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Mau tempo causa

prejufzo e perigo
para moradores
• PÁGINA 7

Trabalhador sofre
menos acidente
com nova política
Em 2007, o Serviço de Vigilância
da Saúde do Trabalhador registrou
o menor índice dos últimos cinco
anos: Debate satire o terna
auxiliou a queda .

. • PÁGINA5

Comércio de se
fatura 11% mais,
diz Fecomércio
• PÁGINA 12

Lei proíbe venda e consumo de
álcool nas ruas de Guaramirim

.
'

o presidente da Câmara de Vereadores,'Evaldo João
'Junckes (P1), ignorou veto do secretário de Finanças,
Marcelo Deretti e promulgou, ontem, a lei.que proíbe a

comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas de

qualquer graduação em logradouros públicos do municí

pio. A proposta surgiu a partir de unia iniciativa do Clic
(Conselho de Líderes Comunitários) com o objetivo de
combater o consumo de álcool entre jovens e adolescentes.

• PÁGINA 4

SÓ A VITÓRIA·INTERESSA

Jaime (de boné) pode dar lugar a Ramazotti na partida de hoje, do Moleque 'li avesso contra o Cidade Azul, de Tubarão
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OPINIAO O CORREIO DO POVO

• EDITORIAL

Mais uma vez

,A ministra-chefe da Casa

Civil, Dilma Rousseff, anun-
ciou esta semana, que o pro

jeto de reforma tributária do

governo será enviado ao Con

gresso logo depois do recesso,

depois do Carnaval. A
ministra disse que a reforma

- é o "grande projeto" do gover
no neste começo do ano. Na

verdade, essa é uma promessa
do presidente Luiz Inácio Lula
da Silva desde o início do
mandato, Lula citou a ex

pressão 'reforma tributária' em
pelo menos 100 ocasiões entre
a posse e o fim de 2007, como
mostra reportagem do Estado
de São Paulo, publicada
ontem.

Quem tem boamemória vai

lJta fiava da importância " um

rPfonna 'amjLl p eficaz' "srJp a

sua prilllPira candidatura ao

maior posto do Elfcutivo"

lembrar que Lula falava da

importância de um reforma

'ampla. e eficaz' desde a sua

primeira candidatura ao maior

pósto do Executivo, em 1989,
quando foi derrotado pelo! .

'caçador demarajás', Fernando
Collor.

Em 17 de janeiro de 2003,
numa de suas primeiras reu

niões como presidente, ele

prometeu fazer uma 'ampla re
forma tributária'. Integrantes

do governo já anunciaram

várias vezes a entrega da tal
reforma - em agosto do ano

passado, por exemplo, Guido
Mantega disse que a proposta
chegaria ao Congresso até o

início de setembro.
O país corre o risco de ver

a cena _se repetir: apesar de
anunciar a entrega do projeto
para fevereiro, Dilma já
começou a justificar um

possível fracasso - disse que a

reforma é "muito complexa",
que "alguns interesses serão

afetados", que "não basta o

governo querer aprovar" ...
Tomara que não vire samba de
uma nota só, a economia do

país depende desta reforma

para crescer,

• PONTO DE VISTA

Cônjuge pode solicitar
informações sobre

.
esposo falecido

Diante do julgamento rea

lizado pela Quinta Turma do

Superior Tribunal de Justiça
(STJ), na semana

..anterior, o

cônjuge sobrevivente é parte
legítima para propor habeas
data com o objetivo de obter

informações documentais a

respeito do falecido, em caso

de recusa ou demora do órgão
detentor dos registros em

conceder os documentos
solicitados.

No processo em questão
houve a conceção do pedido
da viúva de um militar, para
que o Ministério da Defesa
encaminhe informações fun
cionais do falecido no prazo
de 3\0 dias, uma vez que tal

solicitação foi realizada, ad

ministrativamente, há mais de
um ano, sem qualquer respos
ta do órgão responsável.

Vale destacar que o habeas
data é urn tipo de ação previs
'""\

ta na Constituição Federal de
1988, para que seja reconhe
cido o direito da pessoa inte

ressada de acessar registros
sobre ela existentes, retificar

informações incorretas e com

plementar dados.
O ministro Arnaldo Es

teves Lima acolheu o pedido
da viúva e determinou ao mi

nistro da Defesa que forneça
os dados solicitados no prazo
'de 30 dias.

Para o relator, a viúva é

parte'legítima para propor a

ação. Segundo o ministro,
apesar de o pedido não se

referir a informações sobre a

própria autora do processo,
mas de seu falecido marido,
"deve a ordem ser concedida,
uma vez que lhe negar tal
direito importaria ofender o

próprio escopo da nor

ma co�stitucional, cujo
conhecimento poderá refletir

• Janaína Elias Chiaradia, .

advogada integrante do
Escritório Cassuli
Advogados Associados,

no patrimônio moral e

financeiro da' família do
falecido".

Além disso __:_ salientou o

. ministro -, "verifica-se que
a demora da autoridade im

petrada em atender o pedi
do formulado administra-

-, tivamente pela impetrante -

mais de um ano - não pode
ser considerado razoável,
ainda mais considerando-se
a idade avançada da impe
trante - 82 anos".
Desta forma, diante de

uma situação em que as in

formações de um ente fale
cido não tenham sido trans

mitida administrativamente,
no prazo estipulado, sua

(seu) viúva (o), ou quem de

direito, podem socorrer-se

através do meio processual
oportuno, qual seja, habeas
data, e obter os dados so

licitados.

• DO LEITOR

Postos X Combustíveis
Estou escrevendo porque além

de uma comunicadora social, sou
uma cidadã e sei que o princípio

· básico da constituição de qualquer
· país é a igualdade, e anossavigente
não foge a regra, pelo menos na

teoria. Vou narrar rápido o fato.
Não tenho certeza da datamas há
algum tempo aCâmara de Verea
dores de Jaraguá do Sul instituiu
uma lei municipal que proíbe a

.

venda e o consumo de bebidas al
coólicas nos postos domunicípio,
das 23h às 6h. Sendo cumpridaou
não pelos postos, a lei surtiu efeito
e algumas pesquisas divulgadas
constataramque amedida atingiu
seu objetivo e reduziu o número

de acidentes na cidade. Meu pai
é donodaLanchoneteCidade, um
estabelecimentocomercial familiar
anexo ao Posto Cidade. No final
do ano passado ele foi abordado

por alguns policiais que justifi
carama visitadizendo que ele não

poderia vendermais bebidas alco
ólicas nohorárioprevisto em lei (o
que ele já estava fazendo), e que
também nenhum cliente poderia
consumir bebidas alcoólicas na

lanchonete em nenhum horário .

Não sou conhecedora da lei, e
extremamente leiga no que diz
respeito a assuntos ligados ao

direito,mas se algumparágrafo da
leiproíbemesmoo consumodentro

dos postos em qualquer horário
estamos diante de um caso de

injustiça e de descriminação.Não
é preciso ir muito longe para ver

que as pessoas consomembebidas
alcoólicas dentro dos postos e que
todos osbares e lanchonetesdentro
dos postos continuam a fare-Io.
Proibido e fiscalizado diariamente

gostaria de entender porque meu
pai é o único cidadão que tem que

cumprir esse parágrafo da lei.
Ele contratou umadvogado e os

trâmites legais já estão sendo exe
cutados, porém, sua lanchonete é
a única dentro de um posto em

Jaraguá do Sul que está "dentro
da lei".
Sou jornalista e seique a impren

sa tem umpapel determinanteno
_

dia-a-dia da comunidade em que
atua, e que também têmumcom

promisso com a verdade e com a

justiça.
Se a medida-for mesmo cons

titucional pediria que fosse apu
rado porque ela não está sendo

cumprida em todos os estabe
lecimentos comerciais anexos aos

postos. Eu tenho direito de saber,
meu pai, e todos os cidadãos

jaraguaenses ligados ou não a

medida.

• Suelen Raquel de Farias,
jornalista '

. Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 251inhas, Fonte Times New Roman 12 e podem
ser enviados por e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta no endereço Coronel

Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa Postal19. É obrigatório infprrnar nome
completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).

• ENTRE ASPAS

" Olha, com algumas exceções, como o Costa e Silva,
que confundia labucínio com laticínio, fomos sempre
governados por homens letrados, muitos deles
intelecb.Jais de nome, que conseguiram construir o
país mais desigual e injusto domndosem cometer
um erro de concórdância".
Do escritor Luis Fernando Veríssimo sobre a Intelectualidade do

-

presidente Lula.
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POLITIC1\
Punição maior
ACâmaradosDeputados

analisa projeto que prevê
puniçãocomsuspensãopara
os advogados que foremne
gligentes com o prazo pro
cessual. Na legislação que

regula a profissão não existe
umapuniçãoexemplarpara
o mau profissional que age
com desleixo no trato de
uma demanda judicial. O
ex-deputado Ivo Konell

(DEM) que o diga. Perdeu
os direitos políticos por

perda de prazo do advogado
que o defendia.

Fltha corrida
"Tenho orgulho de estar

exercendo há 38 anos a

vida pública com as mãos

limpas".Dávio Leu (DEM),
em seu quartomandato de

prefeito deMassaranduba,
pela quinta vez presidente
da Associação de Muni

cípios do Vale do Itapocu
e, agora, candidato à pre
sidência da Federação
Catarinense dos Muni

cípios.

. TranspolW
Em viagem àFrançaogo

vernador Luiz .Henrique
conversou comengenheiros
da empresa Alstom, que.
projetouometrôde superíí
de de Paris. Ésonhode LHS
implantaro sistemaemFlo

rianópolis. Com dinheiro

privado, livrando o Estado
de gastar commais pontes.
Imaginandoqueo contorno
da linha férrea um dia saia

do papel, qual seria o rea

proveitamento idealpara as

áreas remanescentes em

Jaraguá?

Opção
Na gestão do ex-pre

feitolrineuPasold (PSDB),
quando o contorno foi

projetado, imaginou-se
aproveitar os trilhos como
transporte coletivo. Até
teste foi feito com ônibus

adaptado por empresa de
Curitiba. E nada mais se

falou.

revisão é

ro,
..

contra

no caixa em 2007.

É?
Depois de deixar a presidência do PT, o professor

Sebastião Camargo foi visitar o prefeito Moacir
Bertoldi (PMDB), que ano passado deu emprego para
alguns ex-petistas. Explicou que o objetivo da
conversa era aproximar o prefeito do governo do
Estado, visando mais recursos para omunicípio. Ora
bolas, ele é assessor do deputado Jailson Lima (PT)
e Bertoldi está no PMDB a convite de Luiz.Henrique
que, salvo melhor juízo, odeia o PT Entre outras

coisas, porque quer tirar dele pensão vitalícia de R$
44 mil/mês a que terá direito quando encerrar o

segundo mandato.

Estradas
Segundo especialistas namatéria, o governo federal

precisará investir cerca de R$ 240 bilhões em

recuperação e construção de novas rodovias nos

próximos dez anos para evitar um,apagão rodoviário.
Já latente em São Paulo. O PAC prevê menos de um
quinto disso. Vai daí toda a ânsia em privatizar as

estradas, que ficam por conta de investimentos

privados a troco de pedágios.

Celso Machado

Quem?
Afinal, quem vai ser o

vice-presidente da Câ
mara de Jaraguá do Sul:

JaimeNegherbon (pMDB),
eleito no ano passado ou

Ronaldo Raulino (PDT),
segundomais votado para
a função, beneficiado com
resolução do ex-presidente
Rudolfo Oesser (PP)? A
Justiça terá de se pronun
ciar até di? 4 de fevereiro,
na reabertura dos tra

balhos do Legislativo,
sobre mandado de segu

rança impetrado por Ne

gherbon.

Irônico
Leitor faz observação

sobre os doze deputados
e um senador que foram
à Antártida com expe

dição brasileira e lá fi
caram retidos por causa

domau tempo: "Só podia
ser na Antártida. Políti
co preso, no Brasil, é

primeiro de abril."

Realidade 1
Distribuição da pílula

do dia seguinte nesse

Carnaval, autorizada

pelos prefeitos de Olin
da e Recife, em Per

nambuco, gerou bate
boca com a Igreja Cató
lica, secularmente con

tra o uso de qualquer
contraceptivo. Mas a

verdade é uma só: mu

lheres que transam fora
de casa e usam a pílula
não estão nem aí para o

risco de doenças sexual
mente transmissíveis.

Realidade 2
A prisão de dez pes

soas em Santa Catarina,
na segunda-feira, in
cluirido servidor de

cargo relevante do INSS
é prova evidente de que
a roubalheira continua.
Na outra ponta, todas as

dificuldades possíveis
para o trabalhador en
quadrado em períctas>"
médicas.
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RETRANCA
Diferente?
Senador Demóstenes Torres (DEM-OO) quer

.

acabar com a figura do suplente no Senado. Acha
ser necessário uma legislação que obrigue o

parlamentar a cumprir o seu mandato, de acordo
com o resultado das umas. Evitaria a negociata de

cargos nos governos. Mas ele próprio, conduzido à

presidência do Senado, é fruto de barganha política
na renúncia de Renan Calheiros.

