pelo que
se pôde deduzir das declarações do se

cretário tudo não passa de uma invenção
paro tentar prejudicá-lo. E, pelo tom do
discurso, já 's�brou' para alguém.

" Nõo tem outro
.

jeito de cuidar
do delegocio."

OSNILDO LEMES, DELEGADO
'DE IVAIPORÃ (PR), onde

presos vigiam a delegacia em

acordo poro evitar fugas por
couso da superlotaçéío.

REALIDADE
Na contramão do que-disse o secretário Benedet, o dele
gado regional interino Uriel Ribeiro aponta falta de po
liciais no setor de vistorias de veículos. Só em abril deste
ano, disse, foram emitidos oito mil documentos, entre'
eles cerca de duas mil transferências. São 2,2 mil CNHs
por mês em média. Na Delegacia Regional já são 290

flagrantes registrados nos três primeiros meses do ano

centm 410--lovrodos em todo o ano de 2008. O delegado
'5. foi pedir ao Secretário Regional do Desenvolvimento lio
9 Tironi (PSDB) interferência junto ii Secretario da Segu
� rança para a contratação' de péssoal.

°lrlo�IHWLO�oft�
. QUINTA-FEIRA. 7 DE ABRIL DE 2009 D
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Evaldo Junckes recorréu, ao TRE sustentando a acusaçõo de compra de votos em período eleitoral

.

PARECER

MP estadual pede a

cassação de prefeitoI
I

I

Procurador também deternrina inegibilidade
GUARAMIRIM

o Ministério Público esta
dual pede a cassação do diplo·.
ma do prefeito Nilson Bylaardt

.

(PMDB) e do vice-prefeito Al
tair José Aguiar (PPS) e a ine

gibilidade deles pelos três anos

subsequentes à eleição muni-
,

cipal, O parecer do procurador
regional eleitoral, Cláudio Du
tra Fontanella, do último dia Z 7,
reforma a decisão da primeira
instância, manifestando-se pelo
provimento parcial do recur

so impetrado pelo candidato à
Prefeitura em Z008, Evaldo João
Junckes (PT).

A ação de investigação ju
dicial eleitoral acusa o prefeito
de compra de votos por custear
viagem a senhoras de clube de
mães ao Beto Carrero World. O

pedido foi julgado ímproceden
te na primeira instância. A juíza
,Cândida Inês Zoellner Brugnoli
considerou não estar comprova
do o pedido expresso de voto e

também não reconheceu o abu
so de poder econômico por au
sência de potencialidade. Neste
caso, sustentou a necessidade da

prova de que o abuso praticado
tenha potencial para influenciar
no equilíbrio do pleito.

Diferente da interpretação na

Juíza ouvirá 12 tesiemunhas

60a zona eleitoral e com base em
entendimento do TSE (Tribunal
Superior Eleitoral), o procurador
eleitoral' descartou em seu pare
cer a necessidade de haver pedi
do expresso de voto, "desde que
.se consiga concluir com convie

,

ção de que o benefício foi conce
dido com este objetivo".

"No caso em apreço, difícil
vislumbrar outra intenção para
o pagamento de uma viagem
para eleitores em pleno período
eleitoral que não seja a captação

de votos. Ainda que o pedido
não tenha sido feito de forma

expressa, a oferta de tal bene
fício inegavelmente acarreta
a simpatia dos beneficiados";
afirmou Fontanella.

O parecer do promotor já está
com o relator do processo, juiz
Márcio Luiz Fogaça Vicari.O jul
gamento, passível de recurso ao

TSE, é feito por um colegiado de
seis desembargadores.

CAROLINA ,TOMASELLI

.

Prefeito pede R$ 500 mil para
compra' de terrenos a vítimas
FLORIANÓPOLIS

A prefeita Cecília Konell
(DEM) solicitou. ontem ao

coordenador do Grupo Rea

ção, Geraldo Althoff, repasse
de R$ 500 mil do governo do
Estado para compra de terre
nos às famílias que perderam
suas casas nos desastres de
novembro. O município tam
bém já encaminhou à Cohab
(Companhia de Habitação do

(fJ Estado) pedido de verba para
" � construção das moradias aos

,i atingidos. São lZ5 famílias.
,,� A audiência foi acompa-ã:-
g nhada pelos deputados es-

; � taduais Ismael dos Santos
,:)

� (DEM) e Ana Paula Lima (PT),
que preside o Fórum Perma
nente de Solidariedade e pela
Reconstrução dos Municípios
da Assembleia Legislativa. De
Jaraguá do Sul também parti
ciparam os vereadores Fran
cisco Alves (PT) e Jean Carlo
Leutprecht (PC do B), presi
derite da Câmara.

"Não sabíamos da existên
cia do auxílio reação e então
a prefeitura disponibilizou
recursos do município para o '

pagamento de aluguel dos que
perderam suas casas", infor-

�
mou a prefeita, sobre a perda
do prazo para receber o bene-

fício concedido pelo governo
do Estado. Para o custeio do
aluguel dos atingidos por um

período de mais seis meses,

Ana Paula sugeriu a destina
ção de recursos do'Fundo So
cial, na ordem de R$ zoa mil.

Já com relação aos R$ 500

mil, - o recurso viria das doa
ções feitas pela sociedade ci
vil na conta da Defesa Civil
do Estado. Os dois pedidos,
segundo Althoff, serão leva- .'

dos ao governador Luiz Hen

rique da Silveira (PMDB).
"O Auxílio Reação acabou.
Então, minha _ proposta é
buscar outros mecanismos",
afirmou. Segundo Jean Leut

precht, a resposta do Estado
deve vir até a próxima sema

na e a expectativa é positiva.
''A presença da prefeita foi

importante", considerou.
A reunião no Centro Admí

- nistrativo não tratou dos cerca
,

de R$ 11 milhões para recupe
ração do patrimônio público,
que ficarão a cargo do Deinfra
(Departamento estadual de In
fraestrutura). Na seman?- pas
sada, a deputada confirmou
o depósito do dinheiro pelo
governo federal na conta do
Estado. As obras ainda não co
meçaram.

Audiência também discutiu alternativa com a perda do auxílio reaçõo

Encontro
-do PMDB

o presidente estadual do PMDB,
Eduardo Pinho 'Mor�iro, estará hOje em

Jaraguá do Sul para um encontro region
al do partido. As candidaturas a depu
tado estadual e federal pelo região e os

.

articulações poro o disputo 00 governo
doEstado estarão no pauta. Ele atenderq
o imprensa !JS 15h30, no diretório.

Casas da
Cohab·

A Prefeituro de Guaromirim recebe
amanhã os 21 cosos do Projeto Reação
Habitação, da Cohab e Instituto Ressoa[ As
moradias pré-moldadas em madeiro têm
36 metros quadrados e serão disponibi- .

lizadas em terrenos doados pelo mu

nicípio. A oficialização será às 11 horas
no plenário do Câmara de Vereadores.

�--_. _- - �----- -- --�-�-----��
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Transporte coletivo volta à discussão
Reuniãona Prefeitura e audiência pública vão debater sobre a polêmica
JARAGUÁ DO SUL

Uma reunião interna na

Prefeitura deve acontecer hoje
para debater sobre o novo SIS

tema de transporte
-

coletivo,
que deveria ter começado a

funcionar em setembro do ano

passado. O transporte público
também pautará uma audiên
cia pública, que será promovi
da pela Câmara de Vereadores
no próximo dia 28.

Na terça-feira, os vereadores
Justino da Luz, Jean Leutprecht
e Lorival Demathe visitaram
Curitiba (PR) para trazer subsí
dios para o debate. O objetivo
da audiência

é

discutir sobre
o modelo ideal de sistema a

ser adotado no município. "O
transporte público de Curitiba
é um exemplo para o mundo e

não só para Jaraguá do Sul", co
mentou Lorival Demathe.

Segundo ele, quem adminis
tra a planilha de custo em Curiti
ba não é a empresa prestadora do
serviço, mas a Prefeitura. "Quem
cobra e vende as passagens é a

empresa, mas quem fica com o

dinheiro é a Prefeitura, que paga
a concessionária por quilôme-

tro rodado", explicou. Além de
contarem com o'passe único, os
curitibanos também gastam me

nos na passagem: R$ 2,20, contra
os R$ 2,25 de Jaraguá do Sul.

Os estacionamentos exis
tentes no terminal central e nos

mini-terminais da cidade tam
bém chamaram a atenção da
comitiva. Assim o usuário pode
deixar o carro em segurança en

quanto prossegue o trajeto de
ônibus. "Na minha visão, seria
mais interessante construir um
terminal novo em um terreno
maior do que ampliar o já exis
tente", opinou Demathe.

MULTA
Conforme o procurador yol

mir Elói, uma comissão jurídica
da Prefeitúra continua analisan
do recurso impetrado pela Cana
rinho para recorrer da multa de
R$ 370 mil, aplícada pela Prefei
·tura no ano passado por causa
do descumprimento parcial das
metas estipuladas no contrato.
O valor corresponde a 10% do
investimento de R$ 3,7 milhões
que a concessionária deveria ter
realizado no 'Sistema.

