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Juve apresenta .

dois reforços
Malwee disputa
mais um título
Jaraguaenses estreiam hoje no campeonato
Sul-Americano contra o Rio Branco do Uruguai.
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, O atacante Lourival e o zagueiro Felipe Oliveira r::. 6 R U P o
.

chegaram ontem e já iÍ1ici�ram os treinamentos.
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ANA SEGUNDO, 70 ANOS, É A PROVA DE QUE PERSISTÊNCIA E FÉ SÃO PRÉ�REQUISITOS BÁSICOS PARA QUEM QUER VENCER OS .

OBSTÁCULOS QUE A VIDA APRESENTA. HÁ 11 ANOS, ELA DESCO'BRIU UM CÂNCER DE MAMA: PASSOU POR UM TRATAMENTO DESGASTANTE
_

E HOJE SORRI COM OS RESULTADOS ALCANÇADOS. FOI NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER QUE ANA ENCONTROU e APOIO
NECESSÁRIO. TENDO COMO SíM�OLO A ROSA, A ENTIDADE TRABA.LHA HÁ 22 ANOS NA,PREVENÇÃO DA DOENÇA.

Novos cargos ficam com PMDB e PV ---

. Vacinação infantil.vai até sexta-feira
.

Mas presidente da Câmara ressalta que indicações passam pela aprovação
do G8. PMDB já tem nome do secretário executivo.

Página 4

Crianças com idade entre seis meses a cinco anos devem receber a
.

. imunização contra gripe nos postos de saúde do município.
�, ' �.

. Página 9

Obras começam ,--

na quinta-feira
. Expectativa é grande no Rio Molha,
mas serviços iniciam nas estradas
Ribeirão Grande da Luz e São Pedro.
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Pesquisa da empresa de. marketing
britânica Onepoll sugere que homens
ganham em média 6,3 quilos quando
suas parceiras ficam grávidas. O estu
do descobriu que os homens que ganha
rom peso duronte a gmvidez das parceiros
gerolmente tiverom um aumento médio
de cinco centímetros em suas cinturos.
Cerco de 25% dos cinco mil entrevistados
também afirmarom ter comprodo novas

roupas, devido ao gà"ho de peso cau
sado pela paternidade.

fonte: BBC Brosil
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CHARGE

WIZCARLOS

AMORIM, ESCRITOfi
E EDITOR (HT1'f';!/
UJllCARLOSAMOmM.

BLOOSI"Om.OOMj
,

A criação literária é um dom. Pode
mos aprimorar nossa escritura, estudan
do para dominar a língua, a correção no

uso da palavra; lermuito e escrever sem

pre e assim podermos crescer e produzir
uma literatura de qualidade. É claro que
nem' sempre 'conseguiremos construir
obras primas, mas o dom que praticamos
deverá nos levar a caminhar para isso,
embora saibamos que não é fácil chegar
lá. Só saberemos da qualidade da nossa

obra quando ela chegar até o público e,

,

AS VOLUNTARIAS DA
"

'

R . .F.C.C. TEM UM
CORAÇÃO QU(NÃO

,

CABE SO NELAS!

PONTO DE VISTA

A criação literária
para isso, há que se ter um livro publica
do e, mais que isso, com uma boa distri
buição. O público leitor é que vai 'sinali
zar se nossa literatura é boa ou não,

Então o dom 'da criação não é sufi
ciente para que possamos ser, verdadei
ramente, escritores. É preciso que consi-

'

gamos chegar até o leitor. Já se disse que
escritor não é aquele que escreve, mas
sim aquele que é lido. E para ser lido é

preciso colocar nossa obra sob os olhos
do leitor. E como o livro ainda é o suporte
tradicional da criação literária, .ernbora
num futuro distante o livro digital possa
vir a concorrer com ele, precisamos,da
nossa obra impressa em papel para sub-
metê-la ao público.

' .

Em palestras por escolas e meios li - '

terários, já me perguntaram como é que

DO LEITOR

ItrlPosto indireto
Quando vamos a um posto de gasolina não conse

guimos entender o motivo de o preço do combustível
ser praticamente igual em todos os postos e não baixar
de forma alguma, mesmo considerando a enorme que
da no preço internacional do petróleo que está levando
diversos países - especialmente Venezuela e Rússia - a

'urna profunda crise.
.

A resposta é apenas urna: monopólio.
Em diversosmomentos vimos pessoas que estão hoje

no poder atacarem de forma muito violenta a privatiza
ção alegando que isto seria prejudicial para os consu

midores, mas, neste caso, por trás do preço está uma
decisão do principal acionista que, no caso, é o próprio
governo federal.

A intenção pode não estar clara para a maioria das
pessoas, mas devemos lembrar do plano de investimen
tos da Petrobrás - recentemente ampliado - que deverá
ser responsável por grande parte das metas do PAC e,
estima-se que a Petrobrás sozinha será responsável pela
expansão do PIB em 0,4% este ano.

Os investimentos da Petrobrás previstos para este ano

'são da ordem de 1,7% do PIB e, portanto todo o cuidado
é pouco para manter este grande investidor bem suprido
de recursos, seja pelos empréstimos do BNDES, da Caixa
Econômica, do acordo com a China e, principalmente pela
manutenção do preço dos combustíveis nas alturas.

Claro que os acionistas agradecem, mas o mais irônico
é que no auge da crise parte dos investidores estrangeiros '

se desfez das ações da Petrobrás - urn papel com grande
perspectiva de rentabilidade para este ano - pelo simples
motivo de que se tratava de urn papel fácil de vender.

Como se pode observar, o preço dos combustíveis
.

alto beneficia a Petrobrás, .mas beneficia muito mais o

governo, pois urna grande parcela do mesmo é imposto
e o governo como maior acionista terá urn generoso ren
dimento com os lucros da empresa.

Nota-se claramente que o governo brasileiro não tem
o menor pudor em agir como urn investidor e até quan
do parece que está fazendo urn favor - como na busca
pela redução dos juros dos financiamentos através -do
Banco do Brasil- na verdade está encurralando a con

corrência. Portanto, temos governo.

LOURIVAL KARSTEN, ADM!NSTRIWOR f CO!\lSUHOIl

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

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

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

' telefone (' não serão publicados).

nascem os textos, como é que aparecem
as idéias, como é que se cria a obra lite
rária.Respondia, invariavelmente, que as
idéias para escrever um conto, um poe
ma, uma crônica acontecem a qualquer
hora, em qualquer lugar, pelos mais dife
rentes motivos. Alguma coisa que se vê,
algo que a gente lembra, algo que se ouve.

Pode ser qualquer coisa: urn objeto, uma
pessoa, uma situação, um cenário, um
som. Devo ter sempre comigo urna cane

ta e papel, pois ternos de anqtar as idéias
na hora em que elas surgem. Não dá para
deixar para depois, pois o 'que lembrar
mos já não será mais a mesma coisa. É
claro que a idéia, depois de anotada, pre
cisa ser trabalhada e, às vezes, no final, o
tema se desvia completamente. Ou o que
sobra vai para o lixo.
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FALA Aí!

"Desde que não

aconteço nenhuma
hecatombe. "

VEDA CRUSIUS (PSDB),
GOVERNADORA DO RS, ao cair de um

palanque em São Valentim, prometendo
continuar inaugurando estradas.

" Nõo podemos
deixar o lobo cuidando

dos golinhos."
JEAN LEUTPRECHT (PC DO B),
PRESIDENTE DA CÂMARA DE

JARAGUÁ, defendendo a criação de
Ouvidoria já aprovada pelo legislativo.

"Oue vocês
(vereodores) continuem

neste ritmo. "
ANUAR BATISTI, PRESIDENTE DA

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES
DA BARRA DO RIO CERRO,

, elogiando as sessões itinerantes da
Câmara de Jaraguá.

Voto contra
"Daqui a pouco será preciso criar uma República só para os projetos do
Paim". A frase, mais que irônica e contraditória ao próprio discurso, 'é da
senadora Ideli Salvatti (PT), sobre projeto do colega petlstc e também se

nador pelo Rio Grande do Sul, Paúlo Paim, que dá a todos os aposentados
o mesmo percentual de aumento, de 16,67% concedido em 2006 e não
apenas àqueles que recebem apenas um salário mínimo. Agora líder do
governo Lula no Congresso Nacional (que reúne Câmara dos Deputados
e Senado), a senadora e candidata ao governo do Estado em 2010 tem se

posicionado contra este e outros projetos de Paim que restabelecem direi
tos constitucionais aos aposentados. A semana começou com mobilização
de lideranças nacionais dos inativos em Brasília. Vedda Gaspar, uma lide
rança dos aposentados do Rlo de Janeiro, rebateu de pronto. "A senadora
esquece também que já existe uma República para atender. aos cabides de
emprego dos apaniguados de partidos políticos. Que pena a senadora não
abraçar a causa dos aposentados". A votação será secreta e a senadora,
pelo visto, vota contra.

'

ORÇAMENTO
Entre os dias 1° e 29 de junho a Assem
bleia Legislativa faz audiências públicas
com propostas para o Orçamento Regio
nalizado - que contém as prioridades de
cada uma das regiões catarinenses, des
tinadas a elaboração do Orçamento do
Estado para 2010. Desde que implanta
das, os efeitos no Norte (Jaraguá e Join
viiie) , onde o Vale do Itapocu se insere,
estão longe de índices de investimentos
públicos' animadores. Agora pode ser

pior porque não temos deputados daqui
propondo emendas orçamentárias.

SEGURANÇA ,

A desgastante expectativa dos servido
res da Segurança Pública foi apontada
pelo líder do PDT na Assembleia Legis
lativá, o deputado e sargento reforma
do da PM, Amauri Soares. Há mais de
três anos com os salários congelados e

seis anos lutando pela efetivação total
da lei 254/03, Soares disse que,"ainda
vai piorar. J� estamos sendo punidos e

este número vai passar de mil." Para
ele, o objetivo do comando é aniquilar
a Associação de Praças de Santa Cata
riria, que representa a categoria.

"

QUEM SE HABILITA?
O setor de Controle de Zeeneses da
Prefeitura de Jaraguá, vinculado ,à'
Secretaria da Saúde, abriga animais
recolhidos nas ruas para doação. Todos
são vacinados,-com tosa e banho antes
que alguém os leve par!! casa. Mas,
preste atenção: se for para adotar só
no entusiasmo de uma criança ou de
um adulto por um bicho de estimação,
o que já virou' modismo de consumo,

� com muitos deles depois abandonados
� em qualquer lugar, é melhor deixá-los
g onde estãe.

o CORREIO DO POVODTERÇA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2009

Quem pensa que a falta de médicos em postos de saúde ou em prontos
socorros de hospitais afeta apenas os adultos, se'engana. Em câmaras

,

de vereadores onde existe a figura do vereador mirim, representada
por estudantes escolhidos em votações nas próprIas escolas, já há
'plena consciência do problema. Em Guaramirim, o vereado(mirim

- Emerson Tascheck ,quer que isso seja uma preocupação constante de
prefeitos e secretários da área. '

JMÉDICOS 2
Numa referência ao que acontece na cidade {lnde mora, ,lembrou
que "o doença não marca hor� para chegar, e quando ela chega os

médicos precisam estar à disposição para atender à população". No
Hospital Santo Antônio e nos postos,de saúde, emendou o estudante.

'FMédicos costumam reclamar muito da remu'neração oferecida pelo
SUS; ,Mas impressiono ver a lista de candidatos sempre que há um

concurso para novos credenciamentos.

t ÇONDE�41l0 ',' /
.

Alexandre Rubip loso, médico de SõoLeopoldo UfS) e acusado de cau
sar a morte de um paciente por negligência durdnte cirurgia bariá
trica (de redução estomacal) terá que pagar indenização a familiares
da vítima no valor de RS 150 mil di'vididos entre o '{iúv.o e dois filhos,
por sentença do SoperiorTribun�1 ite Justiça_:.A vítima, que pesava 15'
quilos, foi internada em hospital'da cidade não credenciado pelo SIJS
para este tipo de cirurgia. Segundo o STJ, induzida pelo médico, que
também é vice-prefeito e secretário da Saúde daquela cidade. Rosa

ulterou o código de procedimento para gastroenteroanastonlose,
icado para ões estomacais

-PRESTANDO CONTAS
Cumprindo dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscól o prefeito
de Massaranduba, Mário Reinke, (PSDB) comanda au�iência públiça

whoje, às 15 horas, na Câmara de Vereadores, para uma avaliação si�brl
o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre do anO.

.

NÃO!
A Comissão de Trabalho de Aq.mi�.i�t�ação e Servi�o ��blico da Câmar!! '

dos Deputaoos �ejeitou por unal1Ímidade projeto'dff;lleputado Vander
Loubet (PT-MS), que dá oficialmente aos' corretores a função de ava
liar imóveis. Atualmente, compete a esses profissionais intermediar a
compra, venda, �ermuta e locação e opinar quanto à comercialização
�as unidades. 9relator Eudes'Xaviel(PT-CE) achaque a crise financei-
ra mundial corriêçou justamebte pelo desvirtuamento das avaliaçôes,
mercadológicas de imóveis nos EUA.

;OPERAÇÃO
�;r'�IMPEZA
"As próximas eleiçÕ�s, em

outubro de 2010, deve ser

o grande oportunidade
*1�para a população brasileira

.

ílP'expulsa(' os maus politi
\i,COS com mandatos tanto no '

Legislativo como no Executivo, nos' estados e no plano federal." Mo
zarildo Cavalcanti (PTB-RR), defendendo uma mobilização geral de
,!Qdas as ,instituições importantes do país, das universiüades e Igrei!!,

'. iiBara despertar a consciência de que, se existem osmaus políticos, són
os eleitores que os conduzem aos cargos. Não há como discordar do
discurso e nem da neéessária mobilização, que o Centro Empresarial
.enta fazer em Jaraguá. Até porque no Congresso a reforma política é
discutida desde 1982 sem ter avançado um passo. .

celso@ocorreiodopovo.com.br
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COMISSIONADOS

PMDB, do vereador Lorival Demathê� fará a indicação para três vagas, incluindo a de secretário executivo

PMDB e PV ficam
com novos cargos
Partidos dividem indicações para cinco vagas
JARAGuÁ DO SUL

As indicações para os cinco

cargos comissionados criados
na nova estrutura administra
tiva da -Câmara ficarão com o

PMDB e PV: À exceção dos as

sessores parlamentares e chefes
de Gabinete, definidos indívi
dualmente pelos vereadores, as
nomeações ocorridas no início
da legislatura não contempla
ram os dois partidos, que fazem
parte do G8, grupo que articu
lou a eleição da Mesa Diretora.

Uma reunião ocorreu ontem

para tratar do assunto. O Par
tido Verde deve ficar com um

dos dois cargos de assessor das
Comissões e também com a As
sessoria de Recursos Humanos
e Gestão de Pessoas, este com

exigência de ensino superior.
Sem adiantar nomes, o verea

dor Amàrildo Sarti disse que
até a quinta-feira o partido deve'
ter uma posição definida..