Álcool
Feriadão do Carnaval servirá como teste das

leis que proíbem venda de bebidas alcoólicas às

margens de rodovias federais, incluindo as 59
estaduais em Santa Catarina. No caso das
rodovias estaduais, cornproibição aprovada pela
Assembléia Legislativa;: a PRE nem sabe ainda
como interpretar lei não regulamentada.

Rombol
Tem a farra dos cartões de crédito, com despesas

que pularam de R$ 14,1 milhões em 2004 para R$
21,7 milhões em 2005, R$ 33 milhões em 2006 e

75,6 milhões em 2007; a farra das diárias, de R$
1,7 bilhão - R$ 1,2 milhão por dia nos últimos quatro
anos e a farra das ONOs de fachada, que sumiram
com R$ 12,5 bilhões no mesmo período. Imaginem
se o país tivesse ao menos um governo sério por

quatro anos. Seria o paraíso na terra.

Rombo 2
A gastança chegou ao ponto de provocar

investigação do Ministério Público Federal que vai

apurar se as contas pagas com cartões de crédito

corporativo do governo federal, regadas com dinheiros
de impostos que todos pagam, ferem o princípio
constitucional damoralidade administrativa. Quanto
a isso, nem é preciso ir Ionge. A própria ministra

Matilde Ribeiro (PT), de Políticas de Promoção da

Igualdade Racial, a partir de julho de 2006 já torrou
R$ 171 mil. Incluindo compras em shopping.

DIVULGAÇÃO

Opinião
"LUla debocha do pai de família quando afirma que

choque de gestão é gastar mais. Usa empatia para

negligenciar a verdadeira agenda nacional, que
pressupõe melhor saúde, mais segurança, menos

impostos, que é onde seu governo tem péssima
avaliação. E gasta como se a taxa de crescimento

acompanhasse a dos países que são nossos

concorrentes."Deputado federal Paulo Bornhausen (na
foto ao centro), do DEM catarinense.
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Promulgada lei que proíbe o

consumo de álcool nas ruas
Presidente da Câmara
desconsiderou veto do
secretário de Finanças
CAROLINA TOMASELLI E OSNI ALVES

GUARAMIRIM
O presidente da Câmara de

Vereadores, Evaldo João Junckes
(PT), promulgou ontem a lei que
proíbe a comercialização e o con

sumo de bebidas alcoólicas de

qualquergraduação em logradou
ros públicos domunicípio. [unkes
desconsiderou o veto ao projeto,
que foi assinado pelo secretário de
Administração e Finanças, Mar
celo Deretti, e não pelo prefeito
Mário Sérgio Peixer (OEM).
A promulgação da lei tomou

por base o artigo 49 da Lei

Orgânica, que dá autonomia ao

presidente daCâmara casoo chefe
do Poder Executivo não se

manifeste sobre o tema dentro de
30 dias após a aprovação do

projeto de lei pelos vereadores.

Junckes também se baseou no

artigo46doRegimento Interno da
Câmara, que dispõe sobre as

atribuições do presidente do

Legislativo.
A proposta surgiu a partir de

uma iniciativa doClic (Conselho
de Líderes Comunitários) de
combateroconsumode álcoolpor
jovens e adolescentes. O projeto
de lei, assinado por todas as

bancadas - Pp, PMDB, PSDB e

Junckes: "Já que o prefeito incorreu neste erro, resolvi promulgar a lei"

PT -, foi aprovado em segundo .

turno na última sessão de 2007.
"Esta leié resultadode trabalho

feito pelo conselho de segurança,
associações de moradores, com
aval das políciasMilitar e Civil. É
um clamor do povo", declarou o
presidente da Câmara, acrescen
tando que a lei "não proíbe as

pessoas de beberem, mas que o

façam em locais apropriados".
A lei municipal 3393/2008

proíbe a venda e o livre consumo
em ruas, calçadas, praças, ciclovias
e na via férrea. Tambémnaentrada

de edifícios e estabelecimentos
comerciais e em pátios e esta

cionamentos que não sejam
cercados. Proíbe, ainda, a venda
e consumo em área externa dos

campos de futebol, ginásios, além
de repartições públicas. Nestes
lugares, a população só poderá
consumirbebidaemcasodeevento
realizado pelo poder público ou

autorizado pela Prefeitura. A

fiscalização será feita pela polícia .

O Executivo terá prazo de 60
dias para regulamentar a lei, que
entrou em vigor ontem.

eEl que investiga pasta de Esportes conclui trabalhos dia 11
GUARAMIRIM
A Comissão Especial de

Inquérito que investiga supostas
irregularidades na Secretaria de

Esportes de Guaramirim deve

entregar parecer finalno próximo
dia 11 de fevereiro.O relatório de
verá ser encaminhado ao Mi- -

nistério Público e ao TCU (Tri
bunal de Contas da União).

O texto aponta irregularidades
na AGA (Associação Guara
mirense deÁrbitros) e fraudes em

notas fiscais com adulteração de
valores.Os dois últimosdepoentes,
que não tiveram os nomes

divulgados, afirmaram que a

alteração de valores em notas

fiscais era algo rotineiro na

secretaria. O motivo seria para
arredondar valores de todas as

aquisições da pasta.
As irregularidades apontadas

são referentes aos Joguinhos
Abertos de Santa Catarina, dis
putados em Mafra, falta de um

livro caixa e registros de pa

gamentos dos árbitros guara

mirenses, adulteração de notas

no Parajasc de Jaraguá do Sul,
dentre outros.

Apesar da Câmara estar em

recesso, os parlamentares conti
nuam dando prosseguimento às

apurações. Os vereadores que

compõem aCEl sãoMaria Lúcia
da Silva Richard (PMDB),
Alcibaldo PereiraGermann (PP)
eMarcosMannes (PSDB). (OA)

Rudolfo Gesser terá até 4 de fevereiro

para ap�sentar justificativa ao Fórum
JARAGUÁ DO SUL

O ex-presidente daCâmarade
Vereadores, Rudolfo Gesser (PP),
terá até o dia 4 de fevereiro para

apresentar ao Fórum justificativa
sobre a resolução que destituiu

Jaime Negherbon (PMDB) da
vice -presidência e nomeou

Ronalda Raulino (PDT) para a
-

vaga. As informações foram
solicitadas pelo juiz em exercício

da segunda vara cível de Jaraguá
do Sul, Rafael Maas dos Anjos,
por conta de mandado de

segurança com pedido liminar

impetrado porJaime Negherbon
na semana passada.

O vereador foi eleito vice

presidente da Câmara em 20 de
dezembro, mas perdeu a vaga

para o segundo colocado, Ro
naldo Raulino, através de reso

lução, assinada pelo então pre

sidente, no dia seguinte ao da

eleição. RudolfoGesserentendeu
que Negherbon não poderia ser

vice-presidente, pois já ocupou a

vaga, em 2005. Tomouporbase o

artigo 20 da Lei Orgânica, que
proíbe a reeleição para o mesmo
cargo na mesma legislatura.
A legalidade da resolução foi

questionada pelos vereadores da

situação, que alegam que o

presidente deveria ter convocado
nova eleiçãopara vice-presidente
imediatamente após a primeira.
"O artigo proíbe, mas não obriga
a realização de nova eleição e

nem a nomeação do segundo
colocado", justificou o vereador,
que afirma teroptado por nomear
Raulino com base na lei eleitoral.

Segundo ela, no caso do titular
estar impossibilitado de- assumir,'
cabe ao segundomais votado ficar
coma vaga.

"Da minha parte o Jaime até

poderia ser vice-presidente, mas
como Ronaldo pegou a Lei

Orgânica e viu que não podia, eu
não tinha outra coisa a fazer a não
ser anular", declarou Gesser, para
quem a responsabilidade do

presidente da Casa resume-se a

conduzir a eleição. "O presidente
não sabe em quem os vereadores
vão votar. Não é uma chapa
inscrita. Eles (governistas) deviam
ter visto, quando optaram por

Jaime, que pela Lei Orgânica ele
estava impossibilitado. A mim

cabe fazer a eleição", argumen
tou. (CT)

"Nenhum vereador pode
assumirvaganaMesaDiretora
sem ter a maioria dos votos.

.

Ronaldo não teve a maioria",
declarou Eduardo Garcia,
advogado do vereador Jaime
Negherbon (pMDB) noman
dado de segurança. Garcia sus
tenta que a resolução que
destituiu o peemedebista da

vice-presidência foi um ato

"unilateral" do então presi
denteRudolfoGesser, "que não
poderia ter deixado a votação
acontecer", diante do impedi
mente deNégherbon previsto
na LeiOrgânica domunicípio.

"O quenão se pode admitir
é que não haja democracia e

falta de rigor nas decisões.

Imagina se todas as Mesas
Diretoras pudessem ser

destituídas por uma simples

resolução do presidente?",
questionou o advogado, para
quem "tudo aconteceu por
causa de divergências entre a

Lei Orgânica e o Regimento
Interno daCâmara".

Para Garcia, o juiz de
verá deferir o pedido de li
minar o que, segundo ele,
deve acontecer assim que
Rudolfo Gesser encaminhar
as informações solicitadas ao
juiz. "Caso ele não defira,
tem recurso que pode ser

impetrado, porque é uma

decisão de caráter liminar",
lembrou o advogado, acres
centando que a decisão
definitiva não tem prazos,

porém "deve ser nos mesmos

moldes da liminar, mesmo
porque ambas as partes
estão notificadas".
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Acidente de traba1ho registra
� .

menor numero em cmco anos
Ocorrências caíram
de 450 mensais para
295 nos últimos anos

KEllY ERDMANN

JARAGuA DO SUL
Os trabalhadores vêm so

frendo menos acidentes durante
o expediente. EmJaraguá do Sul,
os hospitais registraram declínio
na quantidade de atendimentos
realizados em 2007. Nesses doze
meses, foram computadas 3.540

. ocorrências, ou seja, omenor nú
mero dos últimos cinco anos.

ConformeCláudio Fialho dos
Santos, coordenador do Serviço
de Vigilância da Saúde do Tra

balhador, 2005 foio recordistaem
casos desse tipo: 5.088. Em com

perisaçâo, 2006 não ficou muito
atrás.As emergências tiveram de
socorrer4.980 pessoas, umamédia
de 450 aomês.
A porcentagem mais

significativa desses dados é

representada·pelas empresas da

construção civil, metalurgia e de

instalações elétricas. Já os males
relacionados ao trabalho repetitivo
acometem, principalmente,
aqueles que exercem funções em
fábricas têxteis e frigoríficos.
"Temos grandes dificuldades

porque os funcionários querem
agradar os patrões, dão omáximo

PIERO RAGAZZI

Fialho (D) diz que debate sobre segurança no trabalho auxilia redução de ocorrências

de si e costumam não perceber os
sintomas iniciais das doenças ou

os perigos", explica Fialho.
Por isso, a redução percebida

no ano passado é vista demaneira
positiva.Umdosmotivos, segundo
o coordenador, está relacionado
às discussões a respeito do
assunto. Além disso, ele cita a

instauração da Comissão de
Saúde Ocupacional na Acijs
(Associação Empresarial de
Jaraguá do Sul). Na opinião de
Fialho dos Santos, os chefes estão
compreendendo melhor as li-

mitações'dos empregados.
ACOMPANHAMENTO -

O Serviço de Vigilância da Saúde
do Trabalhador funciona junto à

. Policlínica de Especialidades Dr.

João Biron, das 7h30 às 13h30.O
setor oferece orientações relativas
à segurança e às questões pre
videnciárias. O setor pode ser

transformado em um Centro de
Referêncianos próximos anos. De
acordo com o diretor de Saúde,
Jocélio Voltolini, a solicitação já
tramita no governo federal há
cerca de três anos.

Farmácia Básica atende cerca de 400 pessoas ao dia
JARAGuA DO SUL

Com hipertensão e diabetes,
Paulode p&'Jà;;>, 58, economizaem
média R$ 300 a cada mês. É que
o trabalhador autônomo retira os

medicamentos necessáriospara se
manter saudável na Farmácia

Básica, mantida na Policlínica de
Especialidades Dr. João Biron.
Assim como ele, cerca de 400
pessoas procuram o local
diariamentepelomesmomotivo.

SegundoMaria Lucia Rodri
gues, farmacêutica responsável,

são oferecidos 120 tipos de
remédios exclusivamente para os

habitantes de Jaraguá do Sul.
Entre eles estão antibióticos,
antiinflamatórios, contraceptivos
e os próprios para o controle da

pressão arterial, diabetes, DST/
Aids e saúde mental. Quem
passou por transplante ou

depende de hemodiálise também
pode se cadastrar. Mas) para

participar, todosdevemapresentar
a receitá assinada por ummédico
da rede particular ou pública.