'TARDE COR-DE-ROSA NO BAEPENQI
A Rede Feminiria de Combate aô Câncer promoveu; no tarde de ontem,
o tradicional "Tarde Cor-de-Rosa", no Clube Atlético Baependi. O evento
reunlu cerco delOO participantes e realizou atividades como homena
gens, desfiles de modo, sorteio de rifo e um delicioso café. Os recursos
arrecadados serão utilizados para o compra de medicamentos aos pccl
entes que fazem trotamento contra o éâncer e paro o realização dê uma

componho sobre o exame preventivo de colo do útero.
.

o QUE VOCÊ ACHA DO TRANSPORTE COLETIVO?

"O sistema deveria ser integmdo, pois o passagem se

tomo muito com pom quem preciso ir de um bairro o

outro. Também deveria ter mais linhos".

GENIPLO DAS NEVES,
68 ANOS, APOSENTADO

"No óreo do terminal nõo tem faixo de pedestre
poro ns pessoas atravessarem o ruo, o que torno o

trânsito aqui bastante perigoso".
SAlÉSIO VANDERlINDE, 53 ANOS,

OPERADOR DE MÁQUINAS

"O terminal deveria ter uma estruturo
fechado, pois quem espero ônibus muitos
vezes fico embaixo do sol e do chuva. E os

banheiros sõo sujos e mal conservados".

HELoíSA HELENA DA SILVA, 15 ANOS, ESTUDANTE

"O terminal nõo tem rampas para idosos
e· deficientes físicos e hó poucos bancos poro os

pessoas sentarem. Isso é uma dificuldade nos

horórios de maior movimento".

TRAUDE lEITHOlTlD, 70 ANOS, APOSENTADA

Produtores rurais obrigados a

pagar por falsas encomendas
CORUPÁ

A Polícia Civil de Corupá e

a Asbanco (Associação de Ba-
.

nanicultores de Corupá) estão
investigando casos de produto
res de bananas que receberam
em casa defensivos e fungicidas
que não foram encomendados.
Conforme o responsável pela
Delegacia de Corupá, Maurício
Francisco, uma empresa pau
lista teria entrado em contato
com os produtores por telefone
oferecendo os produtos. Mes
mo diante da negativa dos agri
cultores, que não tiveram inte
resse em realizar a compra, a

empresa teria encaminhado os

deferisivos oferecido via trans

portadora.
"Eles não fizeram a enco

menda, mas o produto chegou
em casa com o boleto bancário",
comentou Francisco. Segundo
ele, três bananícultores regis
traram boletim de ocorrência

na delegacia no mês passado.
Como há poucas informações
apuradas até agora, ainda não
foi possível enquadrar o caso

como crime de estelionato.
Uma das vítimas teria de

volvido o produto e recebido
um telefonema da empresa
ameaçando para pagar. Passa-

.

dos mais alguns dias, o agri
cultor teria recebido um ofício
comunicando o protesto do tí
tulo. Para evitar a perda de um

.

financiamento que pretendia
fazer, ele decidiu pagar pelo
produto, mesmo sem tê-lo en

comendado.
A Asbanco recomenda que

os produtores não recebam o

defensivo e não assinem ne

nhum papel. A orientação é de
que as vítimas procurem a dele
gacia ou a advogada da associa
ção, que atende às sextas-feiras.
A Asbanco fica na Rua Augusti
nho Oliari, 181, no Centro.

• 31 DE DEZEMBRO DE 2006
Doto previsto no projeto de lei aprovado
pelo Câmara em março de 2006.

Dotàs que se
sutedel00m

• 31 DE JULHO DE2007
Um ano depois da aprovação do projeto, o
lei sancionado pelo prefeito Moacir Ber
toldi aparece com o doto alterado poro
31 de julho de 2007. Executivo alego que
"erro" partiu do Câmara, que, por suo

vez. acuso o Prefeitura.

• 31 �EJANEIRO DE 2008
.... .....�

. Prazo previsto no projeto de lei enéami-'
nhodo pelo prefeito em julho de 2007,
que não foi colocado em .votação e foi
retirado do Câmara.

• 31 DE JULHO DE 2008
Foi o dolo estabelecido poro entrego
do obro no projeto de número 65/2008,
enviado pelo Executivo dia 24 de março
deste ano.

• 10 DE SETEMBRO DE 2008
Prazo estabelecido no emendo que,
após aprovado, foi anexado· 00 projeto
65/2008, também-aprovado ontem e que
só preciso ser sancionado pelo prefeito.

Drogo é temo
de seminário
JARAGUÁ DO SUL

O Conseg (Conselho Co
munitário de Segurança) Oví
dio Nunes, em parceria com a

Polícia Militar e a Polícia Civil
promovem, na próxima terça
feira, 12, o "10 Seminário de
Conscientização em Relação
ao Uso de Drogas Lícitas e

Ilícitas", no Cejas (Centro
Empresarial de Jaraguá do
Sul). O evento acontece das
7h30 às 17h e contará com a

participação de educadores,
líderes comunitários e inte
grantes de APPs (Associação
de Pais e Professores).

Entre os assuntos a serem

debatidos estão o papel do
Conseg e a integração com

as entidades; álcool, drogas
e seus efeitos no' orgariísmo;
e sistema nacional de políti
cas públicas sobre drogas. A
ficha de inscrição deve ser

preenchida no Cejas. Outras
informações pelo telefone
(47) 3371-9911.
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Igreja do Nereu Ramo� faz
Festa d� Padroeira, domingoNegra Li canta no

Parque de Eventos
Show faz parte do 'Bahia: raiz cultural'
GUARAMIRIM

DOI1a de sucessos como "Você
vai estar na minha" e "Mundo
jovem", a canteira e compositora
Negra Li desembarca em Guara
mirim no sábado, 9. Ela integra a

programação do evento "Bahia:
raiz cultural", que leva ao Parque
de Eventos Manoel de Aguiar,
às margens da BR-280, música e

dan�a a partir das 15h.
E nessa hora que o público vai

.

conferir uma maratona de apre
sentações relacionadas ás mani
festações artísticás brasileiras. O
evento conta com berimbalada,
maculelê, puxada de rede, desa
fio e capoeira acrobática e troca

de cordas. Depois, às 17h, é a vez

do Crupo de Dança Professora
Elisse, de Jaraguá do Sul, assumir
a atenção daplateia. Junto com as

coreografias, o pavilhão também
vai receber Negra Li. A paulista
deve p�ssear pelo espaço, dando
uma prévia do shaw.

No entanto, no palco, os fãs
só conseguirão vê-la à Ih, Mas,
para a alegria deles, a VÇ>Z dela
ecoa pelo Parque de Eventos até
às 2h30. Antes, o microfone fica
sob a responsabilidade dos pa
godeiras do Grupo Família, de
Joinville. Na sequência, a noite
continua com os jaraguaenses do
Nosso Conceito.

KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL
·A Paróquia Nossa Senhora

do Rosário, no Bairro Nereu
Ramos, prepara para o próxi
mo domingo, dia 10, a tradi
cional Festa da Padroeira. A
comemoração começa às 9h30
com uma santa missa. Duran
te as orações: conforme o Pa
dre Doriizeti Queiroz, as mães
também serão homenageadas,

. Logo em seguida" o públi
co é convidado a almoçar no

salão da igreja. O cardápio
conta com churrasco a R$
13 e frango por R$ 15. Além
disso, os fiéis ainda devem
oferecer "aos visitantes stru
del e completo serviço de bar
e cozinha. À tarde, a progra
mação continua. Segundo o

padre, a renda da festa vai
ser utilizada para financiar
as despesas de rotina da pá- -

róquia, que abrange sete co

munidades.

Detran foz leilão de cerca
-

d·e 300 veículos apreendidos
JARAGUÁ DO SUL

Cerca de 300 veículos. fo
ram leiloados pelo Detran

(Departamento de Trânsito
de Santa Catarina) ao longo
da quarta-feira. Eles estavam

apreendidos há mais de 90

dias e não foram legalizados
." pelos proprietários. Por isso,
o órgão fixou lances iniciais
com preços abaixo dos. prati
cados no mercado e facilitou
a compra dos automóveis a

quem eles interessavam.
Segundo José Teodósio de

Souza, presidente da Comis
são Estadual de Leilão, este

foi. o terceiro realizado em

Santa Catarina desde o come

ço do ano, Ao todo, o Detran

já fez 49 maratonas de venda
e repassou para novos donos
mais' de 15 mil carros e mo

tos. No município; entre os

Acesso. ao� show
a pa'rtir das'22h

.
I

Quem transitar pelos pavi-
lhões do Parque de Eventos de
Guaramirim antes das 18h tem

acesso gratuito às apresentações
culturais. Porém, a partir desse

.