Na mesma data o PMDB
também deve apresentar suas

indicações, informou o vere

ador Lorival Demathê, adian
tando que Ricardo Zanghelini
deve ocupar o cargo de secretá
rio Executivo, equivalente 'ao de
diretor geral, que foi extinto. Na
cota do partido também entram

Comissionados ·nomeados
CARGO
Assessor da Presidência
Assessor Jurídico
Diretor Administrativo
Diretor de Comunicação Social
Assessor de Cerimonial
Assessor de Comunicação

FUNCIONÁRIO
Gilberto Lombardi
Férnanda Klitzke
Almir Giese
Rosana Ritta
Maria do Cormo D. de Souza
Alessandfo Martins

INDICAÇÃO
do presidente
PT

" PR
PT
PSB
do presidente

NOMEADOS NA LEGISLATURA ANTERIOR
QUE PERMANECEM NOS CARGOS
Diretor Financeiro Adejaime Reitz
Dirétor de Suporte Legislativo Elisabete Bertoli .

Chefe de Serviços Gerais Alcides Lourival Erhardt
Assessor de Informática SuzOlla de Souza

uma Assessoria das Comissões
e a Chefia de Ouvidoria.

Para o presidente da Casa,
Jean Leutprecht (PC do B), não
se tratam de metas indicações
políticas, uma vez que os no

mes passam pela discussão e

aprovação dos oito vereadores,
além da exigência de requisitos,
como aprópria escolaridade, es
tipulada para cada cargo na lei.
"Todos que entraram até agora
foram aprovados pelo grupo",
destacou..

Paralela à oficialização dos
novos integrantes, nesta sema- CAROUNATOMASEW

Reunião decide instalação de

quarta galeria próxima à BR
JARAGUÁ DO SUL

Presidentes das Associa

ções de Moradores dos Bairros
Estrada Nova e Água Verde se
reúnem hoje pela manhã com

o vereador Justino da Luz (PT)
e engenheiro da empresa Infra
sul, contratada pelo Dnit (De
partaniento Nacional de Infra
estrutura de Transportes).

O objetivo é definir, en

tre três possibilidades, o local
onde será instalada uma galeria
pluvial, que entra no pacote de
obras emergenciais. O pedido

.: tinha sido .formalízado pela
§ Ujam (União das Associações
� de Moradores). Outras três ga
� lerias estão sendo construídas

às margens da BR-280 e devem
estar prontas dentro de 30 dias.

A notícia foi confirmada on

tem, em reunião pela manha na

superintendência do .Dnit, em

Joinville, entre o coordenador re
gional, engenheiro Antônio Car
los Bessa, e o. secretário munici-

pal de Planejamento, Aristides
Painstein. O encontro foi inter
mediado pelo vereador petista.

De acordo com Justino, o

secretário ficou de conversar

com a prefeita Cecília Konell
(DEM) para agendar reunião
com o superintendente do Dnit,
João José dos Santos. Na pauta,

. investimentos conjuntos entre .

os governos para execução de
obras no perímetro urbano da
BR-280. A primeira parceria se
ria na construção de uma rota
tória no terceiro trevo de Nereu
Ramos, com acesso também ao

Ribeirão Cavalo. ''A Prefeitura
faria o projeto, com custo em

torno de 3% do valor da obra, o
que dispensaria licitação, obri
gatória se for feita pelo Dnit", .

informou o vereador.
O alargamento do acosta

mento e a abertura das margi
.
nais, entre o Posto Marcolla e

a Unerj também foram discu
tidos ontem.

Plenário da Câmara vota hoje
compra do Parque de Eventos

Scarpato, uma reunião na se

mana passadà confirmou a pos
tura, motivada, em parte, pelas
respostas do Executivo ao pe
dido de informação do partido.
Seis não-foram respondidas.

Ontem à tarde, a bancada
do PT também esteve reunida,
na Câmara, com o ex-secretário

municipal de Agricultura, Wer
ner Schuster. Ele informou sobre
a criação de uma comissão em

2002, aprovada em assembleia
da Salvita com voto de 46 asso

ciados, para conduzir as nego
ciações com a Prefeitura sobre
o 'Parque de Eventos. Segundo
Schuster, em nenhum momento

.

a comissão foi consultada pela
atual administração a respeito do

.

acordo extrajudicial.

Presidente do PT, Marcos Scarpato, confirma post�ra contrária da bancada

-----

JARAGUÁ DO SUL

plenário da Câmara vota hoje
à noite o projeto de lei do Execu
tivo que autoriza o município a

comprar o imóvel do antigo .Par
que de Eventos no limite de R$
1 milhão. A proposta em caráter
de urgência será colocada em

discussão votação antes mesmo

das indicações, para não trancar
a pauta. O mesmo acontece se o

projeto não for votado.
.

Nem todos os vereadores an
teciparam os votos. Três dedà-
raram ao Correio serem favorá
veis: Adernar Possamaí (DEM),
Jaime Negherbon (PMDB) e Na
tália Petry (PSB). A bancada do
PT foi a única que já declarou
voto contrário. De acordo com

_
o presidente da sigla, Marcos

na estão sendo publicadas as

portarias adequando os comis
sionados já nomeados à nova

estrutura, com 37 cargos de

confiança. Uma das novidades
é a implantação de uma Ouvi
daria, mas o setor só começa a

funcionar no segundo semes

tre, após o' recesso de julho.
Segundo Leutprecht, a partir
dá próxima semana, encerradas
as obras de reforma do prédio,
começam as definições sobre a

estrutura operacional.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



�--------------�--GE�l
RECONSTRUÇÃO

População ainda
espera por obras
NoMolha, moradores permanecem com medo
JARAGUÁ DO SUL

Não interessa se do céu vem
chuva, raios de sol, luar ou nu
vens claras, a sensação de medo

. acompanha os moradores do
Bairro Rio Molha diariamente.

, -

Segundo Tarcísio Hoffmann,
55, a barreira que caiu sobre a

principal via da localidade em

novembro do ano passado, du
rante a enchente, continua sen

do foco de preocupações.
Não há uma só noite em

que ele, no retorno' do, traba
lho, não pare a bicicleta ao se

aproximar da fatídica curva na
Rua Adolfo Antonio Emmen
dõrfer. O auxiliar de serviços
gerais precisa verificar qual a
situação do local. Depois, ao

vencer o medo, ultrapassa o

ponto no qual barro e pedras
permanecem na eminência de
deslizar estrada abaixo rumo a

um ribeirão. "O cenário muda
todos os dias", relata. E por sa
ber disso, os habitantes já de
senvolveram uma espécie de
trauma. "Quando chove, todo
mundo pergunta: será que ain
da tem cornoalguém passar?",
complementa,
A indagação prospera as

sim como a espera pela recu

peração do barranco. A obra

integra a lista das 13 a serem

financiadas pelo Cevemo Fe
deral no município.

KELLY ERDMANN

lembmnças,que ..

não vão embom
.

. 0n1). a paisagem muito pare
cída há meses, o local onde a bar
reira caiu no RioMolha continua
remetendo Tarcísio Hoffmann a

momentos difíceis. Na memória
estão dias de desespero. Com a

linha telefônica cortada no bairro
sobrou apenas o celular, porém,
a inexistência 'de energia elétrica
por mais de 90 horas seguidas
impossibilitou a recarga da bate- ,

ria do aparelho e conduziu à fal
ta de comunicação. Para sair de
casa era necessário atravessar o
desvio a pé, afinal nenhum auto

móvel podia passar pelo local.

, Tar�ísio Hoffmann: é uma vergonha n'ada ter sido feito-ainda no Rio Molha

'lISTA DE RECUPERAÇÕES A SEREM
PAGAS PELO GOVERNO FEDERAL .

• Ruo Adolfo Antonio Emmimdorfer, Rio Molho: deslizame.nto de talude
• Ruo Irmão Leandro, Vila Lenzi: deslizamento de talude
• Ruo Gilstavo Welk, Borro do Rio Cerro: deslizamento de talude
• Estrado Ribeirão Grande do luz, Rio do luz: deslizamento de talude -

• Estrado São Pedro, Garibaldi: deslizamento de talude
• Estrado Garibaldi Lodo Pequeno, Garibaldi: deslizamento de talude
• Ruo Francisco Hruschka, São luís: deslizamento de talude
• Ruo Wolfgang Weege, Porque Malwee: deslizamento de talude
• Ruo Joaquim Francisco de Paulo, Chico de P�ulo: deslizamento de talude
• Estrado Ribeirão C�valo, Ribeirão Cavalo: deslizamento de talude /
insuficiência de drena.llem

• Ruo Domingos Rosa, Boa Vista:deslizamento de talude
• Ruo Pedro Floriano, Tifo do Pólwra: deslizamento acentuado de talude
• Tifo dos Martins, lateral da Ruo 633: deslizamento de terra
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Empresa de São Bento do Sul
desloca máquinas para serviço
JARAGUÁ DO SUL

Apesar da indicação do
secretário. de Reconstrução,
Ingo Rolb, de que 'as obras
de reparação de 13 pontos
prejudicados pela enchente

começariam pelo Bairro Rià
Molha, a população local
ainda desconfia. "Depois de
tanto tempo, eu lião acredito
mais em nada", comenta Tar
císio Hoffmann,

No entanto, conforme Ge
raldo Lima Junior, supervisor
da empresa Almeida e Filhos,
de São Bento do Sul, em 'seis
meses tudo estará pronto. Esse
é o prazo que os operários têm
para executar a recuperação
completa dos locais inclusos
da lista de obras a serem fi
nanciadas pelo Governo Fe
deral. Porém,' a largada dos

. serviços ocorre nas estradas
Ribeirão Grande da Luz e São

,

Pedro, "No Rio Molha depen
demos de projetos específicos

e, para não deixar as máquinas
.paradas, decidimos começar

_ por essas duas ruas", explica.
O trabalho propriamente dito
inicia na quinta ou sexta-feira,
segundo Lima Junior.

Em [araguá do Sul, o or

çamento 'despendido à re

construção alcança
-

os R$ 11

milhões. Já em Guaramirim,
a soma liberada pela União

chega a R$ 2,2 milhões e

abrange ruas como a Atha-
- násio Rosa e a Pastor Lorenz

Jahn. Para a cidade de Co

rupá, o Governo Federal re
servou: outros R$ 650 mil. O

dinheiro vai ser investido na

estrada Rio PauloGrande. Em
Schroeder, as máquinas fica
rão da Rua Presidente Costa
e Silva e o montante é de R$
248,3 mil. Por fim, em Mas

saranduba, a via São Miguel
e o Primeiro Braço do Norte

ganham investimento na or-

dem de R$ 109,9 mil.' :
.

Rio Molha foi um dos pontos mais afetados pela enchente de novembro

-

RETRATAÇAO
Retratamos a empresa CECAL CENTRAL DE CO

BRANÇAS lTDA ME que foi protestada indevida
mente pela

_

nossa empresa Emmendõrfer Comércio
de Veículos Ltda., sendo que a mesma nada deve a

nossa empresa.
_

EMMENDORFER COMÉRCIO DE VEíCULOS lTDA.
CNPJ 84.429.786/0001-57

Por ser verdade, declara,
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LANÇAMENTO DE LIVRO

GERAlIPOLítIA�--------

Uma delicioso "Viagem de Sabores"
Obra lançada pela Duas Rodas traz 58 receitas para agradar a todos os gostos
JARAGUÁ DO SUL

Do mousse de maracujá ao

picolé de café com leite. O livro
"Viagem de Sabores", lançado
pela Duas Rodas na noite de on

tem, traz 58 receitas inéditas de
. sorvetes desenvolvidos pela em

presa nos últimos 25 anãs.A obra
também traz fotos, a maneira de
servir e até a criação do ambien
te ideal para degustar a delícia,
resultado de aproximadamente
um ano de trabalho, Os exem

plares são destinados apenas aos

clientes da empresa.
O gerente de vendas de pro

dutos para sorvete da Duas Ro'
das, Eloy Luchtenberg, foi um
dos idealizadores do projeto. Ele
comenta que a ideia de lançar
um livro sobre sorvetes no in
verno foi proposital. "Queremos
mostrar que o sorvete não é um

produto de verão, mas um ali
mento que pode ser consumido
em qualquer estação", destacou.
Em 25 anos trabalhando com

sorvetes, Eloy conta que presen
ciou o crescimento do setor, a

melhora na qualidade do sorvete
e o aumento do consumo.

O supervisor de vendas e

consultor técnico da Duas Ro
das, José Catolino Forte Filho,
é o criador das receitas. Ele
destaca que várias delas fo
ram desenvolvidas a partir da
mistura de produtos regionais,
como frutas, bebidas e doces.

Segundo José, o objetivo é com

partilhar com os fabricantes de
sorvete a experiência adquirida
pela Duas Rodas, possibilitando
a criação de novas receitas ..

José conta que experimen
tou cada uma das criações até

atingir o sabor mais agradável.
Os sorvetes que integram o li
vro foram selecionados com o

apoio da equipe de marketing.
O consultor revela que a sua re

ceita preferida é o "Sorvete de
Viíío Blanco", "É uma mistura
de vinho tinto com chocolate
branco", explicou.

Fundada em 1925, a então
chamada Rudolph Hufenüssler
Fábrica de Essências foi a pri
meira produtora de óleos essen
ciais do Brasil. A Duas Rodas _

atua no mercado de sorvetes
desde 1948.

DAIANE ZANGHELlNI Eloy Luchtenberg falou sobre os desafios do mercado de sorvetes no Brasil durante o lançamento do livro _

'

. SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
DEÁGUAEESGOTO-SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO
O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que
se encontra instaurada a licitação abaixo
especificada:

• LICITAÇÃO N°: 61/2009
• TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
• MODALIDADE: CONVITE
• OBJETO: CRIAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE
PEÇA TEATRAL

..

.

,. RETIRADA DO .EDITAL: A partir do dia
26/05/2009, das 8:00 h às 11 :30 e das 13:00 às
16:00 h
� DATA DAABERTURA: 04/06/2009 às 14:00h

O Edital encontra-seàdisposição dos interessados
no escritório do SAMAE, na Rua ErwinoMenegotti,

.

n? 478 - Jaraguá do Sul - SC
.

,

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos
através do telefone 047-·2106-9100'

Nelson Klitzke
Diretor Presidente

Quadrilha de arrombadores, é pre.sa
JARAGUÁ DO SUL

A Polícia Militar deteve qua
tro homens que tentaram arrom

barum caixa eletrônico doBanco
Itaú, na madrugada de domingo.
Edson da Silva, 24 anos, Siríaco

Jesus Pereira, .42, Thiago Leo
nardo Lunelli, 20, e Maicon José
Corrêa, 25, respondem por tenta
tiva de furto no Presídio Regional
de Jaraguá do Sul.

.