"Não fazemos automedicação",
. alerta Maria Lucia.

Conforme o secretário de
Saúde, Sergio Ferrazza, os mais

solicitados pela população são os

para hipertensão e diabetes. O

serviço é financiado pela admi

nistração municipal, governo
federal e de Santa Catarina. A
lista dos medicamentos dis

poníveis foi elaborada pelo
Ministério daSaúde.AFarmácia
Básica atende das 7h às 16h45,
sem fechar para o almoço. (KE)

Postos de saúde ficam sem a vacina
contra febre amarela mais uma vez
JARAGuA DO SUL

O posto de saúde da Reinoldo
Rau, em Jaraguá do Sul, ficou
novamente sem estoque de vacina
contra a febre amarela. Quem
procurou a unidade ontem, não

conseguiu se imunizar contra a

doença. Segundo a supervisora de
imunização da unidade, Ana
Cristina Kneipp, a previsão é de

que a região receba novas doses
davacina aindaesta semana. "Mas
o número de frascos deve ser

pequeno porque não estamos em

área de risco", explica.
Os500 frascos, distribuídos para

o município no último dia 20, já
acabaram e a previsão é de que

apenas 150 novas doses sejam
enviadas pelo governo do Estado.
Essa quantidade é a referente ao

mês de fevereiro, a mesma que o
município costumava receber an
tes dos casos de febre amarela
serem registrados no país. "Nãohá
previsão para a vinda de doses

extras", afirma a gerente regional
de saúde, Aline Mainardi. Ela diz
ainda que assim que as doses che

garem, a Gerência Regional vai
distribuir o material aos outros

municípios do Vale do Itapocu,
que tambémaguardama reposição
doestoque.

Na unidade de Barra Velha, a
situação é ainda mais crítica.

Segundo a enfermeira do posto
central,muitos turistasquevieram
das áreas de risco para passar as

férias no ba,lneário procuram

imunizaçãonomunicípio antes de
voltarpara a terranatal.Mas como
o número de vacinas é baixo, os
profissionais precisam dar

prioridade aosmoradores deBarra
Velha que precisam viajar. Já no
posto de São João do Itaperiú,
ainda é possível encontrar a

vacina, mas a orientação é a

mesma: somente para os viajantes.
Mesmo nesses casos, é preciso se

imunizar dez dias antes daviagem.

UFSC investiga vazamento de
lista extra-oficial na internet
FLORIANOPOLIS

Uma lista extra-oficial com o

desempenho detalhado de todos
osvestibulandos dovestibular2008
daUniversidade Federal de Santa
Catarina, está circulando pela
internet desde a madrugada de
ontem. O documento, que tem

806páginas, trazonome completo
dos candidatos, o número da

inscrição, a classificação geral, as

notas em todas as provas, o total
de pontos obtidos e diz ainda se

ele foi ou não aprovado.
O professor Edemir Costa,·

presidente da Comissão Penna
nente dos Vestibulares (Coperve)
daUFSC, disse que aindanão sabe
se a lista divulgada é verdadeira e

afirmou que a universidade já está
investigando o caso. Segundo ele,
todos os técnicos do Centro de
Processamento de Dados da
UFSC foram acionados para
conferir a lista divulgada com a

oficial. A formatação gráfica da
lista extra-oficial segue o padrão
gráfico\i�documentos oficiais

divulgados pela universidade.

Segundo Costa, as informa

ções sobre os candidatos são

restritas aomenornúmero possível
de pessoas dentro da Coperve.
"Em nenhummomento a equipe
da Coperves divulgou essa lista.
Isso eu tenho certeza. O que eu

não posso afirmar é o que real
mente aconteceu. Hackers exis
tem e invadem até os sistemas de
bancos para buscar informações
sigilosas. É impossível que eles
tenham invadido o sistema da
USFC? Não, não é", disse o

professor
O professor Costa disse que

estána coordenação do vestibular
daUFSC há oito anos e que nun
ca aconteceu nada parecido. Ele
admite, porém, que estamos na

"era da internet e da informática"
e que o site pode ter sido inva-

. dido. "Nãoposso aflrmamadaaín
da porque não conferi as 806 pá
ginas, mas isso pode ter sido mo
tivadoporumlado insatisfeitocom
a implantaçãodo sistemade cotas.
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Escola �m eorupA
A Prefeitura de Corupá através da Secretaria

de. Educação, Cultura, Esporte e Lazer convida a

comunidade corupaense para a inauguração da
nova EscolaMunicipal de Ensino Fundamental José
Pasqualini, no dia 9 de fevereiro (sábado), com
início às 17 horas. !\ nova Escola José Pasqualini é
uma obra há muito esperada pela comunidade. A
Escola atenderá aproximadamente 310 alunos, da
educação infantil e ensino fundamental, com
implantação de 5ª a 7ª série neste ano, aumen

tando em 100% o número de matrículas. A nova

Escola Jôsé Pasqualíni é um marco arquitetônico
na região. O projeto de construção iniciou em

dezembro de 2006 e foi totalmente elaborado por
equipe de funcionários da Prefeitura de Cçrupá,
com participação de engenheiros, arquitetos,
equipe da secretária de educação, professores e

auxiliares de serviços gerais.

ProUni
Os 101.997 estudantes pré-selecionados na primeira chamada

do Programa Universidade para Todos (ProUni) têm até sexta
feira para comprovar os dados fornecidos-no ato da inscrição na
instituição de ensino superior à qual se candidataram. Nessa

etapa, os candidatos precisam comprovar informações como

escolaridade e renda familiar. Na primeira quinzena de fevereiro,
o MEC convocará uma segunda chamada para preencher as

vagas de estudantes que não comparecerem a essa etapa. Uma
terceira chamada está prevista para 4 de março.

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA,GERAL
ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

o Presidente Ernaldo Ruckert da Cooperativa de Crédito Rural Com Interação Solidária
de Schroeder - Cresol SCHROEDER, inscrita no CNPJ sob nO. 08.387.258/0001-02
no. uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA todos os

sõclos, para a "Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária", a ser realizada no dia 14
de fevereiro de 2008, na Associação dos Bananicultores de Schroeder, sito a Rua
Vilson José Mondini sin, Bairro Rio Hem do município de Schroeder- SC. A assembléia
realizar-se-á neste local, por não haver lugar suficiente em sua sede social. A

instalação da Assembléia será às 17:00 horas, em Primeira Convocação, com a

presença mínima de 2/3 (dois terços) do número dos associados em condições de
votar, em Segunda Convocação às 18:00 horas, com metade mais um dos associados
em condições de votar, e em Terceira e Última Convocação às 19:00 horas, com no

mínimo 20 % (vinte por cento) associados em condições de votar, para tratar da
seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA PARA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA
1. Prestação das contas do exercício de 2007.
2. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas;
3. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal até AGO de 2009 ;
4. Eleição para recomposição do Conselho de Administração até AGO de 2009;
5. Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos
membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.
6. Autorização para tomada de empréstimo e Avais junto ao Banco do Brasil, BNDES,
BRDE, BADESC e outras Instituições Financeiras para repassar ao Quadro Social;
7. Autorização para a obtenção pela Cooperativa de Crédito Rural com Interação
Solidária - CRESOL BASER de linha de credito junto ad 'BfiIDES para repasse ao

quadro social com fiança solidária da..Gooperativa de Crédito Rural Com Interação
Solidária de SCHROEDER - CRESOL SCF!liOEDER;
8. Rerratificação da Ata da AGE 2007, alteração da alínea "d" do Artigo 55.
9. Alteração de Regimento Interno, art 41
1 O. Assuntos Gerais de interesse da sociedade

ORDEM DO DIA PARA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA
1 - Reforma do Estatuto Social
Ar! 1 - Alteração da área de ação;
·Art. 55 - que trata das sobras apuradas no exercício - exclusão alínea "c"
Para efeito de quorum legal, a CRESOL SCHROEDER consta, nesta data, em seu

quadro social, com 152(cento e cinqüenta e dois) associados em condições de votar.
SCHROEDER - SC 28 de janeiro de 2007.

Ernaldo Ruckert - PRESIDENTE

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Seleção de ACTs
A Prefeitura de Guaramirim selecionará, nessa sexta-feira,

professores admitidos em caráter temporário (ACTs) para as

vagas da educação infantil e séries iniciais. A escolha das

vagas para os professores de educação física e artes ainda não

está definida, devido ao atraso da lista dos classificados no

concurso público, que aconteceu no final do ano passado. Para
os interessados, comparecer na Secretaria Municipal de
Educação de Guaramirim, a partir das 8:00 horas. Outras

informações pelo telefone 3373-0247.

COMUNICADO
Foi extraviado todos os blocos de notas

fiscais de serviços e livros fiscais da

empresa "Djalma Terraplenagem Ltda, CNPJ
85.120.228/0001-78 e inscrição municipal
13240-3.

EDrrALDE SEGUNDO E .LTIMO P SUCOLEI.L O FJ INTIMAÇÃO
JARAGUA DO SUkSC

Data do leilão, 08102/08 A partir das: tl:OO
.

Loeal:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA JARAGUA DO SUL - RUA
EXPEDICIONARIO GUMERCINDO DA SILVA, N" 45,CENTRO, JARAGUADO SUlrSC
JULlORAMOSLUZ,LeiloeiroOficialmatriculaAAR,CI162estabelecidoaRUADOM.BOSCO,N°276
- SALA 102, RlO DO SUL, Se; telefone 473$21 7730 faz saber que devidamente aulnrizadopelo Agente
Fiduciáriodo EX�BNH; venderá na.forma da lei N"S'OO4. de 141031199Qe Decreto Lei N° 70 de 21/111
66 e regulamentaçao complementar RC 58/67, RD ()8/70 e cro lOn7, no dia e local acima referidos, os
imóveis adíanre descrito' pan! pagamento de dívidas hipotecárias em fuvor de EMPRESA OESTORA
DE ATIVOS - EMGEA.

A venda-à. vista será 'feitamediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato,
como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo
impreterível de 08(0;10) dias, sob pena de perda do sinal dado.

A vendá. com 'financiamento da EMP.RESA OESTORA DE ATIVOS -.EMGEAserá feita
através de Carta de Crédito, que poderá ser obtida junto a qualquer Agencia especificada ao lado dos
contratos, após análise cadastral e comprovação de renda ..

.

' Osmteressados na obtenção de Cana de Créditopara aquisição dos imóveis constantes deste
edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão pt"OC1JJ"8r uma Agencia. da EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS - EMGRA índíoeda.com no minimo'S (cinco) dias de antecedência com relação a.data do
leilão. -

As vendas serão realizadas pelo maior lance.
As despesas relativas acomissão de leiloeiro, registro> imposto e taxas, inclusive condomínio,

e despesas com execução extrajudicial correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado,
o erremarante fica ciente que será. o responsável pelas providências de.desocupação do mesmo.

O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos mtcressados, Informações pormenorizadas
sobre os .imôveis;

Picam desde já intimados do presente leilão. os mutuários, caso não sejam localizados.
SED 31S86-CONTID\.T0304170Qó00155-"EMPRESAGESTORADE ATlVOS-EMGEA-04170
,(ARAGUA. DO SUI,

_....

RENÀTO .FERNANDES DE STEFANI. BRASILEIRO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPP
45624933991,CI·2IR4869"I4SS.IJSC,CASADOCOM,ELJANEMARIONDE$TEFANI,BRASILElRA,
PROFESSOR.>\,ÇPF 68306610997,C119/R1471263 SSPISC .

DE.<;CR[ÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTON° 203, '2{'ANDAR OU 3· PAVIMENTO, BLOCO 7.
CONDOMINlO RESIDENCIAL DA AMIZADE, A RUA 383 - ARTI-IUR GUNTHER, N" 220, EM
JARAGUADOSUL,COlYjAREAREALPRlVATIVADE58,35250M2,AREAREALDEUSOCOMUM
DE 13,79790M2, AREA REAL TOTAL DE 72,15040M2, PRACAO IDEAL HE 83,28%OM2 OU
O,856000/q, VAGADE GARAGEMN° 08, TERREO, COM AREAREAL PRIVATIVA DE 13,OOM2,
AREAREALDE USO COMUM DE I ,53698M2;.AREAREAL TOTAL DE 14,53698M2; FRACAO
IDEAL HE 9.27779M2 OU 0,0954%, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES. BENPEI1DRIAS.•

PERTENCES E ACESSORIOS.
RiO DO SUL, 16101108
muo RAMOS LUZ

,DEIAtHE
Furto
Presa no dia 28, segunda-feira,
mulher que tentava roubar
mercadoria no Supermercado
Angeloni, da Rua Bernardo
Grubba. Ela foi apreendida com
duas calcinhas, no valor de
R$32, mas foi detida antes de
sair do supermercado e .

encaminhada à Delegacia de
Polícia.

Jogo do Bicho
Na ronda da Polícia Militar de
Guaramirim, dessa segunda
feira, um motociclista foi
abordado e revistado. Ele levava
blocos do 'Jogo do Bicho" e
recolhia o dinheiro das apostas.
A polícia reteu valores e blocos,
depois liberou o motorista.