Cantora já fez duetos com Akon, Caetano Veloso� Nando Reis e Pitty
horário, os portões fecham e só
voltam a abrir às 22h. Para assis

. tir ao show de Negra Li os ingres
sos antecipados custam R$ 15

(feminino) e R$ 20 (masculino).
Eles estão à venda na loja Cheia
de Graça, Smurfs Lanches eGuto
Pescados, em Jaraguá do Sul. No

município de Cuaramirim os in-
. teressados os encontram na Cho

peria Avenida, Lanchonete Djid
jo, Krügers Moda e Posto 28.

-".-_-_

.oferecidos, quase 70% apenas
servem a oficinas eJojas que
comercializam peças.

No entanto, quem encon

trou um dos aproximadamen
te cem veículos ainda aptos a

circular pelas ruas terá poucos
.

incômodos. Conforme Souza, -

eles são liberados dos pátios
de apreensão livres de pra-

. blemas documentais. A única

obrigação dos compradores
é pagar a vistoria e a taxa de
transferência. O preço míni
mo estipulado pela comissão
foi de R$ 1 mil para uma mo
tocicleta e o máximo de R$ 7,9
mil para um Chevrolet Celta.

A próxima oportunidade de
aquisição acontece em Palhoça,
no início de junho. O calendá-.
rio completo, junto à relação de
carros disponíveis, está no site

www.detran.govsc.br,

Salão da Recreativa das Duas Rodas ficou lotado de compradores, on�em .
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Meta ainda está distante
I

Idosos têm até amanhã, sexta-feira, para tomar a dose
REGIÃO

As pessoas acima de 60

anos têm o prazo para tomar

a vacina contra a gripe até
-

amanhã, sexta-feira (8), nas
, unidades de saúde do seu

município. Essa é a 11a cam

panha nacional e apresenta o

slogan "Deixe a gripe na sau

dade". Com base na avaliação
do IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística), a

intenção é imunizar 80% da

.população idosa, estimada em
15,5 milhões de pessoas.

De acordo com a gerente de
Saúde da SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional),
Matina Fernandes, ao todo,
8.635 doses foram distribuí
das entre os cinco municípios.
O último número repassado
pelas secretarias de Saúde re

gistra que 48,07% dos idosos
tomaram a vacina. A gerente
não soube informar se o prazo
da campanha será prorrogado
para atingir a meta de 17.963

pessoas acima de 60 anos.

No município de Schro

eder, 77% dos 1004 idosos
foram vacinados. Segundo
a secretária de Saúde, Ingrit
Eichenberger, nesse ano os

profissionais intensificaram o'
trabalho no começo da campa
nha. ''Atendemos grande parte
dos pacientes sem condições
de se deslocar até uma unida
de de saúde nas suas casas".

� Cerca de 50% dos 2.452 ido
sos de Guaramirim tomararrí a
dose da vacina contra a gripe.
Na cidade, a campanha será

estendida até sábado, com aten-

Espetáculos
com bonecos

Hoje e o amanhã, o Grupo Teatral

Universo foz o apresentação do peço com
fantoches "lambe-lambe", no solo de
leituras do biblioteca público municipal
Professoro Dolores Jimenez Hernandez,
00 Iodo do sede do Prefeitura de Borro

Velho, dos 8h30 às 10h30. Também ha- ,

verá contações de histórias: Os espetá
culos são destinados poro os crianças o

partir de cinco anos. A entrado é gratui
to. Mais informações pelo telefone (47)
3446-7733.

-

Em Jaraguá do Sul 45,56% dos 10.947 idosos tomaram a vacina contra a gripe. Prazo termina amanhã

Idosos OI da�temem a vacina
No m'uniçípio de Corupó 54%' dos

. 1.624 pessoas acima de 60 a.nus pas
saram pelos quatro postos de Saúde
ou t ram o vacina nas suas cosas.

A re vel igilân�igfp!�e-
mioló Eveli II, está preocu-
pado com os idosos que não uceitom

tom�� qjidose. llés ,(ido�o
se conséientizar porque o

vine quatro tipos de grípe e com�ate,

dimento somente, no posto de
saúde da área central, das 5 às

17 horas. Segundo o diretor ge
ral da secretaria de Saúde, Ade-

Caminhada da

lmigração Alemã
Neste ano, os moradores de Po

merode comemoram os 50 anos de
emancipação político-administrati
vo do município. Poro celebrar, será
realizado o 10 Circuito de Caminha
do do Imigração Alemã neste sábado
(9), às 17 horas, em Testo Alto, no

Roto do Enxaimel. O percurso tem
cerca de 9 km. As inscrições devem
ser feitos pelo telefone (47) 3387-
2627 ou através do e-mail educa
tur@pomerode.sc.gov.br.

.
Ontem, os integrantes do Clic

(Conselho de líderes Comunitários
de Guaramirim) participaram da reu

nião mensal do grupo. Paro o encon

tro estava previsto a presença do
presidente do Fundação Pauli Madi,
o podre Luiz Facchini, de Jnlnvllle.

Segundo Ó presidente do Clic, Char
les Longhi, o objetivo é apresentar o
projeto Cozinhas Comunitários paro
os representantes das assodações
de moradores do município.

, ruir Tank, o serviço faz parte da
programação do Sábado 'Cida

dão, que acontece no dia 9.

Em Jaraguá do Sul 45,56%
dos 10.947 idosos tomaram a

vacina contra a gripe. Já em

Massaranduba, de acordo com
a coordenadora da campanha
de vacinação contra' gripe,
Maria Gislene Stringari, os

idosos residentes .nas comu

nidades do interior recebem
a' dose nas �uas residências.

E, até agora 43,90% dos 1.936

idosos foram vacinados.

DAIANA CONSTANTINO

Homenagem
aos soldados

O cerimonial do sessão comemora

tivo· 00 Dia do Vitória do Forço Expedi
cionário Brasileiro está agendado poro
sábado (9), o partir das 10h30, no Praça
dos Expedicionários, no Ruo Jorge Lacer
da, em Corupá. A Secretario de Educação
e Cultura, através do Divisão de Cultura
e do Associação Nacional dos Veteranos
do Forço Expedicionário Brasileira, Seção
Regional de Jaraguó do Sul, convido os

soldados que lutaram nos Compos ila
Itália durante o 20 Guerra Mundial.

o CORREIO DO POVODQUINTA-FEIRA. 7 DE MAIO ,DE 2008
-

Inseminação
em bovinos
CORUPÃ

A secretaria de Agricul
tura e Meio Ambiente, de

Corupá, oferece o programa
de inseminação artificial em
bovinos. Os produtores soli
citam. o serviço do técnico,
recebem o sêmen de raças
de gado leiteiro e de corte, e

desembolsam o valor de, R$
17,27. Mais de 300 agrícul
tores são beneficiados-e cer

ca' de 230 inseminações são
realizadas anualmente.

O objetivo é diminuir os

gastos dos produtores com

o sustento dos animais,
principalmente, o touro,
que tem um custo maior

para ser mantido. Segundo
o técnico agrícola, Paulo
César Ruthes, com esse au

xílio disponibilizado pela
Prefeitura, o agricultor pode
manter uma vaca a mais no

seu rebanho e garantir mais
uma fonte de renda e leite.
"Com a inseminação artifi
cial melhora a genética do
rebanho, através de sêmen
de raças puras".
'Os interessados devem

entrar em contato com a

secretaria de Agricultura e

Meio Ambiente pelo tele
fone (47) 3375-1902 e pedir
puma visita do veterinário.
Os produtores já cadastrados,
no programa devem solicitar
o serviço de inseminação até
as 8h30 para o trabalho ser

feito na parte da manhã ou

até as 14h30 para o servi

ço ser realizado na parte da
tarde. Nos finais de semana

o inseminador João Rocha
Sobrinho atende em forma
de plantão, através dos nú
meros (47) 3375-1812 ou

9162-3463.

Inseminação com custo baixo
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.
-

:íltofa de:c"amarao·

. Ingredientes:.
·2 xícaras de arroz

'2xír;a�s de'égua
2 tolheres de sOpa Q& óleo.
1 colherde sopé de &11
1 ltfearade·buttâ�m bartJQo
<4 oolhet&s de sop. (te manteiga
Tempero verde. gosto lsalstnha)
Modo de preparo:

.

Cozinhe o arroz com -o óléO, sal &, ta
,quase seco, acrescentar o' tempet'f) "'ve
servir em seguida,

'e

: Il'tttj�'elltes:,
1ºi�m.t5es médios
4 oolheres de sopa de manteiga sem sal.
'··CO!her de sopa de alho picado
2 eebolas médias picadas em rodetas
1 colher de chá de tempero fendor
Sal a gosto
350 gramas de farinha de mandioca

Modo de preparo:
Em panela aqueça a manteiga, acrescente o cemlrlo e deixe
fritar por 3 minutos em fogo médio.
Apõs acrescente o sal) o fendor e

�

por ültimo a fárinha de'
mandioca, mexa por 1 .minuto e sirva em seguida.