. Por volta das ôh, a PolíciaMi
litar foi acionada por um vigia
noturno. Ele relatou que, ao pas
sar pela agência, percebeu que
havia alguns homens agachados

ao lado de um dos caixas eletrô
nicos. Ao desconfiarem que a

PM foi acionada, eles fugiram em

dois veículos: um Fiat/Stilo, com
placas de Barra Velha, e um Gol,
com placas de Porto Alegre (RS).'

Os doisveículos foram aborda
dos naAvenidaPrefeitoWaldemar
Grubba. A polícia hão localizou
com eles nenhummaterial utiliza
do para arrombamento e furto de
caixas, com exceção de uma nota
fiscal de compra de um maçarico.
Eles foram detidos e reconhecidos
pelo demincíante.

A PM . também constatou

quea placa do Fiat Stilo era fal
sa e a numeração correspondia a

'um GM/Montana com placas de
Barra Velha. Segundo a PM, um
quinto bandido que teria parti
cipado da permanece foragido.
Em um terreno baldio na Rua

.

BernardoDornbusch também fo
ram encontrados dois botijões de
gás e.um maçarico, cujo número
confere com o da nota fiscal 81i
contrada no veículo.

Os quatro criminosos são de
Joinville. Os veículos' passarão
por perícia, que vai constatar se
houve outras adulterações.

Maicon Corrêa, 25 anos Thiago Lunelli, 20 anosSiríaco Pereira, 42 anos Edson da Silva, 24 anos
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Capacitação está na pauta
dos Bombeiros Voluntários
o sexto Fórum Nacional de o problema. ''As unidades vão

Bombeiros Voluntários será re- montar um banco de' dados
alizado de 6 a 8 de novembro, para indicar os bombeiros que
no município de Concórdia. podem participar destas tare
De acordo com o secretário fas e os equipamentos que es

executivo da ABVESC (Asso- tão disponíveis para este tipo
dação dos Bombeiros Volun- de ocorrência".
tários do Estado de Santa Ca- Outro encontro está agen
tarina), Aldair Amâncio Faria, dado para 18 e 19 de Julho. O
o principal objetivo é capaci- evento é estadual e direciona
tar os bombeiros voluntários. do para os bombeiros mirins e

O evento vai contar com pa- aspirantes. Cerca de 900 jovens
lestrantes de Portugal, Estados vão se reunir na recreativa da
Unidos, Chile e Equador. Ao Petrobras, em São Francisco
todo, 4.200 pessoas vão parti- do Sul. Segundo o secretário,
cipar. A decisão foi tomada na alguns bombeiros voluntários
plenária estadual que ocorreu' de Santa Catarina também vão
no sábado, em Massaranduba. participar de um encontro de

Ainda segundo o secretário voluntários na Colômbia, no

executivo, os bombeiros vão mês de novembro.
participar da Força Tarefa. Os Na plenária estadual tam
voluntários serão treinados' bém foi apresentado o proje
para trabalhar em tragédias to de capacitação de água da
como as que aconteceram em chuva. O objetivo é economi
novembro e dezembro passa- zar e reutilizar a água para
do: as catástrofes climáticas. combater incêndios e lavar os
"Eles terão preparo físico e carros e equipamentos. "Cada
psicológico para lidar com es- unidade terá de ver como vai
sas situações". implantar o projeto. Jaraguá do

Para isto, as corporações Sul é cidade pioneira e deve
do Estado constroem um pro- investir-Rê 15 mil. O Samae
tocolo de cada unidade com - vai dar subsídios para colocar
as dificuldades para combater o trabalho em prática".

Concurso para agentes
comunitários de saúde
GUARAMIRIM

A partir do dia 3 de junho
as inscrições para concurso de
agentes comunitários de saú
de estarão abertas. O cadas
tro deverá serpreenchido na

própria Secretaria de Saúde,
em Guaramirim. Ao todo, 21

vagas são oferecidas.
Os profissionais seleciona

dos vão trabalhar nas seguin
tes localidades: Corticeira, Rio
Branco, Imigrantes, Guarami
rim e Vila Amizade. A inseri-

rar nos próprios bairros onde
as.vagas são oferecidas. "Esta
é uma exigência do Minis
tério da Saúde", enfatizou a

secretária de Saúde, Aline
Mainardi.

Ainda de acordo com a secre-'
tária, o concurso será feito para
atender a demanda de profís-.
sionais para montar as equipes
do PSF (Programa da Saúde da
Família). Os interessados devem
buscar mais informações pelo
telefone da Prefeitura (47) 3373-
0274 e falar com os funcionários
da secretaria de Saúde.

ção é gratuita e o prazo para se

inscrever encerra no dia 10.
Os candidatos devem mo-

Os alunos Emerson e Letícia visitaram ontem a horta que foi implantada na escola e aprovaram o projeto
/'

PROJETO

Merendo escolar vai
ficar mais sa�udável
Todas as escolas vão implantar horta própria
GUARAMIRIM
Mais saudável, saborosa e

nutritiva. Assim deve ficar a

merenda escolar dos estudan
tes da rede municipal de Gua
ramirim. Isso porque o projeto
"Horta Escolar" começa a ser

implantado nas escolas.
ASecretaria deAgricultura,

em parceria com a Educação
e o Desenvolvimento Social,

.

lançou o projeto oficialmente
ontem, na escola municipal
Heitor da Silva, no Bairro Bar
ro Branco. Todas as unidades
de ensino vão participar e

o trabalho deve" contemplar
mais de três mil alunos.

A Prefeitura disponibilizou
para a 'unidade de ensino cer

ca de 90 mudas. Entre as plan
tas estão verduras, temperos e

chás. De acordo com a ·profes
� sara Mari Neuza Cristofolini
� Wulf, os funcionários e edu
�\ cadores vão auxiliar os alu-
o

� nos na manutenção da horta.
� "Corri o tempo, a ideia é que

Aline disse que equipes do Programá da Saúde da Família võo ser montadas os estudantes fiquem respon-

sáveis pelos canteiros e prin- meus pais", afirmou.
cipalmente que eles levem o O Projeto "Horta' Escolar"
aprendizado para a casa", des- foi aprovado na segunda se-:

tacou. mana do mês passado. As tini-
a estudante Emerson de dades de ensino da rede esta

Oliveira, 8 anos, do 30 ano do dual e particular que tiverem
ensino fundamental, que pre- interesse também vão poder
tende trabalhai' na agricultura, implantar o projeto,
disse que irá cuidar das plan- De acordo com a nutricio
tas. "Não vou deixar as pragas nista Giane Seemann, 27 anos,
invadirem a horta", enfati-: da secretaria de Educação,
zou. E a aluna Letícia Chalito com o projeto, a alimentação
de Souza, 7 anos, do 20 ano, dos alunos ficará mais com

garante que vai criar um can- pleta. "Eles vão ingerir mais
teiro na própria casa para cul- fibra, ferro e vitamina A, C".
tivar verduras e chás. "Eu até

-

_

já jogo água nas árvores dos DAIANA CONSTANTI NO
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4J Obr�� de dragag�m e de' ampliação e acesso aos.portos
,de,��q fran,cisco do Sul e Itajaí .

. Essas,e,ôu�ras ações geram.empregos" aumentam
o'�onsu�,o e fàzeP1 a roda da éC9n(jmia,girar�

Confiança no Brasil.
�ass.im qué a gente segué em. frente.;;

�
. .
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A rosa que simboliza força e orienta
Rede Feminina de Combate ao Câncer trabalha na prevenção da doença
JARAGU� DO SUL

Ana Segundo, 70 anos, tem
sorriso fácil e uma história vi
toriosa para contar: Há .11 anos

descobriu um câncer de mama ..
Passou por mastectomia (reti
rada da mama), sessões de qui
mioterapia, radioterapia, além
de exames, acompanhamento
médico e uso de medicamen
tos. "Eu trabalhava demais. A
doença para mim foi como um

prêmio. Ela me ensinou a lutar
pela vida e me amar", relata di
zendo que após a experiência
passou a valorizar ainda mais
a família, os amigos, as viagens
e os passeios. Toda essa força
para encarar um tratamento,
que abala principalmente o

psicológico das mulheres, Ana
encontrou na Rede Feminina de
Combate ao Câncer, que há 22
anos trabalha na prevenção da
doença.

Hoje, ela ainda frequenta
a entidade onde participa de
palestras, reuniões e até aju
da no apoio às mulheres que
recebem o diagnóstico da do
ença. Ana também faz reiki e
fisioterapia. "Para quem fica

sabendo quetem a doença, eu'
digo que não deve se assustar.
É só se tratar. E o preventivo é
muito necessário", aconselha.

Um' dos momentos mais
difíceis para as mulheres, se

gundo Ana, é quando ocorre

a queda de cabelo devido ao

tratamento. "Um dia fui con
versar com uma colega e eu

estava careca e de peruca. Ela
me viu e começou a chorar. Eu
disse para ela que isso era o de
menos, que o cabelo cresce de
novo", conta.

De acordo com a presidente
da Rede, Rozanda Balestrin, a

entidade oferece exames pre-
.

ventivos como o Papanicolau
(exame colpo-citopatológico)
e o toque de mamas. Além

. disso, são realizados procedi
mentos médicos, atendimen
tos e acompanhamentos das
pacientes, visitas (domicilia
res e a hospitais) epalestras, A
maior preocupação é em pre
venir o câncer entre as mulhe
res e prestar apoio para quem
descobre a doença.

DEBORA VOLPI Entidade repassa próteses e perucas para ajudar a recuperar a auto-estima

Reuniões nos Centros discutiram melhorias no atendimento às crianças

Atendimento nas creches em
debate na Parada Pedagógica

Os cerca de -600 profissio
nais que atuam nos Centros

Municipais de Educação In
fantil (CMEIs), de Jaraguá do
Sul participaram ontem da Ia

edição da Parada Pedagógica.
Pela manhã, os profissionais re
alizaram reuniões internas nas

unidades para discutir a estru

tura, os atendimentos e montar
o planejamento do ano. "Esta-

. mos pautando as prioridades",
explica ii administradora do

.

Centro Infantil Rasá Maria Do
nini, Lade dos Santos. Um dos
principais temas abordados no

Centro, segundo ela, é a impor
tância da pontualidade e assi
duidade dos profissionais.

A gerente de educação in
fantil da Secretaria Municipal
de Educação, Natalie Janine
Petry, explica que a Parada Pe

dagógica é importante para va

lorização dos profissionais. '1'\
creche era assistencialista. Hoje.

a preocupação é pedagógica",
destaca. O maior desafio para a

educação infantil, segundo ela,
é estimular a criança em todos
os aspectos. "Não é o momen

to de a criança sentar com um

giz e desenhar. Ela precisa ser

estimulada e aprender. Quando
ela anda descalça, brinca cóm
o colega, tenta subir em uma

árvore, ela está aprendendo",
exemplifica .

Na tarde de ontem, os pro
fissionais assistiram à palestra
com o doutor em psícobiólogía, \
Rodrigo Sartorio. O especia
lista defende a importância do
toque, do cheiro e do afeto no

desenvolvimento das crianças.
Hoje, Jaraguá do Sul conta

com 2� CMEIs, que atendem
3,8 mil crianças entre 4 meses

e 4 anos. São 600 profissio
nais, no total, sendo que 360.
trabalham diretamente em

sala de' aula.

Vacina até
o dia 29

Os pais que ainda não le
varam seus filhos para fazer a
vacina contra a gripe precisam
se apressar. Esta é a última se

mana da campanha em Jaraguá
do Sul. A vacina, é destinada a

crianças entre seis meses e cin
co anos. É possível receber a

imunização em 15 unidades de
saúde domunicípio. Cada uma
atende em horário diferencia
do. Somente os postos de saú
de dos bairros Amizade, Vieira,
Tifa Martins e Rio da Luz não
distribuem a dose .

A meta da Secretaria Mu

nicipal de Saúde é imunizar
. 6,6 mil pessoas, o que repre-·
senta 75% da população com

esta faixa etária. No ano pas
sado, foram distribuídas 5,9
mil doses da vacina.

De acordo com o Ministé
rio da Saúde, a vacina infan
til é segura e eficaz contra o

vírus da gripe, o influenza, e

ajuda a combater complica
ções respiratórias.
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CRÔNICA

PATRíCIA MORAES, .lORNAUSTA

o passado pede licença
Saudades de um tempo que não volta

mais. Da ingenuidade da adolescência. De

quando não via barreiras suficientes para
travar meu mais delicioso impulso. Sauda
des de poder chorar sem transparecer fra

queza. O tempo transforma tudo, inclusive
nossa maneira de decifrá-lo.

Quantos sonhos ficaram para trás. O

controle da tevê não serve mais de microfo
ne. A bota branca ficou só na memória. As

sim como a saia de cortina que me trazia a

sensação de ser uma super mulher. O doce

do brigadeiro de colher ficou meio amargo.

Se antes era só prazer, agora é impossível
saboreá-lo sem pensar nas calorias que esse

ato me reserva.

Nem sequer para TPM posso dar a mes

ma atenção. Tenho" que esquecê-la, deixar
de lado a dor e seguir adiante. Ficar na

cama esperando um chá não está mais no

script. Assim como dormir até o meio dia e

acordar com o perfume que exalava da co

zinha da minha mãe.

Lembranças da bicicleta rosa, minha

parceira de muitas aventuras. Dos dias de

inverno na casa da avó. Ainda sinto o sabor

do pão de casa que era servido por lá. Dos

passeios com meu avô e primos. As férias

de "dois meses na praia sempre rendiam

uma boa história para contar.

Na memória também está a alegria de ti

rar a" carteira de motorista. A sensação de

poder que estava aliada à direção do Escort

prata. Hoje só dirijo por obrigaç�o."Acho
uni saco ter que enfrentar motoristas mal

educados e apressados. O mar gelado não
"

me atrai mais tanto.

Nunca ninguém me disse, ou, se me dis
se, eu não escutei (coisa de jovem mesmo)
que a vida mudava tanto na 'fase adulta'. O

despertador soa e não posso mais desligar
e virar para o lado. Sei. o preço da gasolina,
do álcool, do arroz, do litro de leite, do io

gurte do marido e do filho, do quilo da car

ne. Nem no domingo consigo dormir, aque
la voz responsável fica me perseguindo o

tempo todo. Não sei me livrar dela nem por
um segundo.

Mas o furacão que mudou a minha vida

e que só hoje eu notei presente não me dei

xa infeliz. Só levei um susto. Achava en

graçado ouvir os velhos dizendo: 'o tempo
" voa'. Só agora é que entendo a sabedoria

que está por trás dessa frase. Um dia você

acorda e vê no espelho a primeira linha de

expressão. No lugar do seu pai que gritava"
na porta do banheiro para que você desli

gasse o chuveiro está seu filho chorando e

pedindo por uma mamadeira. Daqui a al

guns anos vou ter saudades disso também.

De fazer ninar, de dar uín colo e um cafuné.

Por isso, quero aproveitar ainda mais cada

instante, mas sem esquecer das doces lem

branças do passado.

VARIEDADES-----�---

JARAGUÁ DO SUL

CINEMA .