Programa Social
No dia 28, a Secretaria de
Desenvolvimento Social e
Família realizou a entrega de três
veículos para serem usados no

Programa Sentinela, Programa
de Erradicação do Trabalho
Infantil (Peti) e no Centro de
Referência da AssistênciaSocial

(Cras), antigo Projeto Cidadão. O
Renau� Logan e os dois Ce�as
foram adquiridos através de
recursos federais do Fundo da
Infância e Adolescência e verbas
do Peti que não foram utilizadas
em 2006. O Renau� será
utilizado pela coordenação do
Cras em Jaraguá do Sul para
acompanhamento dos núcleos
nos bairros BoaVista, Jaraguá
84, João Pessoa e Santo
Antônio. Os outros dois carros,
destinados ao Peti e ao
Sentinela, servirão aos
profissionais que prestam
acompanhamento às ações de
combate ao trabalho infantil.

Queda de Energia
Com a prolongada temporada dê
chuva, com vep,t::: ,; .llguns raios,
o serviço aumet iiO 1("\; ilbém para
os empregados da Celesc. Na
madrugada de ontem, por volta
das cinco horas, um raio atingiu
a rede provocando a queda de
energia em todo o centro. Na
maioria do trecho a queda foi
momentânea, em tomo de 20
minutos. Em trechos isolados o
retomo da energia aconteceu as
7:00 horas, não provocando
prejuízos para os moradores.
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Josiani (detalhe) não segurou as lágrimas ao chegar do trabalho ontem, e ver parte de sua residência destruída

Barrancos.deslizam e causam

prejuízospor causa da chuva
Em Guaramirim,
famnia perdeu
casa e móveis

VALE DO ITAPOCU
A chuva que não pára de cair

namicrorregião há cerca de duas
. semanas deixa a DefesaCivil e os
BombeirosVoluntários em alerta.

Ontem, o nível do Rio Itapocu já
havia subido cerca de ummetro e

meio em Jaraguá do Sul. Nas
demais cidades da microrregião,
o nível também subiu entre meio
metro e dois metros acima do

normal, mas a Defesa Civil e os

bombeiros garantem que não há
motivo para pânico. "Em [araguá
do SUl, a situação começa a ficar

preocupante quandooníveldo rio
sobe acima de três metros",
garantiu odiretordaDefesaCivil,

MaiconLeandrodaCosta.Apesar
de a região ainda não ter sido

atingida por alagamentos, o mau'
tempo já começou a deixar rastros.

NoBairroNovaEsperança, em
Guaramirim, osmoradores daRua
Maria lastro Viveram momentos

de medo ontem pela manhã. Por
volta das 10h, um barranco
desabou em cima de uma casa

onde viviam um casal e o filho de
umano emeio. Os donos da Casa,
Josiani e Almir Litzke, estavam
trabalhando fora nomomento da

tragédia e só souberam do fato

quando os vizinhos avisaram pelo
telefone.Aparte da casa que não

caiu foi invadida pelo barro, que
soterrou amaiorparte dosmóveis.

Segundo a vizinha. Ruth

Massaneiro, "já aconteceram
outros deslizamentos, mas nunca
nesta proporção". Outras casas

localizadas acima do barranco
ainda correm o risco de desabar.

Em Jaraguá do Sul, a Defesa
Civil também atendeu a uma

ocorrência de deslizamento na

tarde de ontem, noRioMolha. O
barranco nos fundos de uma

residência deslizou e destruiu a

garagem de madeira. "Acho que
umas 15 carradas de barro

deslizaram", comentou o au

rônorno [uvêncio, 40 anos,

proprietário da casa. No mo

mento ele estava trabalhando e,

por isso, o automóvel não estava
na garagem.

SOLIDARIEDADE-Quem
tiver interesse em ajudar a família
Litzke, de Guaramirim, com
doação de madeira, telhas, areia
e cimento pode ligar para 3370�
5002 e falar comMoacir. (Daiane
Zanghelini eOsniAlves)

Para quem esperava que o

mau tempomelhorasse durante
a 'semana, uma má notícia: a

chuva deve prosseguir pelo
menos até sexta-feira, segundo
a 'previsão da Epagri/Ciram. O
sol deve começar a aparecer a

partirde sábado e o tempo deve

se firmar a partir da próxima
segunda-feira. Até sexta-feira, a
previsão é de que a temperatura
mantenha-se, registrandomínima
de 18Q emáxima de 28º.
A meteorologista Francine

Gomes explicou que o frio in

comum pata a época está

relacionado com o deslo
camento do ar úmido domar

para o continente, provocado
por uma frente fria. O mau

,
, tempo começou com a vinda
de uma massa de ar frio para
a Região Sul há cerca de duas
semanas.

comunicando a ocorrência de
um crime que sabe não ter

verificado. A pena para este

tipo de crime é de um a seis
meses de detenção, além de
multa.

'

O TROTE � Adelino, de 28
anos, (o sobrenome não foi

divulgado) ligou para o Samu,
por volta das 22h de domingo,
afirmando ter ocorrido um
capotamento às margens da

BR�280, nà serra de Corupá.
Ele dizia, inclusive, ter uma
criança ·presa nas ferragens e

uma mulher desmaiada no

local. Durante mais de dez

horas, bombeiros, médicos,
policiais, profissionais da
DefesaCivil e umaUTI móvel
trabalharam no local para
socorrer as supostas vítimas.
Mas nenhum vestígio do
acidente foi encontrado.

Com a mobilização provo
cada pelo falso acidente, os so
corristas deixaram de atender
ocorrências graves como casos

de derrame cerebral e ataque
cardíaco. Além disso, a falsa

ligação trouxe prejuízo aos

cofres públicos já que gerou

gastos desnecessários com

profissionais ecombustível.

Suspeito de aplicar trote vai·s,er
processado pela administração

Incêndio destrói quarto de casa

noturna, causa.é desconhecida
ocorrências de queimadas por
todo o município. Jaraguá do sul
já contabilizou, neste mês, mais
de 15 incêndios por toda a

cidade, sendo que no ano de
2007 foram, ao todo, 328

queimadas em prédios, casas,

matas, entulhos e automóveis.A
cidade de Massaranduba não

. registrou nenhuma ocorrência

de incêndio neste início de ano.
Em Schroeder, ocorreu apenas
um incêndio que consumiu

completamente uma residência
no interior do município. Os
Bombeiros Voluntários de

Corupá não repassaram as

informações referentes ao

município ao jornal O Correio
do Povo. (Osni Alves)

JARAGUÃ DO SUL
A administração do Samu

(Serviço deAtendimento Mó
vel de Urgência) de [oinville
vai processar o suspeito de apli
car um trote contra a insti

tuição, no último domingo. A
central do Samu, através de
rastreamento telefônico, iden
tificou o número de onde par
tiu a chamada e chegou até o

dono do celular, Adelino, que
tem 28 anos e mora no

loteamento SantoAntônio, em
Jaraguá do Sul.

Ele prestou depoimento na

delegacia de Polícia Civil do

município durante toda a tarde
de segunda-feira e foi liberado

logo em seguida. O suspeito
nega ter passado o trote e diz

que emprestou o celular para
um amigo. Agora, o Samu vai

coletar pistas que comprovem
o crime. "Registramos o boletim
de ocorrência e vamos reunir

as gravações da ligação para
entrar.com o processo", afirma
o administrador do Samu,
Gilberto Ziemann.

O dono do celular será

processado com base no artigo
340 do Código Penal, por
provocar a ação da autoridade,

GUARAMIRIM
Um dos quartos da Boate

Arco-Íris, na BE.-280, pegou fogo
na madrugada de ontem. O

prejuízo foiparcial já que dos 500
metros quadrados do lugar,
apenas 3,0 metros quadrados
foram consumidos pelo incêndio.

De acordo com os Bombeiros
Voluntários de Guaramirim, as

.

causas não foram apuradas.
Foram utilizados na ocorrência

quatro mil litros de águà, dois
caminhões e trabalharam sete

voluntários para conter as

chamas. A boate fica no Bairro
Quati, próxima a BR-101, limite
coni a cidade de [oinville.

Em Guaramirim, foram

atendidas, neste mês,' treze
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Dirptor-artístico do

fpstival, Alpx Klpin, diz
quP a cidadp inova na

mistura dp difpfPntps
vprtpntps da música p

cria um ambipntp
favorávpl à cultura

INão há diferença
entre música erudita
e popularl, diz maestro
Femusc mistura as duas vertentps para acabar com o preconceito
KELLY ERDMANN
JARAGUÁ DO SUL

segunda seman� do Femusc (Festival de Música de
anta Catanna) começou pronta para
esmistificar os conceitos que distanciam' o

popular do erudito. Enquanto alguns instrumentistas
ainda se preparam para tocar obras como Magnificat, de
Johann Sebastian Bach, outros se dedicam aos estudos que
incluem atémarchinhas de carnavaL

, Conforme Alex Klein, diretor-artístico do evento, isso
acontece com um intuito principal. acabar

, com os

julgamentos. "Aqui não' há diferenças", explica. Por isso,
quem acompanha os concertos das orquestras ouve ,

-

palmas, assovios e brincadeiras a todo' instante. "Não
ternos barreiras, predileções ou prejuízos .. Vale tudo. Para
esses jovens a experiência com amúsica clássica é idêntica à
tida com a popular" , completa.

Quanto às constantes divisões feitas entre os dois
estilos, o maestro é enfático. Ele. afirma que essas

diferenças não existem na prática. Porém, os próprios
músicos têm relativa culpa por este distanciamento. De um
lado há pessoas receosas com a busca incessante da
perfeição. Do outro, existem aqueles que pensam estar

"prostituindo" a prática musical quando aderem à

despreocupação dos populares. Ambos, segundo Klein,
precisam aprender a semisturar.

É neste sentido que Jaraguá do Sul pode terminar
beneficiada. "A cidade está crescendo 'na': direção de ser

culturalmente rica. Deixamos todas as cartas na mesa

sobremúsica, sem preconceitos", diz.
No proximo sábado, o Femusc pretende demonstrar

isso. O último concerto do festival acontece na Praça Ân
gelo Rubini, nocalcadão daAvenidaMarechalDeodoro da

:
.

- Fon�ec�, para abri� o CarnavaL Na sexta, os instrumen
, tistas se juntam aum coral e vão até aArenaJaraguá.

CÉSAR JUNKES

Concprtos fPúnpm músicos dp toda
partp do Brasil p dp difprpntps paísps

-

,
e

'

-.�"

Um Itom "'•• comtt9•.com um'bom�1

....... cont
... ,
.....

e.dllIe...
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O segredo de.;',.rvir VOÇi bem!
Alam.da ali...,. 6. ..... Fonó_SS 2229

. "

PROGRAMAÇÃO IlE HOJE

.
.:..
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SOCIAL, Por Moa Gonçalves'
(moagoncalves@netuno,com,br)

FOFOCÓDROMO II TE CONTEI!
..

Em recente conversa de bar com o boa praça Cilo }unkes, ele
comentou como'

.

foi difícil o começo da sua carreira

profissional e que a sua primeira tentativa de emprego foi no
Banco do Estado de Santa Catarina, o Besc. Com olhos
cheios de ldgrimas 'Cilo disse: "Moa, na época eu tinha
asenas 1.6 anos e

..
era muito tímido, mas tinha muita

vontade de trabalhar. Então, fui até o . banco ,falar
diretamente com o gerente e perguntei: - Seu gerente, o

senhor tem emprego para quem estd descendo pela primeira
vez do Rio Molha e mal sabe ler e escreverUpra quem não

sabe, o Molha é um conhecido Bairro de }aragud'e Cilo
nasceu ld) Ele me respondeu: -'Vem cd, garoto! Você niio
sabe ler nem escrever direito, mas sabe jogar futebol? (na
época, hd 40 anos atrds, o Besc contratava praticamente só

jogádores de futebol). E eu sempre esperto, respondi: - Mais
ou menos, meu pai me ensinou a jogar futebol,com bixiga de
porco.Aprendi alguma coisa, alguns atéme consideram um
bom zagueiro. "O gerente ficou qúieto e balançou a cabeça,
parecia um não. Pensei: vou me embora. Mas, para aminha
alegria, eis ,que o gerente respon;d�u: - Cilo" n40 te

preocupes, vocé pode 'não jogar bein-futebol;�mas €oriw você é
um rapaz muito" bonito e elegante, ,podes te considerar
contratado, passe no setor pesso_al e faça teu 'I'�gistro.,Moa;

, fiqu�i tão feliz que subi o morro do Molha em dô'ts mínutos
para con_tàrpara mamãe": Moral da históiià; Cilo coméçou '.

a"'tua carréi:rq n�o pela talento, . más Jielà' s�a belez'f, �<, DIZEM 'PORAí... ' ,

na�ural. Pode? Pode! 'li
'.