BSu1./'" raSI,
'Í'Olll1il�ntos ;"

Fone: 3370-6131
. Worltt Clean
Fone:-32·73-7542
Fax: 3275-162',

','

-----�---- -- -_ --�--
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UNIVERSITÁRIO
No próximo terço-feiro (12), o estrela
do Fernando Roboch, dono do Konton, .

.

inauguro em Joraguá do Sut mais um

empreendimento. Troto-se do Botequim
Universitário. O novó espaço .seni um

ambiente jovem, com músico de quali
dade e petiscos totalmente diferente do
normalidade e estará localizado no ruo
que dá acesso 00 compus do Unerj.

TOP
Após tonto bajulação não será sur

preso poro esta coluna se ... Ronaldo
voltar à Seleção já no próximo convo

cação. Dessa formo, o Fenômeno en

traria em campo pelos Eliminatórios,
em jogos importantes éontro Paraguai
e Uruguai. Outro alternativo, ao invés
de chamar Ronaldo poro os Eliminató
rios, será levá-lo poro o Copo dos Con
federações, no África do Sul, em junho.
Quem viver verá!

" O glamour do
juventude, sempre
se curvo aos pés do

.

experiência',
, ALCIDES ROCHA,
ROCHA O "FILÓSOFO"

CASA GERALDO
. Hoje à noite, no Coso Geraldo, aconte
ce uma importante palestro com Mor
cela felmonos. Poro quem não sobe,
quando se falo em luxo e decoração
ele é um dos nomes mais renomados
do Brasil. O evento marco também o

coquétel de lnnçamente do novo revis
to de Decoração do Nosso. O encontro
reúne arquitetos e gente de muito bom
gosto' e que odoro passar momentos

. agradáveis e trocar ideias positivos.

O bonitón Guilherme P,avanello e a modelo Pietra, na inauguração da loja Mentawaii Store, terça-feira

BUXIXO
Pois é, até "Carlinhos" sabia. Aliás, todo o cidade sabia
do interesse financeiro daquela comerciante quando se

separou do marido e foi morar com um' coroo décadas
mais velho que ela. Agora que já usufruiu bastante do
poder dele, do generosidade e dos mimos que recebeu
quando estavam juntos, deu cartão vermelho. Que coisa
horroroso! Está todo mundo de queixo caído com o atitude
dela. Poro aliviar, eu sugiro, como sempre, uma taça bem
gelado do nosso espumante Cave Pericó Brut. '

• Quem onda sumido dos bolados do modo é o po-
'

deroso Hoidê Campos. Dizem os mais próximos que
o coração do moreno foi fisgado pelo cupido.

NAS RODAS
• O DJ e artista plástico Paulo David do Silvo, o

Poulico,'já preparo os quitutes poro comemorar, no
próximo dia 20 de maio, o idade novo.

-. A bando Arrogantes é uma dos presenças ga
rantidos, na senn-teíre, em Guaramirim, no Rock
Curupira. Aliás, o grupo já está com seu CD Brasília
quentinho nos melhores lojas da cidade.

• Amanhã à noite, no Arweg, acontece o 5° Noite do
Ilho. O evento, 00 exemplo dos anos anterior, deve
marcar com sucesso, pois as mesas estão protico-

.

mente esgotadas.
•

FEIJOADA
-

No sábado, a galera esperto da 4° fase de Marketing do
Anhanguero/Fatej, pilotado pelo feijoeiro' Sérgio Lazaris,

.

'promove esperta feijoada, a partir das 11 horas, no Salão
do Comunidade Evangélico luterano, no Ilha do Figueira.
Está confirmada a presença do. dupla sertanejo univer
sitária Sandro Luiz e Clóvis e do meu amigo Jee Jr, do
equipe organizadoro e comunicador da Studio FM.

LEITOR FIEL
O leitor fiel de hoje é meu irmão cama
rada Nicácio Gonçalves da Gonçalves
Contabilidade. Ele também lê a, celuna ...

todos os diàs põrg fh;or �ipodii noque' . �ná [ucia Rózza lade�da pela irmã Icínia'Fabiane e a mãe Zoraide, -;
Ollontelle de melhor,no sociedade.' -; na festa de seu nivel, terça-feiro, na Adega Airoso 'Menezes" "

.

Curtir a DOO música
do bar O Meu Boteco.
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CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JORNAl..ISTA

Insônia,
Olhos abertos a todo o custo. De nada

adianta, mesmo fechados eles parecem
abertos, palpitantes, acelerados. O cor-

po se iguala e não reage a qualquer ten
tativa de relaxamento. Chás calmantes,
água com açúcar, respiração desacele
rada, carneiros ·sendo contados no pen
samento, definitivamente nenhuma das
opções conseguiu dar um feito naquela -

insônia aterrorizante, Sim, todas elas pa
recem ser assustadoras porque vão além
da simples falta de sono. Você até boce-
ja, dá aquela .apagada momentânea nos

sentidos e, quando finalmente acredita
que irá embarcar rumo à completa sere

nidade, desperta,
É nesse segundo que os .cachorros

pouco educados da vizinhança come

çam a latir de maneira histérica. A cada
abrir de boca deles, a cama e o coração
tremem, os pensamentos vão a cada can
to da inconsciência e da consciência em

busca de passagens ruins da vida, dos
medos, das dúvidas. /

Ah, e há de se citar ainda o relógio da
cozinha. Em noites normais, nas quais
o sono aparece devagar, aumenta como

passar dos minutos e te acaricia durante
a madrugada inteira, você nem o perce
be. Por que motivo então o bendito se
assemelha a uma. britadeira em<,pleno
batente ao longo desses períodos? Não
encontro resposta.

O mesmo acontece com os malditos
mosquitos responsáveis pelo aumen

to súbito -do mau humor noturno. Eles
devem perambular por aí escolhendo os

infelizes seres com crises de insônia. Do
contrário, não seriam assim tão certeiros
e não zumbiriam justamente nos ouvi
dos de quem não consegue, de forma
alguma, pregar os olhos por mais de 20
minutos- seguidos: Não bastam apenas
os cães janela afora, é preciso ainda su-

portar os insetos. '"

E, tem ainda os seres humanos. Des
providos de senso comum, alguns ado
lescentes (sim, mais próximos do termo

aborrecentes) teimam em encenar deses
peros pela rua. Eles gritam como deses
perados e arrancam o mínimo de tran

quilidade restante no corpo da infeliz
vítima acometida por uma inexplicável
incapacidade de dormir.

t
.

Para completar, tem os roncos de
'

quem alcança o objeto primordial dos
desejos noturnos. Ou falta a companhia
de quem poderia, pelo menos, espalhar
no quarto a sensação de que tudo 'está
bem com um simples abraço e um breve
"boa noite".

• kéllyerdmann@gmail.com

VARIEDADES------�--

o crime
perfeito

Um jovem se torna o mais novo mem

bro em um grupo de patologistas. Suspei
tas sobre os seus novos colegas surgem.
Mos Ted está tão deslumbrado, que não
percebe que está' envolvido com um gru-

.

po que criou um perigoso "jogo" no qual
o objetivo é cometer o crime perfeito.

Observadores
.
de pássaros

A escocesa, Rose chegou ao Ouênia
numa época de grande agitação políti
co. Lá se casou com o queniano Mbikwa,
que foi perseguido e preso várias vezes

e acabou morrendo num acidente. Hoje,
ela é a guia do grupo de observadores de
pássaros em Nairóbi. Sr. Malik passou o

frequentar o grupo e. se apaixonou por
Rose assim que a viu;

NOVELAS

PARAíso
Norberto reclamo com Podre Bento do progra
mo que Alfredo Modesto fez. Mario Rito e Ante
ro ,vão até o cidade poro almoçar no pensão de
Dono Ido, Mario Rosa, Ricardo, Otávio e Aninho
ficam perplexos quando Alfredo aviso que Ge
raldo teve o ideio de convidar Zeca e Mario Rito
poro participar de seu programo, Mario Rito
fiço incomodado com os olhares dos, pessoas
durante o almoço, Zeca vai sem avisar até o .

coso de Mario Rito. Eleutério chego no hora em

que Rosinha pego o diabinho.

CARAS E BOCAS
André reservo uma dos esculturas, Totiono.conto
que foi dispensado por Benjamin. Gabriel con
verso com Denis e ficà impressionado 00 saber
que ele vai expor no galeria. Xico pinto mais um

quadro. Léo se insinuo poro André. Nicholos se

deparo com Mileno no exposição e aproveito o
, oportunidade poro se aproximar do hestess do
restaurante. Fabiano encontro Ivonete fazendo
massagem em Adenor e discute com o mulher e
o cunhod_o. Frederico viii 00 bar de Go�riel poro
visitar Socorro, que fico encabulado.