• Cine Shopping 1
• Anjos e Demônios (leg) (16h, 18h40, 21 h20 -todos
os dias) (13h20 - sex, sob, dom, quo, qui)

• Cine Shopping 2
• X Men: OrigensWolverine (leg) (16h40, 19h, 21 h20
-todos os dias) (14h20 - sex, sob, dom, quo, qui)

• Cine Cidade 1
• X Men: OrigensWolvi)'rine (leg)
(1?h20, 21 h30 - todQ� os dias)
• Á FeSta do Garfield {Dub)
(14h20, 16h, 17h40 -todos os dias)

• Cine Cidade2

� Anjos {Demônios (leg) "

(14h, 16h30, 19h, 21h30 -todos os dias)
%

• Cine Mueller 1
• Anjos e Demônios (leg)
(13h40, 16h20, 19h, 21h40 -"todos os dias)

• Cine Mueller 2
• X Men: OrigensWolverine ([eg)
(14h30, 17h, 19h30, 22h -todos os dias)

LIVRO

Terra
descansada
jhumpa Iahiri

Conflitos de

tradições
Em "Terra Descansada" Jhumpa Lahiri

compõe retratos de imigrantes indianos e

de suas famílias nos Estados Unidos, crian
do um panorama dos conflitos que se es

tabelecem entre a 'tentativa de manter as
"

tradições. Os pais indianos insistem em

manter seus costumes, já os filhos veem-se
num eterno choque entre a novidade trans

formadora e o apelo fácil das tradições.

., Cine Mueller 3
• Uma Noite no Museu 2 (leg)
(�3h30, 15h40, 11h50, 20h, 22hl0 - todos os dias)

,BLUMENAU
ÍI Cine Neumarktl
• Uma Noite no Museu 2 (leg)
uma, 15h40, 17h50, 20h, 22hl o - todos os dias)

• Cin�:Neunlarkt2
�i!Anjo5,e Demônios (leg}, "

"
(13hSO, 16h30, 19h10, 21h50)

Questionando
as verdades

Hanna foi uma mulher solitárià du

rante grande parte da vida. Quando se

envolve amorosamente com o adolescen-
" te Michael nõo imagina que um caso de

verõo irá marcar suas vidas para sempre.
"O Leitor" é uma história que levará cada
um a questionar todas as mais profundas
verdades.

NOVELAS

PARAíso
Zeca é atingindo no braço. Santinho decide

ficar poro cuidar de Zeca. A beata vai embora

desolada. Rosinha cuida de Zeca e reclama de

Maria Rita. Zeca mando Santinho embora, mos
ela pede para ficar na coso. Um empregado do

fazendo de Antero conto o que aconteceu e o

fazendeiro culpa Mariana. Ricardo passeio com

Aninho pelo Rio de Janeiro e perde o horário de

uma reunião. Mario Rosa se irrito com Otávio

por reclamar do falto de clientes. Auroro brigo
com Norberto por causo do rádio.

CARAS E BOCAS
Gabriel acuso Bianca de só pensar no herança.
Socorro diz a Bianca que tentará reaproximar
Gabriel de Dafne. Cássio conto que se casará

com uma milionário. Socorro aconselho Gabriel.

Nicholos inventa uma desculpo paro manter seu
namoro com Milena em segredo. Edgar aceito
emprestar o dinheiro. Honnoh se desespero
com o morte de Rebeca. loís conta a Zoraide

que, se Gabriel não reator com elo, armará o

gOIp.e do gravidez. Frederico comenta com léo

que Dafne irá se casar e elo tento descobrir

quem é o noivo.

CAMINHO DAS íNDIAS
Yvone se sente ameaçado por Gopol. Ano cha

ma a polícia para inibir o arwoça do turma de

Zeca. Yvone injeto uma substôncio em "bombons
e dá de presente poro Gopal. Murilo comento

com Silvio que Codore descobriu que a conto

do exterior de Raul foi fechado" após suo morte.

Oposh dá uma festa para receber li família de

Camilo. Roj comunico a Moyo que vai levá-lo 00

Brosii. O pediatra d_e Niroj diz o Dudo que lucos

salvou seu filho, operando-o sem suo permis
sõo. Dudo pede desculpas o lucos.

PODER PARAlElO
Bruno diz que só ama Moura. Elo diz poro Bru
no dizer quem é o amonte dele. Bruno diz que
Mouro não confio mais nele. Moura diz que
abandonou a vida dela por Bruno. Enquanto eles
discutem, no TV, aparece uma cena de Fernanda

onde elo dá o luz no novelo. Mouro aponto paro

imagem de Fernando no vídeo e diz que foi até

o coso dela, porque recebeu um e-mail dizen

do o endereço do amante dele. Bruno diz que
Mouro não está dizendo coisa com coisa. Mouro

entro em histeria e cpmeço o gritar.
..

PROMESSAS DE AMOR
A Mulher-elástico diz que não adianto ter sido

preso, pois logo elo vai fugir. Mulher-elástico
e Garcia discutem. Garcia e Cláudio ficam revol

tados com a postura de Cláudio, que defende os

mutantes. Amadeus converso com Sofia e diz que
vai investigar a morte dó égua "Raio de luar". Eles

desconfiam que Nestor e Armando mataram o

égua. Amadeus desiste de tomar o chá envenena

do por Nestor. Nestor fico muito irritado. Ferraz diz

que ele e Gabriela serão coçados como os outros

mutantes. Os dois transom.

(O resumo dos capítulos é de inteim responsa

bilidade dos emissoras).
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DIVIRTA-SE

Pescaria
Um homem telefona para a sua esposa:
- Querida, o meu chefe me convidou para
irmos pescar. Vamos ficar fora uma semana.

Esta é uma excelente oportunidade para eu

conseguir uma promoção, por isso prepare
minhas roupas e a caixa de pesca. Ah!
Coloque também o meu pijama novo, aquele
de seda azul. .

A mulher acha estranho, mas faz o que o

marido pediu.
Quando ele volta ela pergunta se apan
haram muitos peixes.
- Bastante! Mos porque é que você não _

colocou o meu pijama de sedo azul?
-

- Arrumei sim, querido! Coloquei-o na caixa
de pesco.

SUDOKU

Angélica e Huck "

em peça de teatro
Os apresentadores Angélico e luciono
Huck-comproromos direitos do peço
derivado do desenho Chorlie e lola,
do Discovery Kids. O casal vai estrear
o produção no dia 4 de- julho. "A gente
assistiu à peço com os crianças em

""

londres. A peço é lindo, compramos
os direitos do BBC e estamos monton- -

do", disse Huck. "É legal porque não é
musical. É uma experiência de teatro
poro crianças", completou.

SOBRE O J060
É um jogo de lógico muito simples e vicionte. O. objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

repetir números em codo linho e codo" cohino. Também
não se pode repetir números em cada quadrado de 3x3.

SOLUÇÃO

ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Será necessário
que você conte -

com a opinião dos

amigos e CoOl a experiência
alheia para tentar equacionar
as suas dúvidas. Busque se

cercar de pessoas inteligen
tes que possam enriquecer o
seu dia.

-

TOURO
(21/4 a 20/5)
O melhor a fazer
agora é agir de
maneira prática,

sem muita invenção de moda.

Busque um meio termo entre

agir sozinho e agir em equipe,
sabendo escolher apropriada
mente quando fazer uma coisa
e quando fazer a outra.

)(

Lewis Hamilton
dá aula de direção
Campeão de Fórmula 1, o britânico

-

lewis Hamilton está dando aulas de

direção poro acontoro Beyoncé e o

marido, o ropper Jay-Z. Hamilton, que já
ensinou os segredos do pilotagem o suo

namoroda, o líder dos PUsSycot Dolls,
Nicole Scherzinger, também ensinou
00 casal todos os segredos paro dirigir
de maneiro eficaz e segura. Beyoncé
adorou estar atrás do volante, durante
os explicações do piloto.

�uma desapareceu
no dia 21, próximo à

lanchonete Califórnia.

Quem tiver informações
ligar para 3310 6237,

84048990 ou

-9173324�

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

O tempo segue instável com presença
de muitos nuvens e condições de chuva.
A chuva deve ficar mais concentrado
com ris�o de temporais.
tt Jaraguâ do Sul e Região

CRESCENTE CHEIA NOVA"MINGUANTE

QUARTA
MíN: 16" C
MÁX: 17" C
Nublado

HOJE

MíN: 18" C
MÁx: 24° C "

Nublado com pancadas
de chuva

QUINTA
MíN: 1r C
MÁX: 17° C
"NubladO

GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
A Lua no seu signo
poderá deixá-lo
dividido entre

as questões pessoais e as

questões profissionais, e para
resolver esse dilema será
necessário que você tenha
visão de futuro, saindo do aqui
e agora e pensando grande.

CÂNCER
(21/6 a 21/1)
Sua cabeça talvez

esteja num ritmo
acelerado demais,

mas o fundamental agora seria
deixar o silêncio prevalecer
para que você possa intuir os
caminhos a serem seguidos.
Busque um maior recolhimento
e evite lugares muito agitados.

l.� LEÃO

�,.:> (22/7 a 22/8)
� '} Agora será de

� Uo--; fundamental
importância que

você se cerque de pessoas
que confia e conte com elas"
para falar a respeito dos seus

medos e inseguranças. Se você
se isolar e não der o braço a

torcer tudo será mais difícil.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Sua vida agora
carece de maior
equilíbrio e é pre

ciso que você coordene a sua

rotina de modo a encontrar um
meio termo entre o esforço e o

descanso e entre a vida profis
sional e as suas necessidades
emocionais.

rry
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Hoje você poderá
se ver dividido,
na hora de tomar

decisões, entre agradar a si
mesmo !I! agradar aos outros.
Não é hora de agir com cunho
inteiramente pessoarou
pensando nas reações das pes
soas, mas sim de ser obje�ivo.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Você poderá dar
vazão a sentimentos

"

negativos, princi7
palmente quando

se mostrar insatisfeito. Contudo,
se você sintonizar a dimensão in- -

terior e se voltar para as pessoas
que ama, verá que, na verdade,
você é uma pessoa de sorte.

SEXTA

MíN: 16" C
MÁX: 18" C
Nublado
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ANIVERSÁRIOS

"

-

•

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Você se mostra di
vidido entre a vida -

pessoal e as suas
obrigações profissionais e, caso
não saiba superar esse dilema,
poderá desagradar tanto aos

seus colaboradores no trabalho
.

como as pessoas que ama. Faça
as coisas por inteiro.

� CAPRICÓRNIO
r .\., (22/12 a 20/1)

,..(,. Momento de maior

desorganização,
o que tende a

atrapalhar a sua rotina e influir
negativamente na sua produti-

- vidade. É preciso se concentrar
melhor nas suas obrigações,
deixar as pessoas de ládo e tra
balhar de forma mais inspirada.

AQUÁRIO
(21/1 018/2)
Hoje você talvez
se mostre muito
teimoso, o que

poderá ser visto pelas pessoas
_

como uma infantilidade. É pre
ciso ser mais compreensivo, se
expressar de uma maneira mais
delicada, sem demonstrações de

desequilíbrio emocional.

PEIXES

... (19/2 019/3)

"

•• Você parece não
"�� estar demons-

trando o equilí
brio emocional necessário e

será preciso cuidado para que"
não fique de mau �umor à toa.
Cheque se .está tudo em ordem
na vida fanliliar e doméstica,
resolvendo eventuais conflitos.
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L rissa Kruger
A lindinha Sara a

d'la 27. Os pais'dade nova ,

r.comemora I
.

-

s Sandro e
Cesa ,

os irmaoEnio e lIet� e
'tas felicidades! ""111Mdesejam mUI

'W

ParabénSParaRafaelLUizHintz
.

qUe Completou5 aninhos dia
24. TOdosOs
familiares

mandam um
sUPerbeijo,

.. riancinhas da turma I-A e

Em click espeCial, as c. d Maternal do Centro.

I-B matutino e vespeã�I�:ian�iI Franciene Ramos,

Municipal de Ed�C�tÇa ao nosso jornal.em VISI

Por Ja ueline Pau itz
recepcao@ocorreiodoPOVo.com.br

o tio In90mar e avos GerI/,/lO",s",'avo�.. '" ,,:,::......d... OS /10",,,..,
.

morou Idade novo dia 12.

,

. letou mais
. beth Beber comp ri eA Iinda·Elldenv��:adia 23. Os pais ROsS�::iliares,

um ano e. .

ente de todos o
.

Sérgio Beber, I�ntam uitas felicidades!
deselam m

.

-

e Amélia parabenizam
O papai Glalcon � a malmaseus quatro meses:

o pequeno Fehpe pe os

,

Na foto o pequeno/(auan Henrique
Bonolini, qUe·

. cOmemorou
Idade nóva dia14. Ouem desejafeliCidades ao

PeqUeno sãoDS
pais, avós, tios
e amadrinha

Cleide.

�ia�oGUi�herme Klein completou seuPrtme/�o al1lnho. Papai /(Ieiton e mamãeAdrtana lhe desejam feliCidades.
.

�

O fofuxo Di!g,o
Mario Domm

completa 2

aninhos no

dia 29. Os

pais Sandro e

Lucia!!a, e a

imã Amando

desejam muitas

.

felicidades para

o lindinho!

..
.

r que completou
Na foto Ana Caro ma,

nda muitos beijos,
d' 19 Quem ma

3 aninho� Ia '. Marcio e Neusete!
soo os pais
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Umbom plano de saúc:!e!Bz adif'� na hora demotivareetralrm�qualiflada
Por i$so, conheça Q Plano Unlmedfmpresa.O único que oferece at� 25% de�*;
wêrlÓll ZE!I\)"'* e garante cobertura para a famills. ;.'I.Iém disSO; tem uma vantaqem exclusiva:
acesse WWVt.eupomtterunimed.com.br, faça uma simulação de plano e .conc:QI1'a a

la 1Vs lCO tO fUI! tiO. Vai perder essa? Plano Unímed Empresa Vodt: paga rmmos. Sua
er'flpni!$â ganha má!$.
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A clinica odontológica é form�da gor 10 profis�ion.ais>
'éS zados em ár '�tintas:

Clínica Odontológica
Ortodontia, Implantes e Clinica Geral

Seu dentista esta aqui!
Venha fazer uma avaliação dos seus dentes!

.

Rua Henrique Piazera, 230 - Centro - Jaraguá do Sul - se
Em frente a Ford Moretti, ao lado Borrachas Wolf e. Sindicato do Vestuário.

