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Eisbein,·delícia
de origem alemõ
Aprenda a fazer jóelho de porco assa

do, um dos pratos mais procurados da
culinária alemã.
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Pesquisa realizada na Grã-Bretanha
aponta que o romance entre colegas
de trabalho está se tornando coda
vez mais comum e aberto. Segundo
o estudo, sete em cada dez britânicos
mantêm seus namoros no trabalho de
fonna aberta.' O levantamento mos
trou ainda que 21% dos entrevistados
que encontraram a -cora-metade no
trabalho acobaram se casando.

Cinco dispensas
no João Marcatto

Malwee vence
na Superliga
Equipe do técnico Fernando Ferreti
bateu o Adepa de Tocantins, por 5 a O.
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TIme que enfrenta o Figueirense na
noite de hoje vai safrer modificações.
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Quatro detentos fogem do
presídio serrando grades
Acusodos de furto, latrocínio e tráfico de drogas escaparam ontem, pelo teto do barracão onde trabalhavam
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As polícias Civil e Militar fizeram rondas e recomendaram cuidado aos moradores de Jaraguó e regiõo. Neosírio Goltz e Junior laurenci sõo acusadosde furto; Ângelo Duarte Rojas foi preso por trófico de drogas; e Robson Fontoura dos Santos estuw.cumprindo peno por latrocínio (motor poro roubar)

LEIA HOJE Cresce número Associação traça Suspensas multasLeitor de acidentes metas para o ano por falta de selorelembra história
do futebol Relatório mostra que em 2007, mais de Conforme Paulo Chiodini, presidente Contran adio fiscalização de novos

Página 16 mil pessoas ficaram feridas e 21 mor- da Acijs, o ano de 2008 deve ser pauta- regras paro o uso de capacete para

��t&tut:
. reram em Jaraguá do Sul. do pelo crescimento econômico. o dia l°de junho.�
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CHARGE

EXCESSOS EM NOSSO TRANSITO .•.

I

PONTO DE VISTA

Gravidez adquirida durante o aviso prévio
RODRIGO OLHER
FERNANDES GARCIA
ADVOGADO NA

CASSUllADVOGADOS
ASSOCIADOS. FONTE:
NOTíCIAS DO TRT

DA 1S" REGIÃO·
SÃO PAULO.

período do aviso previo. A decisão
manteve a sentença que julgou im

procedentes os pedidos.
O relator do acórdão no TRT, Ed

mundo Fraga Lopes, assinalou ter

aplicado em seu voto o mesmo ra

ciocínio válido para os casos em que
a gravidez tem início na vigência. de
contrato por prazo determinado, in
clusive o contrato de experiência. "O
objetivo primordial do artigo 10, in
ciso II, alinea' "b" do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias
(ADCT) foi proteger a empregada
grávida da odiosa discriminação, não
havendo, portanto, como estender a

garantia à trabalhadora que inicia a

gestação no curso do aviso prévio,

consíderando que a formalização da

ruptura, com a comunicação anteci

pada, foi praticada de forma juridi
camente perfeita", esclareceu o ma

gistrado. O relator também aplicou,
por analogia, a Súmula 369 do TST,
que nega ao empregado candidato a

dirigente sindical o direito à estabi
lidade nos casos em que o registro da

candidatura é feito no curso do aviso

prévio, indenizado ou não.
Dessa forma, a Câmara confir

mou a sentença de primeira instân
cia, negando à reclamante o direito
à estabilidade, bem como à indeni

zação equivalente ao salário-mater
nidade (Processo 1362-2006-086.-
15-00-6 RO).

"Com o prévio aviso do término
.da relação de emprego, o pacto passa
a ter contornos de prazo determina
do, uma vez que o termo final já está
fixado". Baseada nessa concepção,
a 3a Câmara do TRT da 15a Região
(Campinas - SP) negou provimen
to a recurso ordinário de uma tra

balhadora que pretendia o direito à
estabilidade da gestante em virtude
de uma gravidez iniciada durante o

DO LEITOR

Raivas

desproporcionais
Um incidente no trânsito e lá vem uma vontade in

controlável de esmurrar o motorista do outro carro. O
marido .responde um pouco impaciente e lá vai o cin
zeiro na testa do esposo. Vistas normalmente apenas

\

como manifestações de temperamentos impulsivos, es
sas situações podem ser os sintomas de mais uma do
ença catalogada nos "anais" dos profissionais da área
desaúde.

-

De acordo com uma pesquisa nos Estados Unidos,
.

há 16' milhões de pacientes deste tipo de desordem
mental ou seriam impacientes? O distúrbio é definido

por crises repentinas e muito fortes. de raiva despro
porcionais a situação geradora do sentimento. Trata-se
de um problema de saúde pública, pois cada uma das
crises pode fazermúltiplas vítimas, inclusive a própria
pessoa uma vez que violência gera violência.