CAMINHO DAS íNDIAS
Silvio entra no festa e começo o se lembrar dos
momentos em que viveu no coso. Yvone e Raul
brindam o compra do coso em Dubai. Ramiro,
Melisso e Tônio procuram Torso. Murilo declaro
seu amor o Silvio. Suryo pego o celular que Roj
deu o Moyo e envio mensagem o Dudo como

se fosse Roj. Pujo conto o Shonkor que Leinho
quer fazer unia entrevisto com elo. Kochi de
monstra preocupação com o ido de Moyo 00

Brasil. Chonti comento com Rovi que Shonkor

poderio ajudá-los o se livrar dos casamentos

arranjados.

PODER PARALELO
Tony ob-servo oshow de Téo e sorri poro Marília.
Téo acabo de tocar e dedico o músico ii Morilio.
.Tony cumprimento Téo. logo diz poro Santana
que se Tony não entregar o dinheiro no dia se

. guinte, eles tem mais um novo inimigo; logo diz
que o Copo está certo que Tony é do políCia nor

te-americano e eles precisam de Tony. Marília
diz poro Téo se afastar de Tony. Téo diz que vai
colocar Tony contra o parede. Tucci aviso logo
que Marília foi emborq sozinho. Tony sai no

corro de Téo. Tucci e Lucas Q seguem.

PROMESSAS DE AMOR
-Sofia e Amadeus se declaram um poro o outro.
O traficante permite que o Ligo do Bem traba
lhe no ONG. Carvalho fico preocupado. Beto e

Garcia discutem. Ferraz ordeno que os agentes
se dividam em grupos. Noti e Beto vão poro um

10do ..Aline, Hiromi e Cláudio seguem poro outro
lodo. Ferraz e Garcia correm em outro direção.
As agentes são cercados por lobisomens. Ferraz
diz poro Garcia que ele vai aproveitar poro dor
um fim em Noti. Valente gravo um depoimento
poro Noti e diz que pode desaparecer o g�ol- -

quer momento.
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Gisele Bündchen
pode estar grávida
Os recém-casados Gisele Bündchen
e Tom Brady foram a um centro
médico na Park Avenue, fazendo
surgir rumores na imprensa interna
cional de que a modelo brasileira
pode estar esperando o primeiro
filho do casal. A top nunca escon

deu sua vontade de ter uma grande
família. As roupas de Gisele não
evidenciam nenhuma saliência no '

abdômen.

SUDOKU

Filho de cantora
continua internado
A cantora Cláudia leitte vive um

drama desde a noite de segunda
feira: seu filho, Davi, que completará
quatro meses dia 20, está internado
com meningite. Ele passou um dia no

CTI (Centro de Tratamento Intensivo)
pediátrico e agora está no quarto.
O b�bê permanece internado com

quadro clínico estável, recebendo'
antibiótico e hidratação venosa. Não
há previsão de alta.

Prisclla faz

lipoaspiração
-

A ex-BBB Priscila recebeu alta e

saiu do hospital onde foi fazer uma
lipoaspiração. Mas ela deixava à
mostra também um curativo na

coxa. Segundo uma enfermeira, a

operação. demorou mais do que o

normal, então a jornalista poderia
ter retocado outras partes do corpo.
PriSéila já tinha comentado com

amigos que gostaria de fazer uma
lipoescultura antes de posar nua.

SOBRE O J060
tum jogo de lógica muilo Simples e vicianle. O objetivo

. é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 a 9 sem

repelir números em cada linha e ca'da coluna. Também
nõo se pode repelir números em cada quadrado de 3x3.

SOLUÇÃO

"II ÁRIES
.

�. (2OIG3. 20104)
I� -, Hoje com o primeiro
� � dia de retrograda-

ção de mercúrio
você pode sentir n,ecessidade .

de esclarecer alguns pontos
que ficaram obscuros em um

relacionamento do passado. O
momento pode ficar complitado,
com atrasos e mill entendidos.

. TOURO
(21/04 A 20/05)
Hoje com o inicio da

retrogradação de
mercúrio, prepare

se para uma fase em que você

precisará enfrentar alguns
atrasos e complicações em sua

vida finan·ceira. Caso trabalhe
com comunicação, alguns mal
entendidos são esperados.

. De 6 a 9 de maio
o melhor'clic sere presenteado pelo

Canil Baby Dolly

�es quero-quero tentando se

I ret;;;c;; no sombra dos plantas. Quem
registrou esse momento foi a leitora Carla.

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri
Sol entre algumas nuvens e sem

.

previsão de chuva. A temperatura
baixa na madrugada.-

• Jaraguá do Sul e Região

CREScnHf CHEIA NOVAMINGUANTE

1/5 09/5
HOJE SEXTA SÁBADO DOMINGO
MíN:·go C MíN: 12° C MíN: 16° C O MíN: 16° C
MÁX: 26° C MÁX: 19° C � ,_ t J'.r MÁX: 22° C r r t? c r , MÁX: 28° C
Sol Nublado com pancadas- Chuvoso Sol

de chuva

,)(
GÊMEOS
(21/05 A 20/06).
Alguns pr?ble�as
na comuRlcaçao,
seja ela feita

através das palavras, da escrita;
pela internet, ou mesmo telefo
nes podem ser enfrentados. Deve
tomar cuidado com mensagens e

qualquer tipo de comunicação se

extraviar.

. L� LEÃO.
.

�,.:l (22/07 A 22/08)
::.. '} Procure evitar

� u.--: qualquer: tipo de

brigas que ser�o
desnecessárias. A possibilidade
de mal' entendidos será mÍlito
grande e você deve conversar e
deixar claros os seus pontos de
vista, especialmente entre os

seus amigos mais próximos.

,,'" CÂNCER

��._.;� ����6f:s!�::l cer-
: � tamente vai viver

alguma confusão.
Possivelmente você vai viver
atrasos e adiamento de alguns
negócios que você tinha como

certo. Cheque todo e qualquer
comunicaçõo, esclareça qual
quer mal entendido.

111'_-
VIRGEM
(23/08 A 22/09)
Nesta fase de
mercúrio retrógrado
todo cuidado é

poucoespeáalmente com relação
à sua h.lll!gem. Alguma confusão
você certa'!lente vai 1!iver e o .

que você deve fazer é se utilizar
de uma de suas mais marcantes
qualidades: o detalhismo.

#
LIBRA
(23/09 A 22/10)
Caso tenha

alguma viagem
para fazer nesta

. fase, mesmo que seja pequena,
procure checar cada detàlhe
sem esquecer Ilada. A probabi
lidade de você se deparar cóm
pequel!os problemas é muito
grande.

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)
V!lcê pode sentir
certa confusão
mental e emocional.
Sua vida afetiva e

sexual pode vir a passar dumnte
este mês por uma espécie de crise
e queima que vão levar você a
querer esclarecer alguns proble
mas e dificuldades.

SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)

. Nesta, f�se em que
( mercuno começa

o movi!11ento de
retrogradação você pode espemr
por algumas surpresas em sua

vida afetiva. É bastante possivel
quP alguém de seu passado volte
pam esclarecer algumas questões
que ficamm sem compreensão.

CAPRICÓRNIO
(22/12 A 21/01)

....,(. A partir desta
semana você
pode esperar

por atrasos em alguns de seus

negócios. Procure se preparar
para resolver pequenos proble-

.

mas de comunicação e qualquer
obstáculo que impede o dia a dia
de funcionar livremente.

o CORREIO DO POVO mQUINTA·FEIRA, 7 DE MAIO DE 2009

ANIVERSÁRIOS

7/5',s'; <,

AnãCláUdiâ Pascoalli
Céliá Maria Garcia
Célia Vôltolini de oliv.eira

�
Cezar Sei rI'!
DonUoE RoQlla
Diogo L. Bastos

.

Edelcia Sclíwirkowski
Egon ·Gessener
Eveline L. Méier
Fábio Sch' ete

, ijL

Helenic dos Santos�,
trineu Ba r

Isolete Bonatti
Jairo Andrade
Jure O. Pedrelle
Kami rissa .Kuesteh,
Karina blke'
Kátia Bertoldi
Lucas·Henrique de Souza
Manoel Santos
Nivaldo ."eidemann
Rosane<Kruger Urban
Ruth Roesel
Sonea Chiodini
Stefanny Puttbs
Valdir Cristiano Kehrs
Vera.R. D. Scbimitt

DIVIRTA-SE

25/5

Sograr
- Rei! Este rapaz prometeu casar-se

com a minha filha.
E a outra:
- É mentira! Ele prometeu casar-se

com a minha filha.
.

O rei disse:
• Tudo bem! Vou cortar o rapaz em

dois e cada uma de suas filhas ficará
com uma das metades.
- Por mim, tudo bem! - responde a

primeira.
- Não faça isso. Deixe a filha dela
casar-se com ele.

.

E o rei assim filz.
o

- Mas, majéstade! - reclama a se

gunda mulher. - Ela não se importou
quando o senhor disse que iria.
cortá-lo.

.

- Por isso mesmo! Isto prova que ela
deve ser a verdadeira sogra! \

-

AQUÁRIO

f\
(21/01 A 18/02)

_ �, J

É bem provável
que alguém que
foi importante

·

em seu passado volte para
esclarecer algumas pontos
necessários. Procure não ter
nada comó certe, espere até
o final do mês para decidir ou

· definir qualquer situaçõo.