Fone: (47}3275-0128 / 3370-8293
24hs : 9164-3494/9101-7886
www.dentaljaragua.com.br

Como fazer com que seu intestino
volte a funcionar normalmente

. sensação de estômago
inchado, intestino preso
e ficar dias sem

conseguir ir ao banneíro
são sintomas' que afetam
a cada dia mais pessoas.
Estes são efeítos da
prisão de ventre, um mal

que atinge
príncípatmente as
mulheres e que
geralmente são tratados
de forma errada. A
primeira coisa que
alguém pensa quando
sofre deste mal é usar

laxante. Mas o uso

excessivo deste
medicamento pode
agravar o problema.
"Como o efeito do laxante
é mals rápido, que
acontecem de duas a
três horas depois de

ingerido, as pessoas
optam por ele",'explicou
a farmacêutica.
responsável da Farmácia
Ekifíbrio, Viviane
Machado. "Um

EXPEDIENTE
• Coordenadora:
Patrícia Moraes

• Jornalista: Julirnar Pivatto
• Projeto gráfico e

diàgrarnaçâo:
Bianca C. Deretti

• Comercialização:
O Correio do Povo

(47) 2106-1919

tratamento a base de

fibras, que vai regular-o
intestino, 'é mais
demoradc, porém muito

. rnals etícíente", .

emendou. Segundo ela, a
quantidade ideal para
ingestão dia ria de fibras,

,

em um adulto, é de 25 a

30 gramas por dia.
-

Mas por' que o laxante
não é indicado? O uso

constante'pode ser uma
das causas até para o

surgimento do problema,
já Que leva a uma

diminuição da resposta
do intestino. Com o

passar do tempo, o
intestino precisará de
quantidades cada vez

maiores para poder
funcionar. Ou até pode
haver lesões no órgão,
fazendo com que
funcione mal mesmo
com grandes
quantidãdes.Mudara
marca do laxante só
piora'a situação.

i-i�'if;RIO
-----

IFarmácia de Manipulação

I
I M�dicõltlentfls em geral

Ma!li�m.aç;jo d� rórmRlas itlrtlícilS
fitOlerapícus e

Gosflltticos lllanipulaúllS

FotoS: Divulg",ção

Como ocorre?
Prisão de ventre ou obstípação intestinal é a retenção
prolongada das fezes no intestino, que. apresenta
dificuldades em expulsá-Ias por estarem duras e

ressecadas. Os síntomas da constipação são: aumento
ou inchaço da barriga" tezes duras e a sensação

.

contínua de vontade de evacuar,' mesmo. após tê-lo
feito. Podemos classificar o intestino preso em duas

etapas: a primeira ocorre quando a pessoa tem um

n-umero reduzido de evacuações por dia e a segunda
quando tem dificuldade em el iminar as fezes.

Qual a solução indicada?
Viviane lndtca o Veetal, que é encontrado na Ekilíbrio.
Trata-se da primeira fibra solúvel já produzida, Que é
inodora, transparente e não tem gosto. Ele ajuda a

regular as funções intestinais, sem provocar os efeitos
do laxante, de cólicas e sintomas de hlpogücernla.:
Fibras são um grupo de moléculas que formam um

composto qufrnico complexo que ao passarem pelo
corpo desempenham funções importantes, entre elas

de auxiliar a assimilação de outros nutrientes e facilitar
o funcionamento. do intestino, agindo como

verdadeiras vassouras'. As fibras não alimentam, mas
são' de vital importânela para a nossa alimentação.

PropriedadesdoVeetal
, • Previne a oonstlpação intestinal
• Protege contra a dtvertlcuüté e a oiverttcutose
(infecção no intestino grosso)
• Evita a formação de flemorroida
• Prevlneproblernas cardiovasculares
• Quimiopreventivo em relação ao cólon
• Facll de ingerir
• Ajudam na absorção do cálcio .

Efeitos fisiológico,s do Veetal
Retardam a esvaziamento gástrico, aumentam o· boto
fecal e a treqüêncía dos movímerrtos do intestino,
regulam o trânsito intestinal, diminuem a absorção dé
glicose no intestino delgado e diminuem os níveis de
glicose após alimentação e reduzem o colesterol total e
o LDL colesterol.

• Veetal é narctatmente terrnentado no intestino .grosso,
não é digerida nem absorvida no intestino delgado e em ,

sua maior parte é
-

excretada pelas fezes. Como
fermenta no intestino grosso, aumenta o volume da
massa fecal acarretando na redução do tempo de

trãnsíto, suavizando. e abaixando o pH do ocre fecal,
não deixando assim que as fezes acumulem no

intestino.

Rua João PicoUí, 110 - Ctmtro

l. TeL 3311-8_29_8_�
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Entregue-se às delícias da carne

Quando você
vêum
nutricionista
na televisão
ou em uma

matéria
jornalística,
geralmente
'eles falam
dos males

"

que o excesso

de carne
vermelha faz ao

organismo. Mas você
sabe também que elas
são grandes fontes de

proteínas. O que se deve

evitar, assim como

qualquer outro tipo de

alimento, é o excesso.

Pensando em diversificar
e melhorar o cardápio já
bem conhecido na

cidade, o Estação do

Tempo criou pratos a

base de picanha, mlgnon,
frango e peixe, com a

intenção de atrair novos
clientes e também
fidelizar com os que já
frenquentarn a casa. "É
mais uma opção para
quem quiser sair para
jantar", justificou o dono
do local, Daniel sennke,
O local funciona há dez
meses e já caiu no gosto
do público. O ambiente é
decorado com objetos e

cartazes antigos. E o

cardápio atual lembra o

tradicional boteco.
Petiscos como pão com

bolinho, pão com

mortadela, rollmops e

ovo dão unia característi
ca totalmente diferente.

do

que se

'vê no
, segmento.
"Agora vamos incluir

pratos mais elaborados,
com picanha, rnlgnon,
frango e peixe", explicou
Behnke, Os petiscos
tradicionais continuam,
já que estes novos pratos
darão um toque mais
moderno ao local. A

intenção é que deixe de
ser considerado apenas
um bar e passe para
bar/restaurante. -

A casa funciona de

quarta a domingo e,
durante todas estas
noites, o cardápio estará
a disposição. "Nossa
intenção é que no

máximo até semana que
vem possamos servir os
pratos aos clientes",
comentou Behnke, que

,

explicou também o
'

processo de escolha.
"Reunimos os gerentes e

sócios da casa e oassa-.
mos três dias degustan-

do
difere

ntes tipos
de pratos, até

chegarmos no

que escolhemos.
Mas não vamos divulgar
agora, queremos fazer
surpresa". Behnke ainda
dá outra característica
interessante 'sobre a
escolha dos pratos.

- "Fizemos combinar cada
um com um modelo de
vinho específico, para

, que casem na hora dEr
servir".
Behnke explicou o motivo
das mudanças. "Quere
mos sempre renovar, ter
opções diferentes e

novas para os clientes".
Por isso, além das
mudanças no cardápio,
estão previstas a inclu
são de novos drinques e

de novas peças na

decoração. "Os já
tradicionais eventos,
lanches e promoções
continuam", disse a

'

gerente de rnarkettng,
, Georgia Pelxer,
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Para se aquecer com
estilo neste

•

Inverno
Tendências da estação estãq em .tons de cinza, preto, verrnelao e-xadrezes

Para os pés, a
opção continua
sendo as botas,
que combinam
sempre com uma

bo/sa;.a sugestão
é da Casa Telles.

Chegando o inverno e você

já começa a pensar em

como renovar seu guarda
roupa. Para descobrir o

que ma is as pessoas
andam procurando e as

tendências para a estação,
conversamos com três

empresários do ramo, que
deram dicas para se vestir

bem, da cabeça aos pés.
Há muito tempo que nossa

região não tem períodos
longos de frio intenso. Por

isso a moda também se

adequou a essa nova

realidade.

Nas roupas, as cores

variam. Tons de cinza,
xadrezes, preto e o

vermelho são as

tendências tanto para

quem quer ir trabalhar
como para a balada.

Segundo Maria Helena

Ranghetti, proprietária da

Organza, as peças que
mais estão saindo são
vestidos (tanto longos
como cu rtos), ca Iças
saruel e sobretudos leves.

"Além disso, como a bota

está em alta, as meias
rendadas com fio 40
também são uma ótima

opção", comentou. "Os

. saem são as terrosas e

também nos tons

vermelhos. Mas além de
esttlr na moda, hoje em dia

as mulheres,
principalmente, procuram
uma característica

específica no calçado que
pretende comprar. "Ela

quer estar na moda, mas
se o sapato for bonito,
barato e não for

confortável, ela não

compra. Hoje em dia existe

até sapato de salto com

amortecedor, algo

inimaginável até
"

pouco tempo atrás",
disse Telles.

Com todas essas

dicas, é só usar a

criatividade e

a rrasa r Mas é
bom tomar

cuidado. Não dá

para ir

misturando

muitas cores e

modelos

diferentes. Se
é para chamar a

atenção! .que seja
pelo bom gosto

Na Organza, calças jeans skiilny, coletés, calças saruel e jaquetas

. sobretudos podem ser

usados com calças jeans e

combinando com as

botas", emendou ainda

Maria Helena.

Outras tendências para o

inverno são o veludo e as

camisetes, como disse
Elyandria Aparecida Silva,
proprietária da Sol de
Cetim. "O veludo é um

tecido retrô, mas as roupas
atuais vêm com cortes

modernos", afirmou. Ela
também falou dos vestidos,
principalmente dos longos
que, como estavam em alta

no verão, podem ser

"reaproveitados" agora. "É
só colocar uma bota e um

.

casaquinho. Está pronta
tanto para o trabalho
como para a balada",
comentou. Elyandra
também citou os

acessórios mais

procurados. "COm a

novela indiana no ar

(Caminho das índias),
os lenços coloridos 'e as
büuterias estão em alta".
No ramo dos calçados, as
tendências para este

inverno são as botas estilo

montaria, os peep toe,
saltos grossos e sapatilha.
Segundo o sócio-gerente da

.

Telles Calçados, Thiago
. Telles, as cores que mais

..
'

A loja Sol.de
Cetim indica
vestidos e

camisetes,
além do

tradicional
jeans, que

sempre
combina com

tudo
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FESTA 'DO
CHAMPANHE
Os convites para a 3° Festa do Champa
nhe, que acontece dia 24- de junho, na
Adega Airoso Menezes, já estõo sendo
vendidos. As primeiras 100 mulheres
que adquirem o passaporte ganharõo
um kit de checolutes da' Nugaly e uma

linda bolsa de tricô da Marcatto Cha- .

péus e Acessórios, e, lógico, um convite
que é um mimo, elaborado pela artista
plástica Elaine Cotrim

PREVIEW
Amanhã à noite, acontece
na loja Voilà, o coquetel de
lançamento da 3° Festa do

Champanhe, que acontecerá
dia 24 de junho, na Adega
Airoso Menezes. Evento

promovido pela revista Nossa,
patrocinado por Voilá, Biodora,
lolita, Peugeot, Carmelo e

Morana Acessórios e com

apoio de O Correio do Povo.

" O se�humano
inventou a linguagem
para satisfazer o suo

-profundo necessidade
de se queixar "lIlYTOMLlN

SUCESSO
A Macarronada Beneficente realizada
no sábado, ao meio dia, na Choperia
ScondidinhÍl, marcou com sucesso ab
soluto em todos os quesitos. Desde a

macarronada, que foi pilotada por Tato
Branco e sua equipe, até os cantores de

primeira viagem que fizeram um show a

porte, comandados pelo excelente banda
12 & 13. Outra coisa: como é bom saber
que quando o gente chamo o povo jora
guoense poro ajudar outras pessoas, ele
realmente cpnrece. Valeu mesmo gente!
A renda foi revertida totalmente em prol
do senhor Valdir Alves dos Santos, para
compra de próteses para os braços. A
promoção foi do site www.moQgoncalves.
eombr e contou com apoio do jornal O
Correio do Povo e da Revista Nossa.

LEITOR FIEL
-

O leitor fiel de hoje é Willian Leo
nardo Silva, da Fogo da Cana. Ele
também lê a coluna todos os dias
para ficar antenado no que acontece
de melhor na sociedade.

o empresário Dietrich Hufenüssler, Jorge Martilnho Alano (gerente HSBC), Leonardo Zipf, Dailiele Camargo
Martins, Priscilla Reis Simas e Rodolfo Hufenüssler, no inauguração do Centro de Convivência do Duas Rodos

MENOS, POR FAVOR!
Fala sério! Sabe aquela moçoi
Ia magrinha e deslumbrada que
está se achando a top da cidade?
Pois é, no fiin de semana, estava
curtindo um sertane]n daqueles e

.

ficou contando para as amigas que
só estava ali porque perdeu o voo

para Dubai, onde ia fazer um tra
balho_como modelo. Pode? Da Ará-·
bia Saudita para Lagarto•.. Menos,

, menina, menos! Eu sugiro poro ela,
para relaxar, uma taça bem gelada
da nossa Cave, Pericó Brut.

CEGONHA
O casol Guilherme Utech, herdeiro do
grupo Chocoleite, e Cláudia, da loja
Voilà, está em estado de graça à espera
da cegonha. Com certeza, o herdeiro
trará para ns papais de primeira via

gemmuitos.alegrias. Parabéns!

FURACÃO
No fim de semana fiquei sabendo
que o "bonitón" Michaellima Weege
circulou pela cidade e beijou muito.
Passou que nem furacõo no coraçõo
de algumas moçoilas. Ele é irmõo da
lindona e talentosa MarinQ lima We
ege, empresária do ramo de beleza.
Em julho, ela vai- a Londres matar as
saudades do namorado Roque de Al
meida que está estudando por lá.

Como hoje é terço-feira, nodo
melhor que começar a semenu
saboreando os maravilhosos

sanduíches naturais da Subway.

NAS RODAS
• Dizem os fofoqueiros de plantõo
que o cantor Roberto Carlos está de
namorada nova. Nova mesmo.

• A amiga Sônia Marcatto, da Cre
che Constôncia Piazera, enviou um

lindo cartõo,' agradecendà a este
colunista pela forcinha na ,Noite do
TititLlstou sempre às ordens.

• Dois grandes amigos festejaram

idade nova ontem: o piloto de carro

'Thiago. Raussis e Jorge Fleisch. Por
favor, ainda é tempo de cumprimen
tá-los. liguem, eles võo adorar. Pa
rabéns e o meu desejo é que vocês
sejam plenamente felizes;

• Na quarta-feira, no Botequim
Universitário tem Bate Bola com a

presença da banda Zomba. Mulhe
res free e cocktail na faixa.

A empresário
bonitona,
Andreia, do
elegante loja
Carmelo,
é uma dos

apoiadoras
do Festa do

Chanpanhe,
dia 24 de

junho, nQ.
Adego

II1II Cfiln essa, fui!