Que depois de atingir' a, casa 'dos'-9Ó 'quilos, ó ptesidente da Fesporte Cacá
Pávanello,res'olveu radícalízar, Agora, faça chuva ou faça sol, todos os dias faz

GRITO DE CARNAVAL
"

'seu tooperpeJas trilhas do Parque Màlwee. Ele quer'ficar mais bonito do que
O prefeito de'[araguá, Moacir Amanhã, maís conhecidá�é>lno

'

destile ele sete de setembro. Então, ti! '

'

B e r t old i�,'
.

rÍ1 o s t r o u quinta-feira (-J'1}01), acontecerá ..

,,'
" ',' ,

no Meu Boteco', um esperto I" 'D'Ie A i')r rH! 1\ f"iTA' :

grito de Ca�aval.'O babadô, ,,' I A. Lc \jUnK L , '

será comandado pelat�rm(l dós
Caubóis, que tem na, batuta c)"

músico e amigo Renato Stefani,
o popularYlubarâo". ,',

r e c e n t e mê'n te o seu

compromísso <.Oom o ]uventus .. '

Procurado para receber suas

tradicionais
.e -eórtesias para

assistir os j()gos do ']uv�ntus,
. Bertoldi nãoquís,nemsaber, foi
radical- "Eu nãbq_uero de.graça, ,

faço questão de ajudar pagando. COMER
pelo menos: o-meu ingresso", �U�:prograrrá ótimo nestes dias'
Fez melhor, comprou um Sócio de "chuva, não é? Levar a

Conselheiro. no' valor' de R$' ':mó1e�âda' para
-

saborear uma'
1.500,00'. Bbm'�xe�ploL '

deliciosa pizzada Domini, do A conclusão da bbservatão
,

.
- super -Angeloni, ,é urna ótima da natureza -humana pelas .

COLUNÁ DO:IVJOA·TAMBÉM É' ,

opção:" agradá aos-pequenos e lentes. .do Big Brother é a

CULTURA,'
'

, " aos grandes e é completamente.' seguinte. toda niúJher é chata.

Subiu de 86.2í)2� �m
.

2006; " [óra da dieta. Mas, afinal, dia de e todo homem é bobo.. ' ,

.

' "

para qu�se'!O�'rriih) núnieróde 'c, sem�a <com chuva.,poooode! PedroBial' '." .:

eleitores: brasileiros 'listados

CONSELHEIRO 'r:

junto 'às �
represe ntaçô.es- ,

diplomáticas nos Cinco'
coritinente�� em 2007. .Nos
países iro�teiriç�s,' o P�ragÚai'
tem o maior número, mas a

Guiana Francesa, em terceiro,
superou oUruguai

Acompanhar, às 20h30min�, �','

:

pela Rádio Amizade 'fM,'
"

99,9,� a', .transmissão de
Juventus ",Cidade.

"

...
.'

"FRASE' DO DI,A:"
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JARAGUÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
A Lenda do Tesouro Perdido
- O livro dos segredos
(14h, 16h30, 19h e 21h30
- Todos os dias)

• Cine Shopping 2
O Gângster
(15h, 18h e 21 h - Todos os dias)

• Cine Shopping 3
Eu sou a lenda

(15h, 17h, 19h e 21h,
- seg/ter/qui/sex)
(14h, 16h, 18h, 20h e 22h
- sáb/dom/qua)

JOINVlllE
• Cine Cidade 1
Eu sou a Lenda
(15h, 17h, 20h e 21h
- Seg/Ter/Qui/Sex)
(14h, 16h, 18h, 20M e 22h
- Sab/Dom/Qua)

.

• Cine Cidade 2
A Lenda Do Tesouro Perdido:
O Livro Dos Segredos
(14h30, 16h50, 19h10 e 21h30
- Todos os dias)

• Cine Mu,eller 1
Eu Sou a Lenda
(14h, 16h, 18h, 20h e 22h
- Todos os dias)

• Cine Mueller 2
OGângster
(15h, 18h30 e 21 h30
., Todos os dias)

• Cine Mueller 3
A Lenda do Tesouro Perdido
- Livro dos Segredos
n4h20, 16h50, 19h15, 21h45
- Todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
O Gângster

, (15h, 181)30, 21 h30 - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
Eu-Sou a Lenda
14h, 16h, 18h, 20h, 22h05

,. Cine Neumarkt 3
A Lenda do Tesouro Perdido
- Livro dos Segredos
(14h30 .. 17h, 19h30 e 22h
- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
Meu Nome Não É Johnny
(14h20, 16h40, 19h10 e 21 h40
- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
Alvin e os Esquilos
(15h45 e 17h40 - Todos os di'as)
Os Seis Signos da Luz
(13h50 -. Todos os dias)

Alien Vs Predador 2
(19h40 - Todos os dias)

P.s.: eu Te Amo
(21 h50 - Todos os dias).
• Cine Neumarkt 6
O Caçador de Pipas
(14h10, 16h50, 19h20 e 21 h45
- Todos os dias

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

O DIA DE HOJE,
SANTO
Santa Jacinta de Mariscotti;
Santa Savina

EFEMÉRIDES
Dia da Saudade

1948
Gandhi é assassinado.

1960

Navios de guerra argentinos
buscam, submarinos não
identificados rio Golfo Novo

1968
O Bras] ratificou o tratado de

..

proscrição de armas

nucleares na América Latina.

1974
Presidente Emílio Garrastazu
Médici inaugurou a terceira

etapa da Transamazônica.

PREVISÃO DO TEMPO
Chuva e vento continuam
Para hoje, amanhã e sexta-feira a previsão é de
formação de um sistema de baixa pressão no Sul
do Brasil, com chuva,mais intensas e volumosas
do Plana�o ao Litoral. Há risco de pontos de
alagamentos. As temperaturas não sobem muito
devido à cobertura de nuvens. Ventos variáveis
de sudoeste a leste, com rajadas fortes.

� Jaraguâ do Sul e Região

. O CORREIO HÁ 20 ANOS
Dualidade de ensino
Na edição nO 3.472, do dia 30 de janeiro de 1.988, O
Correio do Povo publicou uma reportagem sobre a

preocupação com a qualidade de ensino no Vale do
Itapocu. Na ocasião, sete diretores de escolas públicas
foram substituídos por força de decreto do Governo do
Estado, que exonerou 1.471 diretores em Santa
Catarina. Segundo a então diretora da 19a UCRE,
Rosemeire Vasel, a finalidade era reduzir os cargos
desnecessários (colégios estaduais com trê_s
diretores), sem qualquer compromisso político. Na
região 31 diretores foram reconduzidos a seus postos e

sete caíram, sendo três em Schroeder, dois em Corupá,
um em Massaranduba e um em Jaraçuá do Sul.

O CUC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

ext��@�rr�lQºopovQ.c�r:!!:�r

UTiliDADE PÚBlfCA
ROTARY
O Rotary Clube de'Jaraquá do Sul

promove no dia 9 de março o

tradicional Castelão do Rotary. O
evento acontece na Comunidade
Evangélica Amizade. Outras
informações pelo e-mail

.

arixavier1 O@terra.com.br

CAMPANHA
Até dia 5 de março a Secretaria de
Desenvolvimento Rural promove a

primeira Campanha de Alevinos I e II.
Destinado aos piscicultores, esta
iniciativa também é aberta à
comunidade em geral. Informações
pelo telefone 21 06-8113.

30/1
Adolino Linder
Alan D. Zapella
Alessandra Bramorski
Almir Dreus
Andréia Sabino
Antônio Schwirkowski
Bernardo Stahelin -

Charles Roberto Wasch
Clara Maria Maia
Cristiane de Carvalho
Cristiane Santos
David Kern
Derondina Alves Guizoni
Edeltraudt Kazmierski
Gean Carlos Klettenberg
Gislene Bacca

Hipólito Jaeinto Chaves
Iracema J. S. Kern
Ivanilda Rodrigues
Janaína Kopp

,

Laura Krueger
Luis Alberto Albuquerque
Luiz Carlos Bago

'

Maicon Bloedom
Maria de S. Moura
Norberto Wopsch
Odair Zanella
Ricardo Henrique Alves
Samantha K. Raduenz
Sandra J. Richert
Valdir Zapela

INSCRiÇÕES
Amanhã termina as inscrições para
interessados em participar das aulas
nos cursos de música teatro, dança
e artes plásticas, na Scar (Sociedade,
Cuhura Artística) .Informações na

Secretaria da Scar, ou pelo telefone
(47) 3275-2477 .

HOJE '

�. QUINTA

o.
SEXTA'

O
SABADO

o.MiN: 20° C '-<.--J MíN: 20° C MiN: 20° C
.

-

MiN: 19° C .

MAx: 300 C MÁX: 30° C "" , MAx: 32° C· "" I MAx: 3� C "" ' ,

Nublado Chuvoso Chuvoso -' Chuvoso

- � Fases da lua
� Legendas

NOVA -CHEIA

Oun
CRESCENTE

�15/1
MINGUANTE

"\)' 30/1 i) 16Io!CJ!QI·.Ensolarado Parcialmente- NuGiado .� Instável ChuvOSil Trovoada
nublado

6
• FLORIANÓPOLIS

MiN: 22°/ MÁX: 3D'

..
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CASAMENTO SORRISONOVELAS PROPAGANDACAMPANHA
O INCA (Instituto Nacional
de Câncer) lançou a
campanha "Bloco da
Solidariedade, participe
desta folia!" para incentivar
a doação de sangue
durante o período de
camaval. A madrinha da

campanha Natalia
Guimarães, e o padrinho, o
coreógrafo e dançarino
Caninhos de Jesus,
estavam no Banco de
Sangue do Instituto para
prestigiar os doadores.

Esse ano vai ser marcante
na vida de Juliana Paes:
de muito trabalho e de
mudar seu estado civil.
A atriz, que ficou noiva do
empresário do ramo

esportivo Canos Eduardo
Batista, no fim de 2007,
já decidiu que vai se
casar no fim desse ano.
A meta de Juliana é
resolver todas as

pendências profissionais
no primeiro semestre,
para depois pensar como
será o casamento.

As modelos Ellen Rocche
e Valéria Valenssa
distribuíram sorrisos aos
visITantes do estande da
rede de clínicas
odontológicas Sorrídent s,
no 26°Congresso
Intemacional de
Odontologia de São Paulo,
no dia 26. Valéria sambou
junto com a bateria da
escola de samba Império
do Ipiranga. A Globeleza
disse que o seu sorriso
bonito abriu muitas portas
na sua profissão.

Diego "Alemão"
Gasques divide a tela
com Pemalonga e seus

amigos, no comercial que
acaba de ser rodado em
São Paulo. O ex-BBB gravou
sua participação no filme

que divulga a mais nova

superprodução do Holiday
On Ice no Brasil: "A Volta ao
Mundo em 80 Minutos". O
comercial vai ao ar na 1 a

quinzena de fevereiro.
Já a superprodução
acontecerá em abril.

Dpsejo Proibido
Henrique e Miguel se desentendem.
Germano e os romeiros correm para
balsa ao ver que Miguel está levando a

melhor. Os romeiros levam Laura e

Miguel para a gruta. Lázaro pede a

Inácio ajuda para chamar a população.
Henrique exige que os dois jurem
diante da Virgem que vão se separar.
Inácio chega com algumas pessoas
e intimida Henrique. Inácio diz que

. Miguel não é mais padre. Guará pede
aluda para colar cartazes com a

reprodução do documento. Henri

que fica furioso com Raquel por não
ter destruído a carta.

SPtp Ppcados
Hércules liga para Azucrim para avisar

que encontrou Beatriz. Adriano des
cobre que Custódia e Berenice foram

presas. Cana seqüestra Helena. Eliete
encontra o berço vazio e entra em

pânico. Amadeu pressiona Dante a

revelar o paradeiro de Beatriz. Beatriz vai
dar uma vota no jardim e acaba sendo

pega por Hércules e Azucrim. Os dois
fazem Beatriz desmaiar e a colocam no

porta-malas do carro. Hércules e Azu
crrn a levam embora, mas ao chegar
ao esconderijo se surpreendem com o

porta-malas vazio.

HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4)
Bom aspecto de Urano com a Lua.mostra que hoje você pode sentir uma atmosfera diferente no

ar, com mais garra para transformar os sonhos e fantasias em realidade. Entregue-se a esse

momento. Não estranhe se tiver que mudar de planos, de repente.

SUDOKU

7 1 8 9 3

3 6 4

1 8

6

4 5

4

2

Touro (21/4 a 20/5)
A Lua em Escorpião lhe dá maior poder de decisão. Isso acontece no que se refere às paixões.
Você conta com um forte desejo de viver tudo que puder de um amor. Entregue-se ao

relacionamento e fique ligado ao que se passa a sua volta, Boas surpresas o aguardam.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
O geminiano hoje precisa controlar sua necessidade de explicar e de entender tudo. Deixe tudo
por. conta do inesperado. Urano em cena sempre traz novidades e é aconselhável que você deixe
que suas fantasias comandem o espetáculo do dia.