PEIXES
Ã8 (19/02 A 19/03)

·

•..,. Caso tenha
..,..,.., algum problema

doméstico, esta é
uma ótima fase para esclarecer
algumas questões que ficaram
obscuras. Certamente você
enfrentará algum problema com

a televisão, a máquilfa de lavar
ou mesmo seu- computador.
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Ouinto-feira, 7 de moia"
• Sh'ow de pagode com grupo Kibelleza

: londun Pub
às 22lioros I Contato: 47 3055 0065 ou 8448 2122 ..

Acesso: RS 5,00 feminino e RSl 0,00 masculino - p�imeiro lote
•;rBeatles anda Ouartelo emJr,ê�w

· local: E po
Inkioàs21 horas I Contalo:4733764822
Acesso: RS 5,00 feminino e RSlO,OOmasculino

Sexto-feirq, 8 de maio
• Showcom bandaVlad V

Local: London Pub
Inicio às 22 haras I Contato: 47 3Q55 0065 ou 8448 2122
Acesso: RSl 0;00 feminino ê RS 15,00masculino - primeiro lote

• Sexto Rock com banda MP3 Rockfeller' s
Local: o'
Início às 21 I Contato: 4733764822

. Acesso: RS 8,00 feminino e RS 12,00 masculino
.• Micareta Universitária/ Pagode com grupo Loka Tentação! DJ Marcelo Luiz

tocai: Choparia Bierbude
Início às23 horas -I Contato: 47 8433 0083
Acesso: RS 10,00 feminino e RS 15,00 masculino - portadores de bônus pagam
RS 5,OOfeminino e RS10,00 masculino

• DJs Raul Boesel, Guilherme Konnin e Carlos fuse
local: Carambosi em Indaiaf
I�ício às23 horas I Contato: carambos.�om.br
�çesso: RS 15,.00 antecipados ",

","p

S6!bodo, 9 'de maio .

• Festa Sunset Champagne,. com distribuição de rod de chnmpagne para o

público femiQino / ApreS�!ltações: serttmífJo univ.
.

Elton 8. EvlÍÍton, pagode
com grupo lok.a Tentação, heuse music com DJs Edu Schwort e Oeivid Roussis,
hip-hop com DJ Adrion P.

al�london Pub
às 15 hmas I Contato: 47'3055 0'065 ou 8448 2122

Acesso: RS 10,00 femininoe RS 15,00 masculino - primeiro lote
• Show de

..

com 9. ilusionistq; cubano Rofael Perez /·1)] Neni cmm

díscotecagem clássict)s Ue época;w
.

tocai: Estação doTempo
•

Inicio às21 horas I Contato: 47 3376 4822
Acesso: RS 5100 femini.no c:RS8/OO maseU,ljno k";h '�":1"'�'--' f ::i;i'··", ,.

"

0;(��'
'o,

"::;;i;<'

• Festa do Casarão edição 2009/ Show de sertanejo unlv;rsitórlo com duplo Donv
&Rola/DJ Murphv/DJXalinho

.

loca I: Est Marcotto
(niêlo às 2 I Contato: 47 8433 00:83
Acesso: RS 10,00 femininoe RS 15,00 meseullno- primeiro lote

Domingol 10, de maio
• .Show de sertanejo universifório com dupla Dany tRóta

local: london Pub
Início. às 20 horas I Contato: 473055 0065 ou 84482122
Acessos: RS 5,OOtemlnino e RS1 0,00 masculino \t!
� . �

• Shaw de sertanejo universftãrío com dupla Mallo & Gabriel! Cubo Bocordí Hi-Fi
Iivredos21h às22h
local: mpo

''Tnícioàs I Contafo: 47 3376 4822
Acesso: RS 8,00 feminino (após 22h) e RS 12,00 masculino

. c o n t a t.o @ p o r a c a s o . c o m .�

-� _,' , ;.. T. ,. J .... ��'""'." �.
,
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CELSO MACHADO

BERNT ENTSCHEV JÚLIO DA SILVA

JUlIMAR PIVATTO RICARDO TREIS MAX PIRES MOA GONÇALVES

EDWARD SÁ JORGE BROGNOll
.

,

LUIZ MARINS

MÊS DE COMEMORAÇÃO

OPINIAO COM
RESPONSABILIDADE

Colunistas trazem diversidade para o jornal
A equipe de colunistas do

jornal O Correio do Povo é for
mada por profissionais reco

nhecidos na região. Os leitores
podem acompanhar a opinião,
dicas, sugestões e reclamações
sobre diversos assuntos dia
riamente. O esporte é liderado
pelo jornalista [ulimar Pivatto,
Celso Machado escreve sobre
política, Elijane Jung fala aber
tamente com as mulheres, os

assuntos da sociedade são o

tema principal de Moa Gonçal
ves, Max Pires e Ricardo Treis
dão as dicas de lazer. Os colu
nistas Bernt Entschev, Júlio da
Silva, Jorge Brognoli, Luiz Ma
rins e Edward Sá escrevem so

bre economia.
O mais experiente dessa

turma, Celso Machado, com 42
anos de profissão, recomeçou a

escrever a coluna de política no
O Correio em 2007 e hoje ela.é
uma das mais lidas do Estado.
Diariamente, Celso busca as in

formações com suas fontes, em
sites oficiais e com os leitores,
que sempre ganham destaque
na página. "Todas as reclama
ções, queixas e sugestões que
recebo são aproveitadas, exceto
nos casos de agressão pessoal,
porque essa não é uma maneira
de resolver as coisas" revela ele
com sabedoria. "-

Outra página bastante pres
tigiada é a coluna social de
Moa Gonçalves. Moa escreve

para o jornal há três anos e o

foco de sua página são as no

vidades das rodas sociais. Moa
afirma que o seu público lei
tor é muito variado. "Escrevo
para todos, homens, rriulheres,
adultos e adolescentes, por isso

Esporte tem nome
É com muita credibilidade e ind�pendência>Que o jornalista Julimar

Pivatto assina o coluna linha de Fundo. Nela, o 'editor de Esportes conta
tudo o Que rola nos bastidores do meio esportivo e também dá suaopl
niõo sobre o desempenho dos atletas. A Linha de Fundo çomeçou a ser

publicada em 2006. "A coluna nasceu da necessidade do jornal de divulgar
os bastidores do esporte. Também serve para especular, fazer previsões e

informar", afirma Pivatto Que hoje também conta com um blog no site www.

ocoFreiodopovotcom.br.

minha coluna é tão lida. Pro
curo deixar tudo o que escrevo

nas entrelinhas, todos ficamse
perguntando a quem me refiro.
Isso gera curiosidade e comen

tários", destaca ele.
.

Muitas das notas publicadas
,
Moa recebe por e-mail dos seus

leitores. Outras surgem das
conversas nas ruas, nos bares,
ou em qualquer lugar que ele
vá. Sempre há alguém que co

nhece o colunista e está louco
para contar uma novidade, 'um
novo babado'.

O administrador Júlio da
Silva eséreve para a página de
economia duas vezes por sema
na e os assuntos são frutos das
atividades dele na região. Júlio
procura sempre estar atento às'
notícias, internet, reuniões em

presariais emanter uma boa rela
ção com suas fontes. O objetivo
da coluna é trazer assuntos re

levantes para todos os públicos.
"Escrevo para empresários, estu
dantes, donas de casa, profissio
nais, ou seja, para qualquer um
que tenha interesse na economia'
e negócios da região. É uma colu
na que não fica restrita apenas
a linguagem econômica, todos

.

. conseguem entender", afirma

ele. Segundo o administrador é
um desafio escrever para toda a

população e trazer as informa- ,

ções em uma linguagem de fá-
.

cil entendimento.

PÁGINA PARAAS
MUUlERES COM
MUITO HUMOR

A coluna Universo TPM, li
derada por Elijane Jung, é vol
tada para as mulheres, mas Eli-

.

jane afirma que muitos homens
lhe. escrevem. "Geralmente os

e-mails dos homens são ma

chistas, alguns elogiam; outros
deixam recados no meu Orkut.
Os homens são curiosos, eles
leem mesmo", comenta. Todas
as terças e sextas-feiras as mu

lheres conferem dicas, suges
tões, informações sobre as mu

lheres; assuntos relacionados a

sentimentos, moda, beleza e, é
claro, sobre os homens.