Embora ainda não se conheçam as causas reais
da enfermidade, a doença está associada' a um de
sequilíbrio. O tratamento compreende o uso de an

tidepressivos; psicoterapia, princípalmente a facada.
em modificação de comportamento, e exercícios de
controle de raiva. Há também iniciativas que adotam
outros métodos, como a meditação transcendental e

a hipnose. Além disso, o diagnóstico é dificultado
em razão da falta de informações mais precisas sobre
as origens e os mecanismos de ação da doença.

Se violência gera violência, o antagonismo desta
proposição também é verdadeiro: amor gera amor. As
chamadas agressivas no âmbito de atuação do CVV
são um fato. Independentemente do que possam vir
a ser ou do que as tenham gerado, não nos cabem in

terpretações. Ouçamos com atenção, paciência sem

"perder de vista" o sentimento. Provavelmente se

não conseguirmos o controle total da situação, não
estaremos comprometendo o nosso trabalho e talvez

consigamos demonstrar que o nosso amor poderá
trazer o entendimento por parte do outro de que es

tamos ali tão somente para ajudar.

OSCAR LUIZ MABA, VOll.JNTÁRlO 00 CW -

CENTRO DE IIAWfUV.ÇÃO DA limA
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FALA Aí!

, É uma antigo
demando

(Previdência), mos
nõo se pode trator
com terrorismo. ,

-

DÉCIO GÓES (PT), DEPUTADO,
preocupado com perda de direitos

dos servidores do Estado.

Serõo respeitados
os conquistas dos
trabalhadores,
que nõo podem
ser retirados. "
HERNEUS DE NADAL
(PMDB), DEPUTADO,
sehre o projeto que crio o

, Prçvidência dos servidores do Estado.

" ' Temos o muler
'

número de ocidentes
do Brasil e o

.
,

menor molho
viório federal. "

JAILSON LIMA (PT), DEPUTADO,
sobre ocidentes de trônsito nos

rodovias federais de Santo Catarina.

E você?
"Entre o bolso e a vida, fico com a vida. Só temmede dos pardais quem
quer transgredir as regras de trânsito". Frase do deputado Elizeu Mattos
(PMOB), propondo a volta da fiscalização eletrônica nas rodovias estaduais,
os chamados pardais. Paradoxalmente, o sistema foi desativado em 2002

pela própria Assembléia legislativa, que aprovou projeto do então deputado
estadual Paulinho Bornhausen (OEM). Os parlamentares, à época, concor
daram que a intenção maior do Estado era a de multar para engordar as
receitas. Isso porque na mesma rodovia as velocidades máximas permitidas
eram diferentes, passando desapercebido para os motoristas. Mas; depois
disso, os acidentes cresceram em mais de 100%. Também faz parte do pro
jeto a criação do Conselho de Segurança das Rodovias a ser integrado por

�ários segmentos .

. ...,..;

"

VISÃO DO INFERNO
Ruas do João Pessoa parecem mais
com o lraque bombardeado pelo
Busch do que com vias públicas de
cidade tida como a de melhor quali-

•
dade de vida no Estado. Aliás, o úni
co benefício foi o anti-pó colocado
no governo do tucano Irineu Pasold.
E que já foi para o brejo há-muito
tempo. E não culpem a chuvq,-por-

,
que seria mais uma mentira.

NUMEROLOGIA
A língua venenosa da oposição não

_

perdoa. O prefeito Moacir Bertol
di (PMOB) estaria mais tranqüilo,
convicto de sua reeleição. Em 2004,
as propostas de governo constavam

,
do chamado Plano 22, trazendo as

prioridádes elencadas pelo então'
candidato. Agora é o 15. Portanto,
sete obras a menos para prometer.
E fazer.

'

, ESQUEÇAM
, leitor pergunta: e a guarda muni
cipal proposta pelo prefeito Moacir
Bertoldi (PMOB)? Pelo que consta,
não será ressuscitada. O projeto su

cumbiu diante de questionamentos
de toda ordem. Quanto a cargos de
confiança, a explicação do Executivo
foi a de que não seriam exclusiva
mente para gerenciar a corporação.

,

Estoo lá, recebendo em dia.
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LIMINAR DEFERIDA

Vice-presidência fica vaga
Presidente da Câmara deverá éonvocar eleição suplementar
JARAGUÁ DO SUL

A cadeira de vice-presidente
da Câmara de Vereadores estará
vazia na sessão de amanhã. A

juíza de direito da segunda vara

cível, Eliane Alfredo Cardoso
Luiz, determinou a destituição
do vereador Ronaldo Raulino
(pD:r) da vaga. A decisão é resul
tado de mandado de segurança
impetrado pelo vereador Jaime
Negherbon (pMDB) no mês pas
sado contra ato do ex-presidente
da Casa, Rudolfo Cesser (PP).

A data da eleição suplemen
tar para o preenchimento da

vaga deve ser definida nos pró
ximos dias, depois que a presi
dente da Câmara, MaristelaMe
nel (PT do B), for comunicada
oficialmente da decisão. Jaime
Negherbon está impedido de
concorrer ao cargo.