.

DuasCaras
Sílvia marca encontro em uma clínica

para que ela e Clarissa façam o exame

de DNA. Clarissa desconfia. Gioconda
sofre e Evilásio garante que Júlia não

perderá a criança. Gioconda diz que
Júlia deve ir para um hospital privado.
Juvenal resolve dartodo o dinheiro para
Alzira. Gioconda enfrenta Evilásio, que
concorda em transferir Júlia para um

hospital privado. Dr. Arnaldo avisa que
Júlia está fora de perigo, mas alerta que
ela terá uma gravidez de risco.

Câncer {21/6 a 21m
O canceriano vive um bom dia com seu regente, a Lua, bem posicionado com Urano, o que
estimula mais ainda seu idealismo. Sonhe com seu grande amor, e a possibilidade de vir a

encontrá-lo. De qualquer forma, aproveite o dia para namorar e curtir o que pintar de bom.

Leão (22n a 22/8)
Leonino, saiba fazer bom uso de sua coragem e determinação na hora que estiver em família.
Investigue sua história de vida, converse mais com os familiares mais antigos. Procure pesquisar
algo sobre suas raízes pois hoje podem surgir revelações.

4 2 6

SOBRE O JOGO.
É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo é preencher
um quadrado 9x9 com números de 1 a 9 sem repetir números em

cada linha e cada coluna. Também não se pode repetir números em

cada quadrado de 3x3.

Virgem (23/8 a 22/9)
Hoje, com Urano em contato com a Lua no signo de Escorpião, o dia pode ser ótimo para sua

expressão verbal. A inspiração está em alta, use-a bem. Você está conseguindo ser claro,
coerente, dispensando muitos detalhes que às vezes até atrapalham.

Amor p Intrigas
Alexandra debocha deAlice porelamexer
nas coisas de Felipe. Alice diz'que foi

Felipe quemostrou o biihete para ela. As
duas discutem. Adelaide leva flores de

presente paraManlia. Adelaide pede para
Marilia não falardo exdela perto de João.
Felipe pede para Cícero chamarDorotéia.
Dorotéia diz para Cícero avisar Felipe que
está dormindo e não vai falar com ele.
Bruno encontra Felipe no escritório e diz

que não concorda em fazer um con-

domínio ecológico. _

Libra (23/9 a 22/10)
O libriano se encontra hoje num bom momento para avaliar suas qualidades que o diferenciam
do restante da humanidade. Cuidado para não ter gastos inesperados. Urano tira mas também
dá, então pode ser que algum dinheiro chegue de surpresa ..

DIVIRTA-SE

Deixa eu assaltar?
Um louco chegou pro outro e perguntou:
- Você quer se casar comigo? O outro

respondeu:
- Eu não, não caso com gente louca.
E o outro disse:
- Mas.você é louco, tá no hospício!
O outro:
- Não, não.souiouco não, só porque
eu pedi para assaltar a casa de um

policial me colocaram aqui!

Escorpião (23/10 a 21/11)
Cada vez que você penetra em seus mistérios e vai fundo em suas emoções, acaba percebendo
quais são suas reais necessidades. Esta é uma boa maneira de evitar sua necessidade de controlar
o outro. Aproveite o dia em que Urano está presente com a Lua em seu signo e mude o que precisa.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Sagitariano, hoje, ao invés de ficar pensando em como fazer para solucionar alguns problemas
tente apenas sentir seu coração. Você receberá um "insight" e isso o ajudará a se aquietar. Ouvir
música e meditar serão ótimos canais para ouvir sacar a melhor saída para tudo.Caminhos do Coração

Z�Sinistro e seu bando atiram em Eric

lobisomem, que sai pela janela. Zé
Sinistro ameaça Toni. Cassandra dit

que a diretoria da Progênese dará uma
entrevista, culpando somente Júlia

pelas experiências proibidas. Júlia
examina Keila. Beatriz avisa para Júlia

que a diretoria da Progênese está
reunida para demiti-Ia e culpá-Ia pela.
criação dos mutantes. Júlia diz para
Beatriz que irá se esconder na ilha com
Keila. Keila pede para Júlia não levá-Ia
e a médica joga spray em seu rosto,
fazendo-a dormir.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
o dia hoje sugere que você saia com amigos, mesmo que seja para um simples passeio. Urano
e Lua o ajudam trazendo boas surpresas. É possível que, entre você e alguma pessoa mais
próxima, pinte um clima diferente do que uma simples amizade.

Brincadeira de louco
Dois loucos brincavam de médico:
- Estou desesperado, doutor! Não sei
mais o que fazer? Acho que sou três.
- Não se preocupe! Nós sete '

vamos resolver o seu caso!

Aquário (21/1 a 18/2)
O dia hoje sugere que você saia com amigos, mesmo que seja para um simples passeio. Urano'
e Lua o ajudam trazendo boas surpresas. É possível que, entre você e alguma pessoa mais
próxima, pinte um clima diferente do que uma simples amizade.

SOlUÇÃO
Peixes (19/2 a 19/3)
É possível que hoje você descubra meios diferentes de encontrar novos rumos e ideais de vida.
Seu potencial transformador está estimulado por Urano e Lua. Acredite que você é capaz de
realizar seas.somos e, com os pés na terra, coloque-os em ação.
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PESQUISA

Comércio de se
fatura 11% mais
Emprego no setor
aumentou 2,9%
em dezembro

FLORIANÓPOLIS
A Pesquisa Conjuntural rea

lizadapelaFederaçãodoComércio
de Santa Catarina (Fecomércio)
na grande Florianópolis apontou,
no balanço geral do ano, um

faturamento 11,1%maior que em

2006. O ramo de atividade que

apresentou melhor resultado foi
o de revendedoras de veículos
(30,8%), seguido pelas lojas de
tecido (+24%), supermercados e
mercearias (+ 14,7%), farmácias
e perfumarias (+ 11,7%), ves
tuário (+ 10,1%).

Segundo o presidente da Fe

comércio, AntônioEdmundoPa
checo, diversos fatores colabo
raramcomobomdesempenhodo

.

comércio, entre eles, amelhorana
renda do trabalhador, prazos mais
elásticos para os pagamentos com
o conseqüente aumento do

crédito, juros mais baixos, con
fiança do trabalhador no cenário
econômico,

Já no comparativo entre os

meses dedezembro enovembrode
2007, o comércio daGrande Flo
rianópolis obteve um crescimento

de 12,4 %, com destaque para os

setores de vestuário (54,4%) e

calçados (58,1%).
Comparando-se dezembro de

2007 com dezembro de 2006,
percebe-se umamelhora substan
cial no período atual, onde a

diferença chega a 9,8%.
NÍVEL DE EMPREGO �

Variaçãopositivanopercentualde
empregabilidade, que registra o

aumento de 2,9% na contratação
de pessoas em dezembro, sendo
que o setor que mais contribuiu

para o resultado foi o ramo de

Supermercados, Mercearias,
Produtos Alimentícios com

11,2%. Jáno balanço de 12 me

ses, o crescimento foi de 1% em

relaçâo a 2006.

Alesc começa os

trabalhos no dia 6

FLORIANÓPOLIS
Na quarta-feira da semana

que vem, dia 6 de fevereiro, às
15 horas, o governador Luiz
Henrique da Silveira deve
levar pessoalmente a

tradícional r

mensagem do
executivo catarinense à As
sembléia Legislativa, relatando
as prioridades do Executivo
du-rante todo o ano de 2008. É
o início do ano parlamentar,
com a realização da primeira
sessão ordinária do ano.

Em entrevista, o presidente
da Casa, deputado Julio Gar
cia (OEM), considerou que a

prin-cipal matéria de maior

polêmica em tramitação é o

projeto de origem governa
mental sobre a organização do

Regime Próprio de Previ
dência. O projeto é uma regu

lamentação obrigatória da
reforma da Previdência
realizada em âmbito federal, já
aprovada pelo Congresso, que
entre outras determinações
exige um único regime para o

pagamento de aposentadorias
e pensões para os servidores

públicos do Executivo, Legis
lativo, Judiciário, Ministério
Público e Tribunal de Contas.
Atual-mente cada poder tem
uma organização previde
nciária pró-pria.

Se até 1º de julho o novo

regime não for implantado na

prática, Santa Catarina
deixará de receber repasses
voluntários da União, conta
ndo apenas com os repasses
constitucionais.A nova lei, se
aprovada confor-me consta no
projeto original do governo
cria dois fundos.

Reconhecendo
O deputado Jandir Bellini reconhece que vai repercutir

negativamente a prisão do superintendente do Porto de ltajaí,
WilsonRebelo, envolvido em desvios no INSS, atingindo pessoas
próximas e principalmente o governador Luiz Henrique com

quem tinha uma forte sintonia. "Não posso negar que recebi
vários telefonemas de pessoas indignadas com tudo isso," frisou
Bellini que é um dos favoritos à prefeitura de Itajaí.

Transparência
Na volta do tecesso o deputado Nelson Goeten quer·

revolucionar. Tem em pauta Um projeto de Emenda
Constitucional determinando que mensalmente sejam
divulgados os valores pagos a título de remuneração e proventos
pelo órgão competente, a cada um dos seus servidores,
individualmente, por nome ematrícula, constando neste o seu
cargo e órgão de lotação quando na ativa. Para o parlamentar
do PR quem paga as contas quer saber quanto ganha seu

servidor, mesmo porque, segundo detalha o deputado, o
patrão do funcionário é a população, e nada mais justo e

transparente do que dar a conhecer, individualmente,
quanto percebe cada um de seus empregados.

Benefício
Uma proposta visa estender aos representantes comerciais o

mesmo auxílio concedido aos taxistas está em discussão na

Comissão de -Finanças. Trata-se de um projeto do deputado
Valdir Colatto beneficiando essa categoria profissional com
isenção de impostos sobre Produtos .Industrializados para a

compra de automóveis. O argumento: "Ambas as atividades
têm no veículo um instrumento indispensável de trabalho.Além
disso, a remuneração dos representantes comerciais é baseada
em comissões, o que torna insuficiente o dinheiro para

manutenção do carro ou formação de poupança para aquisição
de um novo veículo," garante o peemedebista.

.

Orgulho
.

"Agradeço a Deus todos os dias por tê-lo na .Casan." Este é

um trecho da carta que dias atrás o governador Luiz Henrique
encaminhou ao presidente da empresa, Walmor de Luca, em
reconhecimento a um trabalho que monitorou para a região
Oeste a partir de Seara. Agora a carta vai ser emoldurada e

.

acompanhará o presidente de Luca que explicou, em tom de

brincadeira, as razões: "Quando ele ( governador) me demitir
eu mostro a carta elogiosa."

Briga
Passado o Carnaval a Casan

vai reivindicar o abasteci
mentode água em [urerê In
ternacional no Norte de Flo

rianópolis. Os serviços são de

responsabilidade da Habitasul,
empresa que administra o

condomínio. A direção daCa
san não descarta a pos
sibilidade de brigar na Justiça,
quer assumir o controle da

água e do esgoto para pros

seguir com obras que atendam
toda a região. E segundo o

presidente Walmor de Luca
há recursos disponíveis
através do PAC.

Ani\!rsário
Piriquito estava realizado na

festa de seus 40 anos ontem em

Balneário Camboriú. Reuniu

lideranças políticas e amigosnum
grande evento. Piriquito está

entusiasmadocomapossibilidade
de vitória nas eleições deste
ano.Destaca que em 2004 tinha
24 candidatos a vereador. Desta

vez, sem firmar coligações, já
conta commais de 60 candidatos

podendo ultrapassar os 80.
Evidencia também que quando
concorreu pela primeira vez à

Prefeitura, não tinha apoio dos
centros comunitários, hoje a

maioria, garante, estádo seu lado.

Facultativo
O tema é polêmico, mas tem

chances reais de ser aprovado na
Câmara, e se acontecero serviço
militar poderá tornar-se fa
cultativo para homens e mu

lheres. Já está tramitando a

Proposta de Emenda à Cons

tituição que altera o artigo da

Constituição que determina que
o serviçomilitar seja obrigatório
para homens que completam 18
anos. A proposta em debate

prevê .que seja facultativo para
homens e mulheres desde que
tenham entre 17 e 45 anos. Ou

seja, todos os brasileiros nessa

faixa de idade poderão alistar
se para o serviço militar que
terá a duração mínima de 24
meses.
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ESTATíSTICAS ALARMANTES

Homicídio entre os jovens
aumenta 36% em 10 anos
Estudo aponta que
homicídios matam
mais que epidemias

BRASíLIA
O Mapa da violência dos

municípios brasileiros 2008,
compilado pelo Instituto Sangari,
Ministério da Justiça e RITLA

(Rede de Informação Tecno

lógica LatinoAmericana) aponta
que a taxa de homicídio entre jo
vens cresceu 36% em dez anos no
País. Para o sociólogo Eduardo

Cerqueira Batitucci, organizador
do livro Homicídios no Brasil, o
dado é plausível. "Entre 14 a 20
anos de idade, algumas etnias,
como jovens negros, são as mais

vitimizadas".
Com base em indicadores de

mortalidade do Ministério da
Saúde, estimativas intercensitárias
do Datasus e recontagem de

população do IBGE, o mapa
detalha a distribuição de 556

municípios com as maiores taxas

de homicídio. Estes, apesar de
representarem apenas 10% das
cidades brasileiras, concentram
44,1% da população e 73,3% dos
homicídios ao longo de 2006.