Desde o começo desse ano,
a coluna da Elijane conta com

uma novidade que vem fazendo
sucesso: o quadro Tio Apolo Res

ponde. Tio Apolo é um homem
com identidade não revelada e

responde perguntas das leitoras
corrimuitohumor e sarcasmo .
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floriani@floríaniequipamenlos.com.br
www.florianiequipamentos.com.br

Rua Venâncio da Silva Porto, 353
Fone 327So1492
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Imprensa livre para homens livres
Muito oportuno o Editorial do Correio do Povo de 2.5.9,

quando destaca o fim da Lei de Imprensa, declarada pelo Su

premo Tribunal Federal como inconstitucional e incompativel
com a atual ordem constitucional. Já não era sem tempo. Te
mos, portanto, duas palavras, imprensa e liberdade. Novo para
nós, mas antigo para outros povos como o americano. Quando
fazemos um comparativo do que eles são e o que nós somos em
termos de riqueza, sou daqueles que fundamenta as diferenças
e suas causas nas duas palavras acima. Para tanto, me valho do
ensaio escrito, "Dissertação sobre Leis Canônicas e Feudais", de

-

John Adams (Ibrasa, 1964), 'urna das grandes figuras da Inde
pendência Americana, datado de 1765. Neste ensaio ele critica
ardorosamente estas Leis, considerando a primeira que ungindo
reis - o ungido do Senhor - envolviam os monarcas em nuvens

de mistério, "e donde deduziram amaismalévola das doutrinas:
a da obediência passiva e não resistência".

Felizmente, os "puritanos" americanos e seus descenden
tes, sedimentaram a ideia de que o mais importante é o povo
ter qualquer direito à vida, à propriedade e à liberdade, dis
pondo que o sistema canônico e feudal não se coaduna com

a liberdade e os direitos do homem. Fizeram mais, criaram
um sistema para propagar e perpetuar o conhecimento entre'
o povo de forma que "eram tachadas de criminosas cidades

que ficassem desprovidas de mestre-escola durante alguns
meses, sujeitando-as a pesadas multas".

o mais interessante é que em vez de depender do poder
público, "o ensino ficou ao cuidado e as expensas do público,
nummodo, que creio que seja desconhecido a qualquer outro
povo antigo e moderno". Afirmava ainda que "um homem
natural da América que não saiba ler e escrever é figura tão
rara'quanto um jacobita ou urn católico-romano, isto é, tão
raro quanto um cometa ou um católico".

Desde o início da colonização americana, criaram dispo
sitivos legais pelos quais toda cidade composta de muitas fa�
mílias seria dotada de escola secundária e, "a preservação de
meios de conhecimento entre as classes inferiores é, para o.
público, de maior importância que as propriedades de todos
os homens ricos e seus descendentes". Comparativamente,
o que dizer do ensino brasileiro em 1765 e até mesmo hoje?
No Brasil tivemos, ao contrário dos americanos, estas duas
leis bem presentes, 'as Canônicas trazidas pelos Jesuítas e as

Feudais pela Coroa Portuguesa.
Naquele tempo, e muito tempo depois, construímos mais

igrejas que escolas. Igrejas com muito ouro. Vá para Salvador
ou para Ouro Preto e outras cidades do Brasil Colonial e a

. prova está lá. Mas há outro fator de extrema importância na

América, 'Cama cita John Adams, onde "nenhum dos meios.
de informação é mais sagrado ou foi venerado com maiores
carinhos e maiores cuidados, pelos coloniais; que a impren
sa. Cuidou-se para que a arte de imprimir fosse estimulada

e devesse ser facilitada, barata e segura, permitindo a qual
quer pessoa comunicar seu pensamento ao público", tendo
liberdade em publicar e isto levava a honra, apesar de "as
mandíbulas'êstarem sempre abertas para devorar, e os braços
sempre estendidos para, se possível, destruírem a liberdade
de pensamento da palavra escrita e falada ... contra os quais
se deve manter vigilância e acautelar-se".

Em 1776, John Adams foi membro ativo do Congresso
Continental que promulgou a Declaração de Independência
dos Estados Unidos da América contra a Inglaterra e, um

dos autores da Constituição Americana que entrou'em vigor
em 1'788 e, eleito presidente dos Estados Unidos em 1796.

Por coincidência ou prova de nosso atraso, exatos 200 anos

após, a Constituição Brasileira de 1988 nasceu contrariando
o expresso acima, incluindo nela uma excrescência jurídi
ca criada pelo regime mililitar, ou seja, a Lei de Imprensa.
Somos consequência daquilo que fomos, mas quem e o que
determinará nosso futuro é o que seremos daqui em diante,
pois como diz no editorial, "o preço do silêncio para a saúde
institucional dos povos é muito mais alto que o preço da livre

. circulação de ideias. Não diga apenas "viva a liberdade", mas
pratique a liberdade". Chega de varrer para debaixo do tapete
e, que saibamos reconhecer e valorizar os órgãos de imprensa
verdadeiramente livres e verdadeiros, Ainda podemos apren
der com John Adams.

INDICADORES CÂMBIO
�--��rr-----------------------�------------�

MOEDA COMPRA VENDA VARIAÇÃO r----------,
Dólar comercial (R$) 2,110 2,112 -1,72%
Euro(emR$) 2,813 2,814 -1,00%

CRISE

LOTERIA

Lucro do Itaú Unibanco cai 27,6%
Impacto no resultado: o aumento das despesas para créditos gerou a queda
RIO DE JANEIRO

o lucro líquido do Itaú
Unibanco, maior banco pri
vado brasileiro, caiu 27,6%
no primeiro. trimestre des
te ano, na comparação com

igual período do ano passa
do, a R$ 2,015 bilhões. Entre

janeiro e março de 2008, o

lucro líquido da instituição
- considerando os resultados
de Itaú e Unibanco, que até
novembro eram bancos inde

pendentes - havia sido de R$
2,784 bilhões.

Na comparação com o

quarto trimestre de 2008, no

entanto, o lu-cro líquido subiu·
7,7%, passando de R$ 1,871
bilhão para R$ 2,015 bilhões.
O lucro líquido consolidado

por ação no primeiro trimes
tre de 2009 foi de R$ 0,49,

ante R$ 0,68 no primeiro tri
mestre de 2008 e R$ 0,46 no

quarto trimestre de 2008.

Apesar da queda, o resul
tado líquido do Itaú Uniban
co foi superior ao do Brades
co, que nesta segunda-feira
anunciou lucro líquido de,
R$ 1,723 bilhão no primeiro
trimestre de 2009. O resulta
do é na base proforma, já que
Itaú e Unibanco tornaram-se
um só banco em novembro do
ano passado,

Assim como ocorreu com o

concorrente, teve impacto no

resultado o aumento das des
pesas para créditos de liqui
dação duvidosa (que já ven

ceram há mais de 60 dias) no
primeiro trimestre, de·27,5%,
para R$ 4,373 bilhões, na

comparação anual.

"Nesse trimestre; obser
vamos o a.lastramento dos
efeitos adversos da crise eco

nômico-financeira interna
cional sobre vários setores de
atividade, com.prometendo a

demanda e a renda de diver
sos agentes econômicos. Em
consequência, observamos a

amphação do risco das car
teiras de crédito", aponta o

relatório trimestral da insti

tuição.
, O índice de inadimplência

d-a carteira de crédito do Itaú.
.

Unibanco foi de 5,6% no pri
meiro trimestre de 2009, uma
alta de 0,8 ponto percentual
ante a taxa de 4,8% registrada
no primeiro trimestre de 2008.

O índice, aponta o banco, re
flete ô atual contexto macroe-

conômico. Apesar da queda, resultado líquido foi superior tio apresentado pelo Bradesco
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Campeãs brasileiras
Primas, atletas e campeãs. Dayane DombrowicZ e Djeniffer

Vasques (foto) conquistaram 'o título do Campeonato Brasileiro
de Hóquei na Grama, disputado no Rio de Janeiro. Elas defen
deram a equipe do Desterro, de Florianópolis, time que já havia
conquistado o título em 2007. Segundo Djeniffer, que mais umá vez

foi chamada para defender a Seleção Brasileirá, o nível vem aomen

tando, porque várias escolinhas estão em desenvolvimento no país.
Dayane é um exemplo. Começou a treinar em Guaramirim, no projeto
criado pela prima, e já conquistou seu primeiro título. .

Sobre o projeto para 2010,
Vitor disse que este ano a

comissão técnica irá "sentir

corno está o time, para no ano

-que vem trazer reforços". Ou
tra ação que faz parte desse

projeto é ser sedede uma com

petição nacional, A coordena
ção da modalidade enviou um
ofício para a CBFS (Confedera
ção Brasileira de Futsal) para
receber a Tâça Brasil 2010. A
reposta deve ser enviada até a

metade de outubro, Vale lem
brar que o acesso ª Arena [ara
guá para acompanhar os jogos
é gratuito.

nw��!f'I�� -.-/ _' _

.

'�ESPORlE---� ---;l-f__

FUTSAL FEMININO

JARAGUÁ DO SUL

O primeiro passo para [a
raguá do Sul ter uma equipe
feminina na: Liga Futsal será
dado hoje à noite na Arena [a-

. raguá. O timeMalwee/MC Co
nectores/FME estreia no Cam

peonato Catarínense Adulto
Feminino. A participação no

Estadual servirá para a equipe
iniciar o projeto de participa
ção na Liga Futsal201O.