INAUGURAÇÃO
Foi inaugurado ontem, o Centro
de Convivência da Duas Rodas

.

que vai oferecer serviços de in
ternet; sala de leitura e sala de
exposições para os funcionários,
da empresa. No inauguraçõo es

tõo expostos 20 fotografias de re

celtas desenvolvidas pelos nossos

especlaltstas. Ao todo 58 receitas
compõem o livro Viagem de Sa
bores, uma publicaçõo da Duas
Rodas Industrial. Sucesso!
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Um dia a casa cai'
Não gosto de alarmismo desespera

do, tampouco de otimismo barato. No

equilíbrio entre o medo e a esperança,
se trabalha nos extremos - no dese

quilíbrio. Se aparece uma nova gripe,
umamanada de afoitos se esconde de
baixo da cama. Se a economia melhora
um pouco, milhares' de investidores
vão às compras. Medo e a esperança
têm sua função simbólica em nossa

estrutura psíquica, mas de extre�o
em extremo, no momento estamos no

canto da esperança e talvez não este

jamos enxergando alguns perigos que
nos rodeiam. ,

_
O escritor Dostoievski, um dos

maiórés romancistas da literatura rus
sa, escreveu certa vez que "o homem
é a tal ponto afeiçoado ao seu sistema

e à dedução abstrata que está pronto
para deturpar- intencionalmente a

verdade, a descrer de seus olhos, e
seus ouvidos apenas para justificar
sua lógica". Estamos afeiçoados ao

nosso modus operandis de pensar, e

lutamos contra Deus e o mundo para
justificar nossa lógica. Em' algum

, momento teremos que rever e aceit
ar que, Ó modelo capitalista vigente
'apresentou falhas e é insustentável.
Este modelo é sustentado por um

país que almeja imensos superávits e

outro' que aceita gigantescos déficits.
Dando nome aos bois, EUA e China.
Este cresc� com anabolizantes, des-

,

pachando suas mercadorias 'made in
China' para aquele, queaceitou esse

descasamento na conta e que agora,

, ,

na crise, tem, o agravamento de es-

tar fortemente endividado. Em out

ras palavras,
o

o modelo envolve unia
"aposta implícita na disposição e na

capacidade dos EUA para manter dé
ficits comerciais grandes e crescen

.tes", como concluiu Michael Pettis,
pesquisador da Carnegie Endow
ment. Para se ter uma ideia, as notí
cias da semana passada (que foi bem
calma, a propósito) foram: VALE re

duz investimento em -37%, revisões

para pior no rating da Grã-Bretanha
e no desempenho da economia amer

icana, e as construções de novas

residências (epicentro da crise] nos
EUA diminuíram bem mais que, o es

perado em abril. Como se vê, não há
tanto motivo para comemorar.

Uma famosa pesquisa realizada
há algum tempo com prisioneiros e

doentes pela Universidade de Har

vard, nos EUA, constatou que um

obstáculo para a recuperação emo

cional é a própria falta de esperança.
Ou seja, quem tinha esperança apre
sentava uma recuperação mais rápi
da. Quem tem esperança, assim, vive
mais. O medo, o lado contrário da

esperança, o lado que não acredita

que no futuro as coisas estarão mel
hores, faz adoecer. O problema dessa
pesquisa, quando realocada para a

economia, é resumido com a humo
rada frase do escritor brasileiro Mil
lar Fernandes: "na soma de todos os

resultados é com a subtração que se

vão todos os lucros".

Plano nã,o pode limitar valor
Para STJ cláusula queimpóe limitação de gasto é abusiva

TRATAMENTO DE SAÚDE

SÃO PAULO
Por unanimidade, a Quarta

Turma do S1J (Superior Tribunal
de Justiça) decidiu que os pla
nos de saúde não podem limi
tar o valor do tratamento e de
internações de seus associados.

Acompanhando o voto do rela
tor, o ministro Aldir Passarinho
Junior, a Turma concluiu que a

limitação de valor é mais lesiva

.que a restrição do tempo de in-
o ternação vetada pela Súmula 302
do Tribunal.

,

A'súmula dispõe que é abusi
va a cláusula contratual de plano
de saúde que limita o tempo da

internação hospitalar do segu
rado. Para o relator, da mesma

forma que não tem lógica deter
minar contratualmente o prazo
de recuperação do paciente, não
.se pode limitar o custo do trata

mento médico-hospitalar,
No caso julgado, os familiares

de Alberto de Souza Meirelles,
de São Paulo, recorreram ao STJ
contra a decisão do Tribunal de

INDICADORES CÂMBIO
MOEDA

,
_

Dólar comercial (RS)
Euro (em RS)

COMp'RA VENDA VARIAÇÃOf---------------
2,023 2,025 -0,05%
2,834 2,836 -0,26%

LOTERIA

,CONCURSO N° 934

Justiça de São,Paulo que não re

conheceu a abusividade da límí
tação de valor anual imposta pela
seguradora Notre Dame. Como a

seguradora se recusou a custear
a despesa excedente ao valor
de 2.895 Ufesp (Unidade Fiscal
do Estado de SP) prevista em

contrato, a família herdou uma

'dívida com o Hospital Samari
tano (SP), onde Alberto Meirelles
ficou internado durante quase 30
dias, em 1996.

Segundo o ministro, quando
se restringe o valor do custeio"
independentemente do

o

estãdo
de saúde 'do paciente segurado,
esvazia-se o propósito do contra-

o

to, que é o de assegurar os meios

para sua cura. Para ele, está claro
, que limitar o valor do tratamento
é lesivo ao segurado, pois reduz a

eficácia do tratamento. Ao acol
her o recurso, a Turma reformou
o acórdão do Tribunal de Justiça
de São Paulo e determinou que
o pagamento .seja integralmente
realizado pela seguradora. - - Planos de saúde não podem limitar custo do tratamento médico-hospitalar

CONCURSO N° 1076

1Ó�1Y--
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--------INTERNACIONAVNACIONAl
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
"fábell'onatõ"dõ"Münldpi'õ;;-coiYiâr,áCiITa"rag-Lifdõ Sul

Margot Adelia Grubba Lehmann,
Tabelfã e Ofie/ala De.�ignada

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

MargotAdelia Gruoba Lebmann. Tabeliã e Oficiala Designada

EDITAL DE INTIMAÇAo
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relecloradosjlcando os devedores intimados ;a partir da publkaçâo deste edital a os aceitarou pagarno triduo legal (3 diasúteis l, alertando-se, desde já, quanto à possibiliõade de cferedmento j�:�:sraS�t6�taa(�m;;�;:Si��d:g:(s)��,�ma���r�:�)��U s;�:a«:�e:��S�)3�s�g���c1�a����g!����gr�:��,p��:�o� I
���:�i;i�ti�a�������S�1:�����dd��I�I���:1�n���u��;�c:;����:���;aa��.�95,���aJg1Ó�����t��Jm se dispôs a 1

Protocolo: 111906 Sacado: LUISANCELMOHERMOGENES CPF: 081.369.158-30
Cedente:IPKCONVERTEDORAGMCLTDAME CNpJ:02.544.367íOOONúmero do Titulo: r50/3�20. Espécie: Duplicata de VendaMercantil por lndicaçãoApresentante: BANCO ITAU S.A. Data Vencimento: 22104/2009 Valor 500.00
Liqu�ação apósa intimação: Rll0.00, Condução: RS 8.96, Diligênda: RS 20.00, Edital: RS 10;00
Protocolo: 111977 Sacado: CONDOMINIO RESIDENCIAL TULIPA CNPJ: 01.458.720/000Cedente: O ITALlAGRANITOS LTDA CNPJ: 02.997.899/000 .

Número do Ilíulo: 1461003 Espécie: Duplicata de VendaMerCantil por índicaçãoApresentante: BANCO DOBRASILSA Data Vencimento: 11/05/2009 Valoct66,70Liquidaçãoapós a intimação: RI 10,00. Condução:RI8,96, Diligência: RI 20.00, Edital: RS 10,00
Protocolo: 112002 Sacado: PlllARlASCHMIDDEL BONETTI LTDAME CNPJ: 07.297.297/000Cedente: OESACOMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ: 81.611.931/000

�������OI1T!����t����J�[�::DuplicatadeV��:��;������n�i��OO9 Valor: 672,25Liquidação após a intimação; R$10,OO. Condução: RS 8,96, Diligencia: R$ 20,00, Edital: RS 10,00
Prolocolo: 112044 Sacado:STARTUP MANUT. E INST. LTDA CNPJ:09.036.855/0.00Cedenle: CONEVALACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ.05.526.5191OO0
Número do Título: 1145 Espécie: Duplicata de VendaMercantil porlndícaçâcApresentante: CAIXAECONOMICAFEDERAL Data Vencimenlo: Om5/2009 Valor.l.050,00Liquidaçiio após a intimação: Rll0.00. Condução: RI 13,B9, Diligência: RS 20.00, Edital: RiiO,OO
Protocolo: 111821 Sacado: EVlALD &CAJUKMASSALTDAM.E CNPJ:04.888.5841000
Cedente: MOINHOCATARINENSE SA CNP!: 85. t29.518/000Nômero do Titulo: 241664/01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante; BANCO DO BRASIL SA Data Vencimento: 07i0512009 Valor. 600,00Liquidaçàoapôs a intimaçào: R$10,OO. condução. R$ 8,96, Oiligência: R$ 20.00, Edital: R$10,OO
Protocolo: 111951 Sacado: CRISTlAN LAUTARO CARRENOVEGA CPF: 006.667,379-83Cedente:LUCASDUTRAME CNPJ: 10.596.687/000
NúmeradoTitulo: 01 SiN �01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BRADESCO Data Vencimento: 15104(2009 valer: 250,00Liquidação após a lnârnação. R$ 10,00, Conduçâo: R$46,28, Diligência: RS 30;70, Edita!: RS10,do
Protocolo: 112068 Sacado:SANDROANTONIOLEALDEALMEIDA CPF:B90.969.599-49
Cedente:WMK COM DE CELULARES E PARABOLlCAS CNPJ: 72.449.188/000
NumeradoTitulo:900031�3 êspêcie.Cneque
Apresentante: VlMK COM DE CELULARES E PARABOLlCAS Dala Vencimento: 28/11/200B Valor: 150.00Liquidação após a inümação: R$10.00, Condução: R$14,60, Diligência: RS 20.00, Edital: RS 10,00
Protocolo: 112097 Sacado:CONDOMINIORESIDENCIALAREZZO CNPJ:06.9B9.563/000
Cedente: LWART aUIMICALTOA. CNPJ: 02.884.945/000
Número do TItulo: 29202 Espécie: DupâcatadeVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DOBRASILSA Data Vencimento:.12105/2009 Valor 1.998,95Liquidação após a intimação: R$10,OO, Condução: R$ 8,96, Diligência: RS 20.00, Edital: Ri10.00
Protocolo: 112119 Sacado: LUIS FERNANDOMARTINS CPF: 062.306.269-00Cedente: TOP RODAS CENTROAUTOMOTIVO LTOAME CNPJ: 05.804:749/000

��:����OnT!�U�����g B��C�� Duplicata de ven�a�e�:��:;t�;i�@�OO9 Valor: 100,00Liquidação após a lnâmaçâo: RS 10,00, Condução: R$ 32.90, Diligência: RS 20,00, Edital: RS 1 0,00
Prolocco: 112184 Sacado:ADlLSOATHAYDEBARBOSA CPF:026.236.579-04
Cedenle:AGUIAEQUIPAMENTOSLTDAEPP
Número doTitulo: 6448/3 Espécie: Duplicata de VendaMercantil por IndicaçãoApresentante: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS SA DataVencimento: 101ü5/2009 Valo!: 210,00Lquidaçào após amümaçâc. RS10,OO, Condução: R$16,71 �Diligência: RS 20,00, Edital: RS 10,00
Protocolo: 112196 Sacado:CHARLESLEOPOLDOZIMMERMANN CPF:054.040.479-92
Cedente: FIGUEIRAMATDE CONSTRUCAO CNPJ: 02.729.136/000
Número do Título: 30020004 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresenlan1e:CAIXAECONOMICAFEDERAL Data Vencimenlo: 10/0512009 Valor 190,00liquidaçâoapósa intimação: R$10,OO, Condução; R$14,60, Diligência: RS20,OO, Edifal: RS 10,00
Protocolo: 112197 Sacado:EMERSONJOSE'SILVANO CPF:037.380.999-99Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIALPLATANUS CNPJ: 09.425.2471000

�:�����T����l�)��J�b6MFcÀ��ô��tcata de Venda �;���ti���!�����85J2oo9 Valor: 159,42Liquidaçãoapós a intimação: R$10.oo, Condução: RS 8,96, Diligência: RS 20.00. Edital: R$10,OO .

Protocolo: 112208 sacacó: LUIS PAULO FOGOLARI CPF: 046. 769.199-t3Cedente: CENTRO DE FORM DE CONDUTORESCORUPALTDA CNPJ: 04.214.0141000

���:::T����Ilt.sg�ONJ�rcX����Ii1.�CAO Dala Vencimento 10/05/2009 Valor 150,00Liquidação apósa intimação: RS10,00, COndução: R$46,28, Diligência: RS 30, 70, Editai: RS 10.00

f;;;;�Io:l1;ai6-Sacado:THIAGOAiRõSõi�ENEzES-ME----cNPJ: 08.851.667/000
Cedenle: CASAVALDUGAVINHOS FINOS LTDA CNPJ: 87.848.180/000
Numerado Título: 003117/1 Espécie: Dupílcataõe Venda Mercantíl por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA . Data Vencimento: 26/04/2009 Valor: 513,49Liquidaçêo após a intimação: RS 10,00, Condução: R$ 8,96, Diligéflcia: R$ 20,00, Edital: RS10,OO
Protocolo: t12067 Sacado:KATIACRISTINAHORNBURG CPF: 850.941.299,53Cedente:WMKCOMDE CELULARES E PARABOLlCAS CNPJ: 72.449.168/000
Númerodo Titulo: 850083-5 Espécie: Cheque
Apresenlante: WMK COM DE CELULARES E PARABOLlCAS DataVencimenlo: 22/0212008 Valor: 82,00Liquidação após a intimação: RS10,00, Condução: RS 8,96, Diligência: RS 20.00. Edital: R$10.oo
------------_._-----------
Protocolo: 112121 Sacado: MERALNOX IND.DE MAQUINAS LTOA CNPJ: 07.071.oQ9íOOOCedente:COMERCIALRIBEIROLTDAME CNPJ:03.989.319/ooo

�:;���OnT!�����o�o B��i��Dupl.icatade ven(jB�:':��I���6��C��snOO9 Valor:loO,ooliquidaçãoapós a intimação: R$ 10,00, Condução: RS17.41, Diligência: RS 20,00, Edi!aJ: RS 10,00
Prolocolo: 112165 Sacado:BALMAQEQUIPLTDA CNPJ:OO.782.390/000
Cedenle:PARANABANCOSA CNPJ: 14.388.3341000
NâmercdoTítulo: 0029025 03 Espécie: Dupllcatade Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO ITAÚ S.A. DalaVencimento: 10/0512009 Valor: 378,96Liquidaçãoapós a intimação: R$10.00, Condução: RS 8.96, Diligência: R$ 20.00, Edital: R$ 10,00
Protocolo: 112168 Sacado: BALMAQ EQUIP LTOA CNPJ: 00.782.390/000
Cedente: PARANABANCO SA CNPJ: 14.388.3341000
Numerado TItulo: 0029000.03 Espécie: Duplicata de Vellda M�rcantil por IndicaçãoApresentante: BANCO ITAU SA DalaVenCimento: tO/05/2009 Valor 542,94Uquidaçãoapósa intimação: �$10,00, Condução: R$ 8,96, DiligênCia: RS 20,00, Edital:Ril0,00
Protocolo: 112189 Sacado: UNI FASHION INDE COM DE UNIFLTOA CNPJ: 02.988'2191000
Cedente:TRANSPORTES OURO NEGRO LTÓA CNPJ: 04.195.643/000
Númerodo Titulo: 01N96133101 Espécie: Dupli�ta de Venda Mercantil por lndicaçãcApresentante: CAllÇAECONOMICAFEDERAL DalaVenomento:2B104/2009 Valo!: 84,70liquidação após a intimação: R$10.oo, Condução: RS16.71, Diligência: RS 20,00, Edital:R$10,00
Protocolo: 112209 Sacado:CLAUDIODEOLlVEIRAMOSSOLlN CPF:061.977.349-90
Cedente:CENTRODEFORMDECONDUTORESCORUPALTDA CNPJ:ü4.2t4.0141ooo·
NúmerodoTltulo:188005 Espécie:INDUSTRIA "

Apresentante: CAIXAECONOMICAFEDERAL Data Vencimento: 10/(1512009 Valo<: 15ü,00Liquidação apósa inUmação: R$10,00, Condução:R$15,30, Diligência: RS 20,00, Edital: RS 10,00
�----------------�._._ .. � .. _ .. _�-.--------------_.