Omapaapontaquehomicídios
matam mais do que epidemias e

Polílicasde desarmamento ajudou reduzirnúmero de�omicídios, acredita sociólogo

que eles espalharam-se das

grandes metrópoles e passaram

para cidades interioranas. Ao
analisar a evolução das taxas de
óbitos nos 5.564 municípios do

. Brasil, ocorridos entre 2004 e

2006, o documento estuda amor
talidade causada por homicídios,
com focoespecialnos homicídios
juvenis, por acidentes de trans

porte e pelas armas de fogo.

Políticas de desarmamento,
assim como a regulamentação le
gal para compra de armas de fogo,
porte ou utilização são tidas, no
relatório, como medidas que aju
daram a reduzir o números de ho
micídios. Antes de fórmulas má

gicas de políticas de segurança, no
entanto, Batitucci acredita que é

preciso levar em conta partícula
ridades de cada região.

Cidades deverão ter plano de desenvolvimento sustentável
SÃO PAULO

As cidades com mais de 100
mil habitantes terão que se sub
meter a um plano de sustenta

bílídade do ambiente. Isso é o que
prevê o Projeto de Lei 1.739/07,
do deputado Paulo Teixeira (PT
SP), que tramita na Câmara. Na
proposta, também é apresentada
uma série de dispositivos que alte
ram o Estatuto da Cidade para
aumentar a proteção ao meio

ambiente nos municípios do
Brasil.

O plano tambémdetermina o
uso de materiais sustentáveis,
como recicláveis e produtos com

-

certificação ambiental.
Além disso, os municípios

deverão passar a utilizar técnicas
e material adaptados ao clima
local e reduzir a poluição sonora,
visual, luminosa, do ar e da água,
com o objetivo de melhorar a

qualidade do meio ambiente.
Outras obrigações que as ci

dades passam a ter, caso o projeto
seja aprovado, são a redução do
consumo de energia elétrica, utili
zação de fontes renováveis e ado-

,

ção de sistemas de controle na

tural da temperatura e da ilumi

nação. O uso racional da água e

a implantação de coleta seletiva

pelasPrefeituras também sâoobri

gatórios, de acordo comaproposta.
Além das cidades com mais

de 100 mil habitantes, a ela

boração do plano será obrigatória
para as que integram regiõesme
tropolitanas e para as que pos-

.

suem mais de 30% do território
caracterizado como área de pro
teção ambiental.

O projeto também prevê que
o prefeito que não tome as provi
dências necessárias para garantir
a aprovação do plano de susten
tabilidade do ambiente em até

cinco anosipoderá ser acusado de
improbidade administrativa.

Estudo revela que alga pode
impedir a transmissão da Aids
RIO DE JANEIRO

Uma alga marinha típica da
costa brasileira pode esconder
uma arma eficaz para o controle
da transmissão do HIV, se

gundo pesquisadoras do Rio de

Janeiro. O composto, quando
transformado em gel e utilizado
junto com a camisinha, pode ser
uma proteção extra contra a

Aids para as mulheres, que são

mais vulneráveis ao contágio por
via sexual.
A descoberta foi feita quase

por acaso. Graças a uma aluna
em comum, que insistiu em ana

lisar as amostras, a professora de
Biologia Marinha da'Univer-

, sidade Federal Fldnúnense

Valéria Teixeira e a bióloga Izabel
Paixão passaram a trabalhar

juntas. Valéria ficou respon
sável por extrair a substância'
das algas Dictvota pfaffii,
abundantes no litoral brasi
leiro. Izabel, por sua vez, fez
os estudos de eficácia e toxi

cidade da substância.
O composto, o dolabella

dienetriol, é bastante promissor,
segundo Valéria Teixeira. "Não

apenas é eficiente, mas é fácil de
achar e bastante estável. Deixei
amostras na geladeira por três

anos e elas continuam puras",
explicou ela. Esse alto prazo de
validade toma a substância ideal

para ser usada em forma" de gel.

NA PRÁTICA
Até agora, os resultados são

promissores. "O composto é'

tão segurá que estamos tendo
dificuldade em identificar a'
dose letal", afirma.
A próxima fase envolve

testar o gel em fêmeas de

camundongospara comprovar
suaeficáciacontraovírus. Esses
testes devem todos ser feitos ao

longo deste ano. Em mais um

ou dois, se tudo der certo,
devem começar os testes em

seres humanos. Se a eficácia e

segurança do medicamento
forem comprovadas, ele deve
ser colocado nomercado den
tro de cinco anos.

AlgasOictyota pfaffii são abundantes no litoral brasileiro

O dolabelladienetriol
impede a multiplicação do
vírus assim que ele entra den
tro de uma célula. Sozinho,
não é suficiente para assegurar
que o contágio será evitado

(por isso, o uso da camisinha

seguiria indispensável), mas é
uma medida de precaução
extra. Mais ou menos como

os espermicidas, usados em

conjunto com o preservativo,
para evitar uma gravidez
indesejada.

No momento, Izabel co
ordena os testes em cobaias,
para avaliar como a substância
se comporta emumorganismo.

DlVULGAÇÁO
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PESQUISA

cada brasileiro pagou R$ ·18

paramanter Câmara em 2007
Já no Senado
os custos foram
cerca de R$ 14

SÃO PAULO
Em2007, cadabrasileiropagou

R$ 18,14 para manter a Câmara
dos Deputados, quantiamaior do
que a desembolsada para custear

as despesas do Senado Federal: de
R$ 14,35, de acordo com pesquisa
realizada pela organização 'Irans
parênciaBrasil,mantidaporONGs
(organizações não-governa
mentais) de combate à corrupção.

Osdados, que fazem parte do

projetoExcelências,mostram que,
enquanto a Câmara dos Depu
tados, apesar de ser mais cara,

presta informações sobre seus

gastos por meio do site na inter
net, o Senado não fornece qual
quer tipo de dado sobre as des

pesas dos gabinetes dos par

lamentares, seja para onde via

jam, seja quanto isso custa.

Dividindo-se o orçamento das
Casas, em 2007, pelas populações
do estado a que pertencem (e do
país, nó caso das Casas Federais),
deterÍnina�se quanto amanuten
ção dos mandatos custam para
cada pessoa. De acordo com a

pesquisa, é importante ressaltar

que as Casas que mais pesam no

bolso do consumidor são as que

DIVULGAÇÃO

Valor pago pelo catarinense a Câmara de Deputados chegou a quaseR$ 41

menos prestamcontas.
Sobre presença no plenário,'

presença em comissões, verba de

gabinete e viagens, a casa legis
lativa de Roraima não apresenta
nenhum dado. Por outro lado, o
cidadão do Estado é o que mais

paga para manter os parlamen
tares:.R$ 145,19 per capita,
quantia mais de dez vezes su
perior ao último colocado, São
Paulo (R$ 10,63).

Depois deRoraima, Acre (R$

112,13· per capita), Amapá (R$
110,23), Distrito Federal (R$
99,14), Rondônia (R$ 67,57),
Sergipe (R$65,0l),MatoGrosso
do Sul (R$ 63,65), Rio Grande
doNorte (R$ 49,87),MatoGros
so (R$ 46,24), Santa Catarina

(R$ 40,92), Piauí (R$ 37,42),
Tocantins (R$ 36,17), Alagoas
(R$ 35,40), Goiás (R$ 34,62) e

Amazonas (R$ 31,42) completam
a lista das 15 casas que mais pe
sam no bolso do cidadão.

Prazo para adesão ao Supersimples encerra amanhã
BRASíLIA

Sem modificações sígnífíca
tivas sobre o regulamento desde
sua criação, há seis meses, oSim

plesNacional (tambémconhecido
comoSupersimples) terá seuprazo
de adesão para 2008 encerrado
nesta quinta-feira.

Podem participar do regime
tributário empresas com fatura
mento bruto de até R$ 2,4 mi

lhões em 2007 e que não tenham
dívidas tributárias pendentes
com os três níveis de governo,
incluindo a Previdência Social.

(
. - � � .._ ..... l' ,�- - -

Empresas de uma série de setores
� como bancos, consultorias, co
operativas e incorporadoras �

também não podem optar por
esse regime.

.

Segundo a Receita Federal,
até ontem foram recebidos.205,3
mil pedidos de adesão ao

Supersimples, além de 13,5mil
pedidos de empresas recém

abertas. O número já superou a
.

previsão do órgão, que era de 200
mil novas inscrições.

Cerca de 77,8 mil foram
deferidas automaticamente, 13,4

.... _ .• � 1'-..1.1'.1 \ •• , .... ,;; "'_J,-
....... �.J _.. •• \ J f J,.J l. '\.1')";

mil foram indeferidas por pro
blemas cadastrais e 98 mil estão
com pendências fiscais (que
devem ser resolvidas para que o

cadastro seja concluído).
As empresas que entraram no

Supersimples em meados do ano

passado � quando o regime
tributário foi criado (continuarão
nela a não ser que peçam a

exclusão, o que também deve ser

feito até quinta-feira).A exclusão

já foi pedida por 8.426 empresas.
Outras seis foram retiradas do

regime por medidas judiciais.

Da Redação
I!dacafl@ocomiodopovo.IlQnr.br

Receio
.

É cada vezmaioro número de pessoas que fazem compras virtuais

no Brasil. Entre os dias 15 de novembro e 23 de dezembro de

2007, as lojas on-line registraramum aumento de 55% nas vendas,
em relação aomesmo período do ano anterior.No entanto,mesmo
com a popularização das compras virtuais, algumas formas de

pagamento ainda assustam os consumidores. "Muita gente ainda
tem receio de usar o cartão de crédito, achando que ele vai ser
clonado e que terá de pagar uma conta absurda. Mas o plástico
é omelhormétodo de pagamento, mais indicado do que o depósito
bancário e o boleto bancário", afirma o consultor da Câmara
Brasileira de Comércio Eletrônico, Gastão Mattos.

Dinheiro no bmso
Muitos trabalhadores brasileiros contam com mais um benefício

parafazercomqueo salário cresçano final dom&: aPLR (participação
tios Lucros e Resultados), também conhecida corno 14º salário. Nb .

ano passado, a forma de remuneração variável teve crescimento de
200;{), deacordocomdadosdivulgadospeloGrupisa (Grupo dePermuta
de Informações Salariais). De acordo com o presidente do grupo,
CarlosMonneratRocha, as empresas vêm aderindo ao PLR, porque
é uma forma de rendimento em que não há recolhimento de FGTS

(Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e encargos sociais. Além
disso, estimula o comprometimento e a produção dos funcionários.

Crédito cresce 27%
O volume de crédito totalnoBrasil cresceu 27,3% no ano passado,

paraR$ 932,2 bilhões, segundo dados do BancoCentral divulgados
ontem. O valor é omaior desde junho de 2000, quando tem início

a série histórica do BC. Com isso, a participação das operações no
PIB aumentou de 30, f% ao funde 2006 para34,7%. Considerando
apenas os recursos livres, os empréstimos aumentaram 32,2% no

ano, para R$ 659 bilhões.A taxamédia de juros bancários recuou
0,9 ponto percentual em dezembro, para 33,8% ante os 34,7% do

penúltimo mês de 2007. Esse percentual corresponde àmédiadas
taxas cobradas em operações prefixadas, pós-fixadas e flutuantes,
com pessoas físicas e jurídicas. De acordo com o BC, tomando-se
apenas as operações prefixadas, a taxamédia tambémverificou queda
de 0,9 ponto em dezembro, indo de 41,1% para 40,2%.

Pessoa Física
A taxa de juros para a pessoa física cobrada pelos bancos caiu para

43,9%em 2007, atingindoomenorníveldesde o iníciodasériehistórica
do BancoCentral, em 1994. Entre as diversas linhas acompanhadas
pelo BancoCentral, a que apresentou a expansãomais vigorosa foi o
crédito para pessoas físicas (exceto operações com setor rural e

'habitacional), que aumentou 33%, de R$ 235,816 bilhões para R$
313,620bilhões. Os empréstimos para empresas aumentaram 29,8%
namesmabasede comparação, deR$ 164,581 bilhõesparaR$ 213,577
bilhões. Jáos financiamentos habitacionais tiveramexpansãode 25,7%
nesseperíodo �passaramdeR$ 35,689bilhõesparaR$ 44,846bilhões.