O time está na Chave A e·

disputa o turno da primeira . 'A'expectatíva é de classifica
fase com Kíndermann/Caça- ção dentro dessa lógica (uma
dor e Blumenau. Segundo o vaga da equipe de Caçador),
técnico da equipe, Vitor Ale- mas esperamos fazer um bom
xandre, a vaga para a segun-. jogo contra o Kindermann,
da fase será disputada com o um empate contra elas já é um
time blumenauense. "Pratica- bom resultado:', observou.
mente uma das vagas já é de A média de idade das jo
Caçador, então vamos brigar gadoras da Ma'lwee é de 17

pela outra com Blumenau", anos, mas-isso não preocupa o
comentou. O time do Meio- técnico. De acordo com ele, as
-Oeste pode ser considerado a atletas têm uma boa 'bagagem
principal força no futsal.femi- .

e algumas até já jogaram com

nino catarinense. petições nacionais. É o caso

A partida chave do grupo, da ala Samantha que, com o

contra as blumenauenses.: Kindermann, já disputou Taça
acontece às 20 horas de hoje. Brasil e Liga.

. Time de futsal feminino adulto tem em média 17 anos, mas no ano que vem coordenação promete reforços

Primeiro passo rumo
ii Ligo Nacional201 O

.
.

,

Time adulto estreia hoje no Catarinense
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LONGE DE C�SA

Mal·wee cumpre maratona de jogos
Time, que viajou ontem à noite, Xará três jogos pela Liga e dois amistosos
JARAGUÁ DO SUL'

AMalwee viajou ontem para
uma série de três jogos da Liga
Futsal e duas partidas ainistosas
fora de casa. A previsão é que a

equipe fique- dez dias longe de
Jaraguá do Sul.

.

'

A primeíra parada é na

cidade de Cianorte (PR). Lá
a Malwee faz um amistoso

hoje contra um combinado lo
cal. Amanhã eles viajam para
Cascavel, onde' jogam pela
Liga Futsal no sábado (9/5), às
20h30 (com transmissão da TV
Paraná), contra os donos da
casa. Depois deste confronto,
embarca para Londrina (PR)
onde pega o São Caetano/Co
rínthians, na segunda-feira·
(11/5), às 19h15 (com .trans
missão da SporTV).

Do Paraná o time segue para
o Petrópolis (RJ). Na cidade flu
minense acontece mais uma

partida da Liga, desta vez con

tra o time local, às i9h30. O úl
timo compromisso da Malwee

. durante a matatona de jogos
será um amistoso em Apucara
na (PR), na quinta-feira (14/5).

O fixo Chico volta ao time

para estes confrontos. Ele cum
priu 20 dias de suspensão pela
entrada que deu em Pábrio, do

.

Praia Clube, na 'estreia da Liga
Futsal. O jogador do time mi
neiro ficara oito meses afastado
das quadras.

Segundo Chico, a sua ex

pectativa para o retorno na

competição é a mesma que a do
time jaraguaense. "Vencer para
conseguir a melhor colocação
nessa primeira fase". No tempo
que esteve afastado, o fixo fez
treinos físicos mais intensos e

treinou com bola individual
mente. O jogador, que acom

panhou esse início de Liga fora
das quadras, faz a seguinte aná
lise da Malwee na competição:
"está sendo um excelente início
de Liga" cinco vitórias e apenas
uma derrota".

Enquanto Chico retoma ao

time, Ari, Lenísio e Xande es

tão fora. Este último pelo car

tão vermelho que levou no jogo
contra a Unisul, em Tubarão. Já
os dois primeiros levaram o ter

ceiro cartão amarelo.

GENIELLI RODRIGUES
.

Nesses 20 dias que esteve afastado dos jogos, Chico aproveitou treinam!!ntos para fortalecer a parte física

Barcelona garante vaga na

final com gol nes aeréseímes
LONDRES

.

Tudo ia bem para o Chelsea.
Aos nove minutos do primeiro
tempo o time' da çasa abriuo

. placar e criava boas chances de
marcar o segundo. O Barcelona
tentava mais os contra-ataques.
Quando se aproximava do fim
da partida, o time catalão come

çou a inverter a história, pres
sionando mais. Até que, nos

acréscimos, lniesta acertou belo
chute da entrada da área- e clas
sificou a equipe espanhola para
a final da Liga dos Campeões da
Europa.

O Barcelona vai fazer uma fi
nal inédita contra o Manchester
United, que venceu oArsenal por

:;;
3xl na terça-feira, em jogo único

� no dia 27 de maio, em Roma.
"

� Semifinalista de cinco das

,g últimas seis edições da Liga, o

� Chelsea foi eliminadopela quarta
15 vez,mas ampliou para 18 jogos a'

,Chelsea, de Bosingwa (à frente), sofreu o empate e está fora da decisão invencibilidade jogando em casa

pelo torneio continental. A últi
ma derrota havia sido em 2006,
justamente para o Barcelona.

Desde que venceu o,Arsenal
na final de 2006, o Barcelona

amargou duas eliminações se�
guidas para times ingleses. Nos
últimos anos, perdeu para Liver
pool e Manchester United. Após
golear o Real Madrid por 6x2 no

último sábado, o time espanhol
superou a eficiência tática do ad
versário, e evitou mais um revés.

.

Essien esfriou os ânimos da

equipe cataiã logo no início, mas
o Chelsea não segurou a classi

ficação, mesmo apoiado por -42
mil torcedores em Londres. Boa

parte era do Barcelona. E se na

primeira partida o ataque forma
do porMessi, Eta'o e Henry não
furou o bloqueio inglês; desta vez
oBarça conseguiu comum chute
no ângulo de Iniesta, nos acrésci- �

_

mos. Mesmo 'com um desfalque
-

importante no ataque.

F,la oficializa
'0 .

'

com ,Adri'ano
RIO DE JANEIRO

O Flamengo, fechou mes

mo corri' atacante Adriano. As
partes já haviam chegado a

um acordo verbal na semana

passada, mas ainda faltava a

resolução de pequenos deta
lhes para que o contrato fosse
devidamente assinado (a du
ração deve ser de um ano). Por
isso, o vice-presidente de futebol
.doclube, KleberLeite, esteve.em
SãoPaulo ontem e se reuniu com
o empresário .do jogador, Gilmar
Rinaldi, conseguindo fechar
a negociação. A apresentação
ocorrerá às' 15h de hoje, no Sa
lão Nobre da Gávea.

Para poder arcar com o sa

lário do Imperador, a diretoria
rubro-negra fechou com um

patrocinador que irá bancar
grande parte dos gastos. Em

,

troca, irá explorar a imagem
" .do atacante em campanhas
publicitárias a partir do se

�ndo semestre.
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VASCO E A ATRAÇAO DA SERIE B .

Figueirense inicia a briga pelo acesso amanhã, em casa, contra olpatinga
.

SÃO P,AJ,JLO
.' 'Como tem acontecido nos

últimos anos, quando Palmei
ras,' Botafogo, Atlético-MG e.

, Corinthíans encararam o de-'
safío com. sucesso, a Série B
do Brasileiro terá novamente

q. 'participação de um dos gi
gantes do futehol nacional.

.

Agora será a vez do Vasco,
que entra como grande atra

çâo do campeonato e favorito
a 'ficar COrri uma das quatro
vagas do acesso.

Dono de quatro. títulos bra
sileiros e uma Libertadores, o

Vasco promete ficar na Série B

apenas um ano. Sob o coman

do do técnico Doríval Júnior, o
alvinegro entra como favorito
ate mesmo ao título da compe
tição. Mesmo porque, o regula
mento, igual ao do Brasileirâo,
costuma evitar surpresas: a

disputa é por pontos corridos,
com jogos em turno e returno
entre os 20 participantes, para

sUaMie
merece

o melhor:

a definição da classificação fi
nal após 38 rodadas.

O Figueirense, único catari
nense na segundona, também
briga por uma das quatro vagas.
O time da capital estreia ama

nhã contra o Ipatinga, às 21 ho
ras. Para incentivar a torcida, o
Figueira mandou confeccionar
camisas com o slogan "Figuei
rense, tô junto" e com as fra
ses "Tudo ·que eu quero é você
de volta", "Toda Vida" e "Meu

. timé, minha paixão".
Mas os jogadores também

devem fazer sua parte. O go
leiro Wilson disse que está
com vontade ainda maior de
vencer que 2008 e a grande
vontade do time é recolocar
o time na Série A. Dos outros

catarinenses, o Avaí estreia
sábado na Séria A do Brasileí
rão. Criciúma e Marcílio Dias

disputam a Série C e Brusque
e Chapecoense estão na Série
D.

\

Figueirense quer esquecer a mó ca'mpanha que fez no Estadual para tentar voltar à.elite do futebol brasileiro

Aproveite as condiçõ.s
de financiamento

, dó Banco VQlktwogen.

Caragu6 Auto .Elite
Uma reTação diconfiança.

- ..,-,� - :�.....:. ..
'-'

Grupo Auto lUto 40 anol cio crodlbllfclaclo. !i) li�... <: 47 -.3274 6000
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