Protocolo: 112228 Sacado:JUAREZWOLLMANN CPF:038.710.069-55
Cedente:CIAITAULEASINGDEARRENDAMENTOMERCANTIL CNPJ:49.925.225/000
Número doTItulo: 82602·261273Espécie: Nota Promissória
Apresenianle: BANCO ITAU S/A

, DalaVencimento: 13/08/2007 Valo, 18.945,14
Liquidaçãoapósa intimação: R$10,00, Condução: RS 20.23, DiI�éncia: RS 20,00, Edi.lal:R$10,00
Protocolo: 112231 Sacado: LUIZPAULOMARTINS MUNIZ CPF: 366.754.818-43
Cedente: BANCO FINASASIA CNPJ:57.561.615/000
NümerodoTitulo: 36.9.487 .71BEspécie: Nota Promissória
Apresentante: BANCO FINASAS/A Dala Vencimento: 04/09/2009 Valor: 9.361.35
Liquidaçãoapós a intimação: R$10,00, Condução: R$13.89, Diligência: RS20,00. Edital: RS10,00 •

Protocolo: 112241 Sacado: GF INDUSTRIAE COMERCIOLTDA CNPJ:81.793.499/000
Ce<lente:LAMINAFERMETALURGICAINDUSTRIAC.LTDA CNPJ:09.628.308/000
Número doTitulo: 413-A Espécie: Duplicata de VendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BRADESCO

.

Data Vencimento: 05105/2009 Valor: 1.856,20Uquldaçâcapós a intimação: RS10,OO, Condução: RS 8,96, Diligência: R$20.00, Edital: R$1 0,00
protocolo. 112242 Sacado:GF INDUSTRIAE COMERCIOLTDA CNPJ:81.793.499!000
Cedenle: LAMINAFERMETALURGICAINDUSTRIAC.LTDA CNPJ: 09.628.3081000
Número do TItulo: 365-C Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BRADESCO Data Vencimento:Oa�5/2009 Valor 2.410,33liquidação apósaintimação: R$10.00, Condução: R$ 8.96, Diligência: R$ 20,00, Edital: RS 10,00
Protocolo: 112324 Sacado: PAPELARIAKILEGALLTDA CNPJ: 10.361.378/000
Cedente: JULIANOJACINTOME CNPJ: 03.102.933/000

�:���onr��u����5b�rJsrs�: Duplicata de Ve�:����i:n���;�;65�OO9 Valor: 430,29
Liquidaçãoapós a intimação: R$10,OO, Condução: R$ 20.23, Diligência: RS 20,00, Edilal: RS1 0,00

Obama pede ação
contra teste nuclear

COREIA DO NORTE

o CORREIO DO POVO rnTERÇA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2009

Para ele, Pyongyang violou acordo internacional
WASHINGTON
o presidente dos Estados

Unidos, Barack Obama, disse
ontem, em breves declarações
na Casa Branca, que a comu

nidade internacional deve agir
em resposta ao teste nuclear
realizado pela Coreia do Nor
te, Obama ainda qualificou o

ocorrido como "irresponsável"
e uma forte "violação do direi
to internacional",

.

Mais cedo, em comuni
cado, Obama afirmou que o

teste nuclear norte-coreano,
junto com um teste de mísseis
de curto alcance, é uma "gra
ve preocupação para tódas as

nações" e deveria ser alvo de
medidas da comunidade in
ternacionaL

A Coreia do' Norte repre
senta um grande desafio di
plomático ao governo Obama,
num momento em que ele en

frenta a crise econômica glo
bal e se empenha em conter
o. programa nuclear iraniano,
que o Ocidente suspeita que
esteja voltado para a eventual
produção de armas - algo que
Teerã nega,

De acordo com Obama, a

Coreia do 'Norte está violan
do . as leis internacionais e

"desafiando direta e impru
dentemente a comunidade
internacionàl." Ele disse que

.

o seu governo vai trabalhar no

Manifestantes sul-coreanos reagem à notícia do teste nuclear do rival

Já a prevlsao para o PIB em

2010 na pesquisa Focus ficou
'em 3,5%,

.

Acompanhando a piora
das projeções para o PIB, a ex
pectativa para a produção in
dustrial recuou de uma queda
de 4,13% para 4,26%, Para o

próximo ano, a projeção para
o crescimento da indústria
continua positiva em 4%.

A pesquisa mostra
.

ainda
que os analistas esperam que

.

o real continue se valorizando

todos dois mísseis de curto alcance,
informou (I agencio de notícias
sul-coreano Yonhop. Inicialmente,
o agência havia informado que o
Coreia' do Norte havia testado um
míssil terra-ar; com alcance de 130
quilômetros� Posteriormente, citan
do fontes, (f'vonhop disse 'ijue foram
disparados três mísseis.

o teste
A Coreia do Norte anunciou on

tem ql1e realizou com sucesso um'
teste nudenr subterrôneô semanas;
depois de ameaçar restabelecer
seu programo atômico. A Agência
de Notícias Central Coreano, ó.rgão
estatal, disse quç o teste foz "porte
dos medidos porósuo linho de uutó
defeso:nucleár" . .1ombém foram tes-

ções com Pyongyang (China,
Rússia, Japão e Coreia. do Sul)
para lidar com a questão,

âmbito do Conselho de Segu
rança da ONU e dos demais
países envolvidos em negocia-

Pesquisa do .BC mostra mais pessimismo
Segundo analistas, retração da economia deve ser maior que o previsto
SÃO PAULO

As previsões dos economis
tas ouvidos pelo Banco Central
para a pesquisa Focus sobre o
PIB (Produto Interno Bruto)
em 2009 pioraram. A expecta
tiva passou de uma queda de
0,49% para uma retração de
,0,53%, A expectativa do mer

cado para o crescimento neste
ano é mais pessimista que a do
governo, que foi divulgada na

semana passada e aponta para
um crescimento de 1% do PIB,

frente ao dólar - a projeção para
o câmbio caiu de R$ 2,12 para
R$ 2,10 no final deste ano. Para
o final de 20W, a projeção pas
sou de R$ 2,20 para 2,18,

Para a Selic, a taxa básica
de juros da economia: a ex

pectativa é de queda, No fi
nal de 2009, segundo a Focus,
a Selic estará em 9% ao ano,

Para o final de 2010, .as proje
ções apontam para o juro em

9,25%, Atualmente a Selic
está em 10,25% ao ano,
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DOIS LADOS DA MOEDA
Em festinhas e reuniões o que vemos, normalmente, são os homens de um lado
e as mulheres do outro. Eles falando em carrões, times de futebol, salários, mu
lheres... tudo muito artificial. Elas falando dos filhos, dos "seus homens", de sen

timentos... A diferença deve esterno fato de que a mulher vive uma escola desde que
nasce._Brinca de casinha, como que para aprender a botar ordem no lar. Brinca de
boneca como se estivesse cuidandQ de um filho de verdade. E não é uma questão
de aprendizagem. Elas são assim in�tintivamente. E os homens? Eles brincam de
ir ao banco ou de pedir emprego? Eles brin.com de fazer declaração do IR? Que
'nada! Carrinho, futebol e, na adolescência, aquela Playboy roubada do vizinho.
É isso que os acompanhará pela vida. E não há culpados, nem explicação. Somos
o sentimento, enquanto eles são o praticidade. E não há melhor ou pior. Somos,
enfim, duas faces de uma mesma moeda que não tem preço!

BOBAJADA!
Um tenor inglês foi contratado por um empresário para dar um sho
wzinho particular para um rebanho de vacas. A ideia é que as mimosas
relaxem, curtam o som, aproveitem o momento e produzam um leite
de melhor qualidade, que será usado na fabricação de um novo sor

vete. O empresário acredita que o som pode relaxar as vaquinhas. Ele
não deve conhecer o nosso "nxé muslc". Coisa de primeiro mundo. O
leite já sairia em creme. Ou coalhado! Argh!

.

DO INTERNAUTA
Quero reclamar dos meus cunhados que chegam para o almoço' de domingo de mêos
abanando e não saem antes do jantar. Tudo bem que são irmãos da minha mulher,
mas eles podiam abrir a carteira e pagar pelo menos a cervejinha de domingo. Que
nada. Comem, bebem, usam a minha sala para ver o futebol e ainda tiram palha do
meu time. E na hora de ir embora, isso lá pelas 11 da noite, ainda levam uma sobra
do churrasco. Assim não dá. Além de tudo isso, ainda me fazem o desaforo de
trazer as esposas, feias e fofoqueiras e os filhos malcriados.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



----------ESPORTE

Lourival, supervisor Marcelo Haviaras e Felipe Santana, durante apresentação oficial ontem à tarde no clube

MAIS DOIS

Artilheiro e zagueiro
chegam no Juventus
Lourival e Felipe Santana já treinam com grupo
JARAGUÁ DO SUL

Um tem 20 anos e foi o des
taque do Sport no vice-campe
onato brasileiro sub-20 do ano

passado. Outro está com 30 e

vem do Marcílio Dias, onde
teve. um começo alucinante,
mas logo caiu dé produção,
assim como toda equipe ita

jaiaense. Ontem, ambos foram

apresentados no Juventus, e já,

iniciaram os treinos com o téc
nico Pingo. O mais novo veio
do Sport Recife e chama-se Feli
pe Oliveira. E o mais experiente
é Lourival, que ficou conhecido
como Rambo, depois de fazer
cinco gols nas quatro primeiras
partidas do Campeonato Catari
nense deste ano.

Mas Lourival quer ser ape
nas Lourival. "Logo depois que
me chamaram de Rambo, não
fiz mais gols. Não sei se uma

coisa tem a ver com a outra,
mas por onde passei sempre
fui Lourival", disse o jogador.
Ele foi dispensado do MarCÍ
lia Dias antes do término do
'campeonato e lá teve proble
mas com salários atrasados. E

Boas condições físicas
-

o coordenador de futebol do Juventus, Marcello Catrê, diz que ficou
surpreso com o teste físico de Lourival. "No teste de 6 mil metros, em que
o tempo geral fica na casa dos 30 minutos, ele terminou em 19. Foi muito
acima das nossas expectativas", afirmou. Ambos acreditam que, até a es
treia na competição, estarão 100%. "Não treino há duns-semnnas e-mele.
mas acredito que consiga chegar bem", prevê Felipe Oliveira. O supervisor
dg equipe, Marcelo Haviaras, disse que até quarta-feira mais reforços de
vem chegar ao João Marcatto, mas ainda não sabe o número exato de jo
gadores. As negociações estão sendo feitas diretamente por Edson Morelli,
que está em São Paulo.

confirmou que teve propostas
de times que disputam a Série
C e a Série D. "Preferi vir para
Jaraguá pelo contrato e pela
estrutura. Aqui vou disputar
toda a competíção.Tá corria, o'
risco de.ficar no máximo dois
meses, dependendo de até
onde o time chegaria". ,

O atacante não fala em

ser um líder, mesmo sendo
um dos mais velhos do elen
co. "Eu sou um jogador como'
qualquer outro; que procura
sempre ajudar os mais novos",
afirmou na coletiva realizada

no início da tarde de ontem.
Já Felipe Santana se apre

sentou para a torcida. "Sou um

zagueiro canhoto, tenho, boa
visão de jogo. Adianto que de
terminação não vai faltar no

Iuventus". Esta será a segunda
oportunidade no futebol pro
fissional. Ele disputou o Ultimo

,

alagoano pelo éRB. "Queremos
,levar o Juventus para a Primeira
Divisão de novo. Aqui gostei da
estrutura oferecida pelo clube",
disse ainda o zagueirão.

JULlMAR �IVATTO
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, Sub-15, sub-13 e sub-20
As três equipes do futsal masculino entraram em quadra no fim de
semana, pelo Estadual. O sub-15 do CEJ/Marlan/Afort/FME foi a Blu
menau e ficou no 2x2 com os donos da casa e bateu o São João Batista
por 4x1. Com isso, lidera o grupo e define classificação nos dias 5 e
6 de junho, em Jaraguá do Sul. Os garotos do sub-13 da CEJ/Gráfica
Régis/FME venceram Blumenau por 11x1, Passo de Torres por 6x3 e

.

Criciúma por 4x3, em jogo.s disputados no Sul do Estado. Dias 29 e 30
de maio, decidem a classificação para a próxima fase, em casa. E o

sub-20 da Malwee/FME venceu São Bento por 4xO e ficou no 2x2 com o

Krona/Joinville, na abertura competição. Jaraguaenses e joinvilenses
dividem a liderança do grupo com quatro pontos.

o
' -c
o
-c

9
:::J
>
iS

COMPLICOU
Se à coisa já estava difícil para o Vitória, agora complicou um pouco mais.
O resultado por 1x1 contra o Água Verde de TImbó, fora de casa, até po
deria ser comemorado se a situação do auriverde fosse outra. Agora, para
conseguir a classificação à próxima fase, precisa vencer o Botalogo, no
Bairro Rio da Luz, e torcer por um tropeço do Água Verde de Pomerode, que
receberá o líder Vera Cruz. Difícil não é, já que o Vera Cruz quer manter
a primeira colocação. Por outro lado, o Fogão, terceiro colocado, também
quer melhorar a posição, para ter vantagem nos jogos decisivos.

BICICROSS
A Equipe Jilraguaense de Bicicross segue na liderança do Campeonato
Catarinense, promovido pela Federação da modalidade. O time tem 760
pontos, contra 682 de Brusque e 582 de Guabiruba. No etapa realizado
no sábado, no Parque Malwee, foram 11 troféus de campeão, sete de vice
e cinco de terceiro. A competição teve apoio da Metalúrgica MV, FME e
Elétrica Conti. A próxima etapa ainda não tem data para acontecer.