Cheque especial
No mês de dezembro, os juros do cheque especial chegaram a

138,1% ao ano, valor abaixo dos 138,7% registrados em novembro,
mantendo a trajetória de queda. Antes de novembro, o menor

valor alcançado pelos juros do cheque especial havia sido em

dezembro de 1999 (138,8%). O índice de inadimplência ficou em
4,3% em relação ao total de crédito .
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Jogadores embarcaram ontem à tarde para o Sul do Es_!ado e esperam voltar com os três pontos na bagagem

Jnventus embarca sonhando
com três pontos em Tubarão
Novidade pode ser a

estréia do atacante

Ramazotti, ex-Palmeiras

JULiMAR PIVATTO

JARAGUÁ DO SUL
O Juventus quer buscar

hoje, às 20h30 contra o Cidade
.

Azul em Tubarão, os três

primeiros pontos fora de casa
no Campeonato Catarinense
da Divisão Principal. O
adversário é o vice-lanterna
da competição, com apenas
um ponto conquístado em três

partidas. OMoleque Travesso
está' em sétimo, com quatro, e,
se vencer, pode subir para o

quarto lugar. Para tentar

surpreender, o técnico Picolé
deve mudar o ataque, colo- ,

cando o alto Ramazotti no

lugar do rápido Jaime.
O ex-jogador do Palmeiras

só deve estrear se o clube

paulista liberar a documen
tação. Até o fec_hamento
destamatéria, o jogador ainda
estava com a situação ir

regular. Jaime, que pode ir

para o banco de reserva, não

vê problemas com a noya
posição. "Estou pronto para
jogar e fazer gols, já que
atacante tem de marcar. Mas
vou torcer para quem entrar",

Juventus: Carlão; Jovani,
Jé, Marcão e Juninho; Thiago
Dati, Iele, Palácio e César;

Marlinho e Ramazotti (Jaime).
Técnico: Picolé.

comentou o jogador.
Jaime disse também que o

grupo precisa da vitória.

"Queremos os três pontos. E
vamos brigar por isso. Durante
a semana treinamos mais a

marcação, e o elenco con

seguiu assimilar bem o que foi

passado", declarou.
Já nos lados do time do Sul,

o técnico [oceli dos Santos

prefere o mistério. Como
aconteceu nos outros jogos,
ele não divulgou a escalação.
Santos deve manter o mesmo

time que perdeu para o Atlé
tico, em Ibirama, no último
sábado.

Cidade Azul: Rodrig�o; Samuel,
Jaíro Santos e Deco; Rodrigo,
Wilson, Válter, Gustavo e

EmplJuel; Carlinhos e Ricardo.
Técnico: Joceli dos Santos.

-

.

Data: 30/1 (Quarta-feira) e, Horário: 20h30 .. local: Estádio Domingo S. Gonzáles (Tubarão)
Arbitragem: Jefferson Schmidt (Balneário Camboriú), auxiliado por Eberval Lodetti

(Criciúma) e Germano Campos da Silva Neto (Balneário Camboriú).

x

·Reforce a imagem da sua empresal
Vista seus colaboradores com"uniformes
produzidos com tecidos da
mais alta qualidade.

ill
(47) 3371-5558 e-mail: kaiapos@netuno.com.br-www.kaiapos.com.br

Torneio de Verão
A partir desta sexta-feira, dia 10, começam as inscrições para o 150
Torneio de Verão. Aberto de Futsal, em Schroeder, um dos mais
tradicionais da região. O valor da lnscríç.o é de R$ 250 e os interessados
têm até o dia 15 de fevereiro para confirn. 'Ir a participação. No dia 22,
acontece a fase classltcatóna que definirá ,s oito equipes classificadas

para a competição e que se juntarão às outras oito já previamente
classificadas, de acordo com o ranking do ano passado. A premiação,
além de troféus e medalhas, será de R$ 3,2 mil, distribuídos. entre os

quatro primeiros colocados. Informações na CME, telefone 3374-0322.

�N:a Malásia
o Brasil estreou com vitória no KL
World 5's, na Malásia. Goleou a
China por 4xO, com dois gols de
Willian e dois de Lenísio. Hoje, às 9h

(hora de Brasília), a Seleção
enfrentará oírà Além destes
adversários, também estão no grupo
Tailândia e Holanda, que ontem

empataram em 3x3.

Mundial
Apesar de ter desistido de
sediar o Mundial de Futsal,
Jaraguá do Sul segue sendo
confirmada como uma das
sedes da competição. Ontem, o

Governo Federal anunciou que
vai investir R$ 25 milhões para
a realização do evento, que
acontecerá de 1 o a 19 de
outubro. Será que com esse

. dinheiro, o Mundial vem?

Estudo mostra.

problemas para 2014

SÃO PAULO
Um estudo realizado pela

Faculdade de Arquitetura e

Urbanismo da Universidade de
SãoPaulo apeara que os principais
estádios brasileiros devem ser

demolidos para atender às

exigências da Fifa para receber os
jogos daCopadoMundo de 2014,
que será realizada no Brasil.
Segundo a conclusão .da tese de
doutorado "Estádios brasileiros de
futebol: uma análise de desem

penho técnico, funcional e de

gest�ef�ndida pelo arquiteto
Carlos de la Corte, ademolíção é

aúnica saídaparadeixar os centros

esportivos nos padrões europeus.

Figueirense
O dia foi niovimentado ontem no

Figueirense. O alvinegro anunciou o

reforço do meia Rodrigo Fabri, que
deve se apresentar na segunda-feira.
Enquanto isso, o time anunciou a

saldá do zagueiro Edson

(emprestado ao Belenenses de

Portugal) e pode perder ainda o

lateral Ruy, que tem proposta do
futebol húngaro.

Na Espanha
, o ala Dimas, ex-Malwee e Ulbra,

acertou sua transferência para o futsal
espanhol. Ele vai defender o Interviú
Fadesa (ex-Boomerang). Para dar

vaga ao jogador, o também brasileiro
Neto se naturalizou espanhol, para
que mais um estrangeiro pudesse ser

inscrito. Dimas é um bom jogador,
mas é muno instável. Às vezes joga
bem, às vezes some. ,

O trabalho defende que as

arenas devem ser totalmente
remodeladas e descarta possíveis
reformas, já que mesmo 'que

profundas, seriam economi

camente inviáveis. ''Nenhum dos
estádios estudados tem condição

, de ser rentável, uma vez que o

futebol não é capaz de isola
damente sustentar as finanças
de uma arenamoderna", disse o -

arquiteto.
A tese, demais de mil páginas

e realizadanos últimosquatro anos,
aponta também que, entre os

quatro principais estádios do

Brasil, Morumbi, Maracanã, Mi
neirão e Pacaembu, este último é

o quemenos atende às exigências,
com apenas 35% dos itens de

segurança e conforto. O �elhor
dos campos brasileiros é o Mara

canã, que cumpre 51%.

. 1
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Futsal de base da Malwee tem uma das melhores estruturas do país e vem soírendocom assédio de outros clubes

'·Time da capitalleva quatro
atíerasda base daMalwee
Diretoria járaguaense
,reclama de- ação de
'atravessador' no negócio
JUliMAR PIVATIU

JARAGUÃ DO .SUL
Quatro atletas das catego-rias

de bise da Malwee Futsal dei
xaramaequipe no iníciodeste ano
corndestino àCapital catarinense.
Além demudar de dube, os joga
dores também mudaram de am

biente - das quadras para os gra
mados. Os irmãos gêmeos Alan e

Luan Padilha, André e Jean De
retti�f9.,pm para a base do Fi

gueirense e se juntam a Jean AI-

cântara eMarcos Oliveira, que se ' contrato. "Mas é imoraloque estão
transferiram para o alvinegro no _ fazendo. Eu já tinha conversado
ano passado. com adiretoriadoFigueirense, que

Mas o diretor de futsal daMal- haviame prometido que isso não

wee,CacáPavanello, reclamouda ia acontecer mais", disse ainda
ação deMoisés Karminski, pai do Pavanello,

lateral-esquerdoFrupe (hojeno La Poroutro lado, Karminskidisse
Corufia), que intermediou na, que não ganha nada com a

transferência destes atletas.."Ele transação. "Os pais me procuram
(Moisés) vem aqui, se aproveita porque tenho bom relaciona
da nossa estrutura, leva os atletas 'menta no Figueirense, por causa
e ganha 30% em cima.'E nós que do meu filho. Eles estão indo es

formamos o atleta não ganhamos pontaneamente. Eu não vou lá

nada", reclamou odírigenté. dentro (naMalwee) para pedir se
A diretoria da Malwee Futsal . elesqueremirparaoFigueirense", ,

reconhece que o negócio não é
.'

'explicou. 'Apenas faço isso para

ilegal, já que os jogadores não têm ajudar afamília", emendou.

A comissão técnica do
Malwee Futsalcontirmou adata

. de seu segundo amistoso'de'

preparaçãoda temporach2008.
A partida acontecerá na

próxima sexta-feira, 1 º de
fevereiro, às 19h30, no Parque
Malwee, frente à equipe do
Colegial, de Florianópolis, com'
portões abertos.
A atividade faz parte da

. programaçãodapré-temporadae, .

segundo o técnico Fernando _

Ferretti, assim como o jogo 'rea-
. lizado no último sábado contra a

CampeãoCatarinensede 2007.
"Apesardemuitos, assim como

eu, já terem saído do Colegial, .

os que permaneceram são

Unisul, o objetivo não é neces- grandes amigos. Vai sermuito
sariamente a vitória;masmelho- bom revê-los,mas eu souMal
rat o entrosamento e o ritmo de wee: Quando o jogo começar
jogo dos atletas, ' eli voume esforçarmuito para ,

Para o goleiro Diogo apartida que eles não marquem gols",
marca o reencontro com seus-ex- .' afirmou' o número -20' jara
companheiros, corri. os quais foi

. -.

guaense.

Barrichello se m·ostra otimista
• na apresentação' do novo carro
BRACKLEY (INGLATERRA) ,

,

Durante a. apresentação
oficial do novo carro daHonda,

"

"o brasileiro Rubens Barrichello
fez as suas avaliações sobre o

,

RA108. Na semana passada, em
Valência, Q piloto testou pela
primeira vez o modelo e se

mostrou otimista. "Foi ótimo. É.
,

sempre um prazerpilotar o carro.
Foi o aquecimento, só completei
30 voltas e me sinto bem. Vejo
que está equilibrado", analisou
Barrichello, que no ano passado
junto com amontadora japonesa
teve uma fraca temporada, sem
marcar pontos, sendo seu pior
ano na F.órmula l.

"Ainda há _?lgumas partes
aerodinâmicas que estão fal-

tando, então' foi apenas o

princípio do trabalho. Acho
que nos testes das próximas
'semanas é quando começa à

contar", acrescentou o bra
sileiro, que divide o time junto
com o britânico [ensonButton.
"É divertido. É como o início da
minha carreira. Esta é minha
16° temporada com prazer",
completou o veterano piloto, de
35 anos de idade, que tem nove

vitórias e 13 pole positions na

F-l. Neste ano, Barrichello, que
passou por Jordan, Stewart e
Ferrari antes da Honda, .deve
chegar a mais de 250 grandes
prêmios na categoria, ultra-

" passando o recorde de Ricardo
Patrese.

,

Nilmar se mostra otimista e espera
recuperação rápida de nova lesão

-r:

PORTO ALEGRE
Oestiramentomtiscularsofrido

porNilmar parece não preocupar
ninguém no Inter. O atacante

lamenta perder a seqüência de

jogos,mas estáotimista.O técnico

Abel Braga não esconde a tristeza
pelo desfalque,mas acreditanuma
recuperação rápida e lembra que
o time temsuperado os problemas
comvitórias.

Nilm:ar machucou a coxa

esquerda no último domingo, na
vitória de :4x1 sobre o São José,
pelo CampeonatoGaúcho. "Para
quem já fez cirurgiasno joelho, isso
não é nada.O que eumais queria
era uma seqüência,mas o desgaste
é grande quando se joga de três

em três dill'S", avaliou. Pelà
previsãodoDepartamentoMédico

colorado, o atleta só retornará aos
treinos emmarço,mas o treinador
torce por um período menor.

"Queria que fosse outro jogador,
não esperávamospor isso.Mas ele
nãovai ficar tanto tempo fora. Em
duassemanasteremos só dois jogos.
Ogaroto está confiante, vaivoltar
antes do tempo. O importante é

que o pessoal tem entrado e

correspondído", destacou Abel.
.

Desde o início do ano, o Inter
perdeu, por lesão.ovolanteEdinho
(que já se recuperou), o meia

Guifi.azu e o atacante Femandão.
O volante Magrão e o zagueiro
Orozco ficaram de fora devido a

expulsões. "Fico triste, mas feliz
porque osproblemas sãosuperados ,

.

com vitórias. Estamos invictos no
Gauchão", lembrou o técnico.

JEFERSON BERNAROES/VIPCOMM

Nilmar (vermelho) sofreu um estiramento muscular e pode voltar em um mês
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