FUTEBOL FEMININO
Já se preparando para o Campeonato Estadual dê Futebol Feminino, a

equipe do Olympya conquistou mais um títuló no fim de semana. As me
ninas foram divididas em dois times e o A foi o campeão invicto da la
Taça Adevi de Futebol Soçaite Feminino, tendo ti B como vice. Foram oito
equipes participantes. Bar do Si ficou em terceiro e Villa em quarto.

BASQUETE
Jaraguá do Sul tem um representante no Citadino de Basquete Adulto
Masculino, realizado em Joinville. E, no domingo, a equipe Wifer/Me
negotti/Colégio Bom Jesus conquistou sua segunda vitória consecuti
va, ao vencer a Sociesc por 86x38. Antes, havia ganhado do Segalas,
de Blumenau, por 70x64. Na estreia, os jaraguaenses foram supera
dos pelo Blackstar por 83x81, na prorrogação.

.• Veja mais do esporte nos blogs Arquibancada e

Hruln de Salto Alto, no si te www.ocorreiodopovo.com.br
julimar@ocorreiodopovo.com.br
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Rio Branco
se prepara
o adversário de hoje à

noite é o Rio Branco. O téc
nico da equipe uruguaia,
Juan José Morel, disse que
focou a preparação de sua

equipe na parte física. Se

gundo ele, essa era a prin
cipal carência do time, mas
o aspecto técnico também
não foi esquecido.

Morel aponta dois de
seus jogadores que podem
desequilibrar no confron
to de hoje: o ala Mincho e

o goleiro Junior. "Mincho
tem uma boa trajetória e

Junior atuou no futsal bra
sileiro", revelou. O goleiro
é brasileiro com nacionali
dade uruguaia.

Quando perguntado so

bre o maior adversário na

competição, Morel aponta
a Malwee. "Por toda essa

estrutura, nível dos jogado
res e estar ao lado da tor

cida", comentou. O time

uruguaio é muito' jovem,
mas promissor. Iniciou as

atividades no ano de 2006.
No mesmo ano de fundação
foram campeões da segun
da divisão uruguaia e em

'2007 faturaram o título da
primeira di�isão ..

TABELA

HOJE
� 15h3o � I"dependie"iê � Pablo Rojas
• 17h - Krona/Joinville x Penaràl
� 19h15 - Malwee x Rio Bronco
• 20h30 - Pinocho x Coronel Escurra

AMANHÃ
• 14h30 - Pablo Rojas x Rio Bronco
• 16h30 - Krono/Joinvillex Pinocho
• 18h - Malwee x Independiente
• 19h30 - Coronel Escurra x Penarol

SEXTA-fEIRA -

.

"�"15h3Ó'�'Rio'Brollro�'lndepel1diente""
• Uh - KromvJoinville x Coronel Escurro
• 18h30 - Malwee x Pablo Rojas
• 20h - Penarol x Pinocho

SEMIFINAL
• 18h - 1 ° Grupo A x 2° Grupo B
• 19h45 -1° Grupo B x 2° Grupo A

FINAL
• 20h,

ESPORTE-----�----

MELHOR DA AMÉRICA

Molwee em busco do pento
Time começa hoje competição sul-americana de olho no rival

.Malwee ciente que times podem surpreender, mas se preparou para conter os contra-ataques dos adversários

JARAGUÁ DO SUL

A Malwee inicia hoje a

busca do penta no Campeo
nato Sul-Americano de Futsal.
No meio do caminho a equi
pe irá encontrar Rio Branco e

Pefiarol (Uruguai), Pablo Rojas
e Coronel Escurra (Paraguai),
Independiente e Pinocho (Ar
gentina), além do rival [oin
ville. Os dois times brasileiros
são os favoritos para fazer a

final no sábado (30/5), mas as

equipes adversárias prometem
surpreender. Hoje a Malwee
entra em quadra às 19h15
contra o Rio Branco na_estreia
da competição.

A marca registrada do Sul
Americano é o 'intercâmbio
que ela, proporciona aos ti
mes de fora do Brasil. O téc
nico Fernando Ferretti é um

dos apoiadores do desenvol
vimento na modalidade nos

países latinos. Ele trabalhou
na Seleção Paraguaia de Fut
sal e presta assessoria' a um

time da Argentina. Por isso,
de informações sobre como se

comportam os 'hermanos' não
faltam para o comandante da
Malwee.

"Eu vejo' o futsal América
do Sul se desenvolver bas
tante", disse Fernando Fer
retti, que atribui à competi
ção o fator para o progresso
da modalidade nos países
vizinhos. a Malwee está preparada para

Mesino com informações as surpresas que possam acon

prévias o treinador disse que tecer. 'Acredíto que tanto nós

como [oinville estamos pre
parados para surpresas e' se

estamos preparados fica mais

difícíl de acontecer, as duas
_ equipes têm grandes chances
de fazer a final".

A competição disputada
durante toda essa semana é
'válida para a edição de 2008
do Campeonato Sul-Ameri
cano. Devido ao Mundial de
Seleções do ano passado, a

disputa foi adiada. O vence
, dor dessa edição vai enfrentar
o campeão do Sul-Americano
(região Norte) pela Capá Li
bertadores de Futsal.

GENIELLI RODRIGUES

Joimlille, do ala Junior, vem embalado pela liderança da Liga Futsal

JARAGUÁ DO SUL

O principal adversário da
Malwee nesta edição' da Sul
Americana é o rival Joinville. O
'time está na liderança da Liga
Futsal e vem fazendo uma boa-

campanha desde o início da tem
porada.A equipe comandadapor

s Paulinho Gambier está há uma
(f)

•

8 semana sem Jogar e teve tempo
� para treinar exclusivamente para
� a competição sul-americana.
S O técnico Fernando Ferret

� ti considera o Jec como um dos
favoritos para chegar à final, mas

Rivalidade regional promete botar fogo
,Malwee e [oinville são os favoritos para chegar à final da competição internacional

afirma ser prematuro falar de'
decisão sem antes ter disputado
a fase de grupos. "Sem dúvida
nenhuma os jogos serão equili
brados e difíceis, mas pelo o que
Joinville está jogando na' Liga,
tem grande de chances de fazer
uma final e tomara que seja con
tra agente", antecipou.

,

O pivô Lenísio também é
cauteloso quando o assunto é o

rival. Para o joga:dor o Joinville é
o grande adversário do Sul-Ame
ricano, mas. a Malwee precisa
pensar em um jogo de casa vez.
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Hípica Jaraguaense
sedia prova Estadual
Competiçãovalia vaga para Seleção Estadual
JARAGUÁ DO SUL

[araguá do Sul sediou no fim
de semana a' terceira etapa do

Ranking Estadual de Hipismo '

(Taça Eduardo Horn) e o Cam

peonato Master 2009. As provas
aconteceram de forma simultâ
nea. E os atletas da.casa se deram
bem. Pelo Estadual, PaulineHorn
conquistou a etapa na prova de
lml0 e foi vice-campeã na pro
va de lm20, ambas na categoria
amador. Káthia Gubert ficou

· com o segundo lugar na prova
de 90 centímetros da categoria
aberta. Crislaine Titz foi a ter
ceira melhor no lml0 na cate-

.goria jovens cavaleiros,
MareioMartinez foi campeão

damaster na prova de lml0 e Fa
bioMonteiro ficou com a tercei
ra colocação na mesma compe
tição. Com' os resultados ambos -

representarão Santa Catarinano
Campeonato Brasileiro deHipis
mo, que acontece em outubro em Cerca de 100 cavaleiros e amazonas estiveram em Jaraguá no fim de semana

·

Porto Alegre.
O desempenho dós jaragua

enses e a organização da prova
· foram comemorados pela' pre
sidente da Sociedade Hípica,
Paula Monteiro. "Todos os nos

sos competidores conquistaram
algumamedalha. A competição
também foi muito boa, o tempo
colaborou e tivemos participan
tes de várias cidades do Esta-

· do", resumiu.
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CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE.A
CLASSIFICAÇÃO

Poso Clube GC SG APR. RESULTADOS - 3' RODADA

f 1° %T l�têní'àc!/)5�1
n

O· �4 100% Corinthians 2xl Barueri
Cruzeiro 2xO Vitória

2° Náutico 3 2 5 3 77,8% Goiás Oxllnternacional
7 3i 2 7 5 2 77,8% Atlético-Pã 2x3 Náutico

4° 6 3 2 4 2 2 66,7% Grêmio 2xO Botafogo

1· .�6;1%,
Fluminense 1x4 Santos

'< Palmeiras OxO São Paulo
Santo Andrém Flamengo
Sport 2x3 Atlético-MG
Avaí 2x2 Coritiba

2", 4'RODADA

3 -1 44,4% SÁBADO (30/5)

44,4%
18h30 - Coritiba x Goiás
18h30 - Atlético-MG x Santo André

Fluminense 4 44,4% 18h30 - Botafogo x Sport

33,�% DOMINGO (31/5)-1

15° ��j2%
16h - Náutico x Fluminense

.9J·;; ../.:;J, 16h - Santos x Corinthians

16° São Paulo 2 3 O 2 3 -1 22,2% 16h - São Paulo x Cruzeiro

2 3 O 1: 3 ':2 212:2%' 16h - Vitória x Grêmio
18h30 - Barueri x Palmeiras

18° Sport 1 3 O 3 5 -2 11,1% 18h30 - Internacional x Avaí

19i i�'CQ�itiba;: :1: q"O 5 8 -3 11,1%
20° Atlético-PR 1 3 O 4 7 -:3 11,1%

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B
CLASSIFICAÇÃO

RESULTADOS - 3' RODADA

Gampinense 1x2 Guarani
Bragantino 2xO Duque de Caxias
Amérlca-Rbl 3xl Paraná
'Vila Nova 1xO São Caetano
Bahia 1xO Ceará
Vasco 3xO Atlético-GO

Figueirense 1.x2 Portuguesa
Fortaleza 2x3 Brasiliense
Ponte Preta 1x2 Ipatinga
Juventude 2xO A8C

4'I;IODADA
HOJE
21h - ABC x Fortaleza
21h - Ceará x Figueirense
SEXTA-FEIRA
21h - Guarani x Bragantino
:õlh - Atlético-GO x Ponte Preta

SÁBADO
16h 10 - Portuguesa x Bahia
16hl0 - Paraná x Vasco
.16hl0 - Brasiliense x Juventude
16hl0 - lpatlnga x Campinense
16hl0 - São Caetano x Arnérica-Rbl
21h - Duque de Caxias x Vila Nova

PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró;
'GC - gols contra; SG - saldo de gols; APR. - aproveitamento

.

4"Iij,;j;i',·:Ji'M'&
1óh - Manlia x Brasil de Pelotas (D)
1óh � Gama x Ituiutaba (C)

,

17h - Sampaio Corrêa xÁguia (A)
18h - Rio Branco-AC x Luverdense (A)

RESULTADOS - 1 a RODADA
(Entre parênteses, o gi1JPo)
ltuiutaba 3xO Guaratinguetá (C)
COnfiança 0x2 lcasa (B)
Criciúma 1x1 Manlia (D)
América-MG 2xO Gama (C)
Águia 1 xO Rio Branco-AC (A)
Salgueiro 1xO CRB (B)
Mareílio Dias 1x2 Caxias-RS (D)
Paysandu 1 xO Sampaio Corrêa (A)

BOlafogo 3x1 Flamengo (sub-15)
Botafogo OXO 'Flamengo (sub-13)
80lafogo OxO Flamengo (sub-11 )
CT Falcão óxO Moleque Travesso (sub-H,)
CT Falcão 7xO Moleque Travesso (sub-13)
CT Falcão 5xO Molequ,e Travesso (sub-11 )
João Pessoa 9xO G4 Garibaldi (sub-15)
João Pessoa 4x1 G4 Garibaldi (sub-13)
João Pessoa 1 xO G4 Garibaldi (sub-11)
DME Corupá 2x2 Guaramirim (sub-15)
DME Col1lpá 1x2 Guaramirim (sub-13)

2a RODADA - SÁBADO (3015)
20h30 -Icasa x Salgueiro (B)

DOMINGO (3115),
1 �h - Guaratinguetá xMixto (C)

Definidos os classificados do Varzeano
Sem srnpresas, favoritos prosseguem no principal torneio amador da cidade
JARAGUÁ DO SUL

\

.
O fim de semana foi de deci

são no Campeonato Varzeano de
Futebol Amador - Troféu Raul
Valdir Rodrigues. Foram conhe
cidos os oito times classificados

para,a terceira fase, Elesserão di
vididos emmais duas chaves, na
qual jogam todos contra todos
e duas equipes seguem para a

semifinal. Na Chave M ficaram

Tigre, Galácticos, Guarani e Ca
xias. Na Chave N estão Kiferro,
JJ Bordados, BrandenburglDutra
e Atlético.

A última rodada que definiu
os classificados não teve muitas .

surpresas. O destaque ficou na

partida entre Roma e Box 7. O
Roma precisava vencer-o adver
sário e torcer para um tropeço
do Atlético. A goleada por 7x3

. não foi suficiente já que o time
-

da Estrada Nova empatou em

lxl com o Tigre e estes dois se-
,

classiffcaram.
'

PelaChave I, o Caxias, apesar
de perder por 3xl para a Kiferro,
se garantiu para a próxima fase.
O time do Garibaldi venceu por

4x0, mas não foí'o suficiente para
seguir no Varzeano. Na Chave K,
Guarany e JJ Bordados empata
ram em lxl e ambos se classi
ficaram. O Rio Cerro venceu o

Confort Fine por 3xO.
.

Pelo Grupo L, o Galácticos

superou o Magic VVorld/Bazar
do Rau por 2xO, mesmo placar ,

da vitória do Brandenburg/Dutra
sobre o Barrabaxo. Com os re

sultados 0S dois vitoriosos pros- .

seguem na competição. A tabeia
com os próximos jogos será di-
vulgada ainda essa semana.

' Barrabaxo (uniforme escuro) foi derrotado pelo Brandenburg!Dutra por 2xO
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ANO PORTAS OPCIONAIS

CLlO
HATCH 1.0 AQ LT DT

R$20.500,AUTHENTIC 2005 4

-APAR11RDE R$
SPACE FaX

R$41.700,Cadastro facilitado (com RG, CPF, comprovante de renda e residência) PLUS 1.6 2008 4 COMPLETO

<,

�
e- -paLac
"Iii
� 2004 R;31.800,o SEDAN 1.6 4 COMPLETO
-c

�
'"
e
-e

;§'
s
.ª" -

-e ASTRA GL -

c
COMPLETO

i
-

1:8 �001 4 R$20.500,
5

�

CORSAWIND 1999 4
AQ LT DT

R$14.900,1.0

FIESTA
STREET 1.0 2002 4 AQ KT DT R$16.200;

PALIO
FIRE 1.0 - �2006 4 LT DT

www.autoelite.ccim.br Grupo Auto I;lite 40 anos de credibilidade.- 4732746000
Caraguá Auto Elite
Uma relacâo deconfionco.

.'

' ,

Ofertas validas: 26/05/09

li.'"
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