Na liminar, a juíza conside
rou nula a eleição de Negher
bon, ainda que o regimento
interno da Câmara impeça a

recondução para o mesmo car

go apenas na eleição imediata
mente subseqüente. Argumenta
que a lei órgânica é a "lei maior
do município", e esta proíbe a Ronaldo Raulino (dir.) sentou no cadeira de vice-presidente do Coso em apenas duas sessões

reeleição de qualquer membro <'

da Mesa Diretora para o mesmo

cargo na mesma legislatura.
A juíza também considerou

a inexistência de suplente para
o cargo de vice-presidente, "de
modo que não era possível a

nomeação do segundo candida
to mais votado, até porque não
obteve maioria simples dos vo
tos dos vereadores presentes".

CAROLINA TOMASELLI

Jaraguá do Sul (SC), fevereiro de 2008.

PAULO CÉSAR CHIODINI
Présidente

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE JARAGUÁ DO SUL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Associação Empresarial de Jaraguá do Sul, na forma pre
vista no Estatuto Social, convoca os Senhores Membros do Conselho De
liberativo para a Assembléia Geral a realizar-se às 19 horas do dia 25 de
fevereiro de 2008, na sede social, à rua Oclaviano Lombardi, 100, a fim de
deliberar sobre a seguinte

-

ORDEM DO DIA:

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE JARAGUÁ DO SUL
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Associação Empresarial de Jaraguá do Sul, na forma pre
vista no Estatuto Social, convoca os SenhoresAssociados para participarem
da Assembléia Geral Ordinária (Art. 14, I) a realizar-se às 18 horas do dia
25 de fevereiro de 2008, na sede social, à rua Oclaviano Lombardi, 100, em
primeira convocação, a fim de deliberar sobre a seguinte
ORDEM DO DIA:
O1-Apreciação do Relatório da Diretoria sobre as atividades desenvolvi
das no exercício administrativo findo em 31 de dezembro de 2007;
02- Leitura, discussão e votação do Balanço Geral relativo ao exercí
cio administrativo findo em 31 de dezembro de 2007;
03- Assuntos de interesse geral da Entidade.
NOTA:
Não havendo quorum para a instalação da AGO, em primeira convo

cação, no horário acima mencionado, a Assembléia Geral Ordinária
realizar-se-á em segunda convocação, com qualquer número de as

.socíados presentes, às 18h30min, no mesmo dia e local.

Jaraguá do Sul (SC), fevereiro de 2008.

PAULO CÉSAR CHIODINI - Presidente

01- Eleição da novaDiretoria da entidade, gestão 2008/2009;

02- Assuntos de interesse geral da Entidade.

NOTA:
As chapas devem ser registradas na Secretária-da entidade até as 17
horas do dia 20 de fevereiro de 2008.

Projeto Isenta
idosos do IPTU
GUARAMIRIM

Vereador Luis Antônio'
Chiodini (PP) irá protocolar,
ria próxima sessão da Câma
ra, projeto de lei que isenta

pessoas com idade superior
a 70 anos do pagamento do
IPTU (Imposto Predial e Ter
ritorial Urbano). Pela legisla
ção vigente,' só não precisa
pagar o imposto o aposenta
do ou pensionista com renda
inferior a três salários míni
mos e que tenha uma única

propriedade.
Para Chiodini, a lei deve

ser mais abrangente, já que a

maioria dos idosos está fora
do mercado de trabalho e de

pende da aposentadoria como
única fonte de renda. Lembra

que as despesas incluem, para
a maioria deles, luz, água, ali
mentação, aluguel, remédios
"e, ainda, o IPTU". Na opinião
do vereador, o projeto virá

- "atender uma pequena cama- \
da da 'sociedade guaramiren
se, que vive para pagar suas

contas e impostos que lhe são

aplicados, e que muitas vezes
não consegue, devido ao alto
custo de vida".

O vereador também in
forma autoria de indicação

.

ao Executivo para compra
de 100 ressonâncias magné
ticas, equipamentos neces

sários às perícias médicas,
"para que possamos suprir
com mais agilidade a de
manda existente". Em outra

indicação, Chiodini, que é

professor do município, so

licita que a partir do dia 10
de maio a Prefeitura conce

da reajuste salarial de 10%,
com base nas perdas regis
tradas no último ano.

Chiodini assino proposto
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ACIDENTES

Violência no trânsito. preocupa ,PM
Número de acidentes com vítimas cresce 23% e gera gastos de R$ 26 mi
JARAGUÁ DO SUL

Vinte e seis milhões de
reais. Este foi o custo dos
acidentes de trânsito para os

cofres públicos em Jaraguá do
Sul, no ano passado. Com o

dinheiro, seria possível cons
truir 371 casas populares. Para
cada registro de acidente com

vítima são gastos R$17 mil é
quando a tragédia envolve
morte, o valor sobe para R$144
mil. O índice inclui serviços
como bombeiros, policiais,
hospitais, mas não contabiliza
prejuízos como perda de pro
dução, dor e sofrimento dos
familiares.

Um relatório divulgado on

tem, pela Polícia Militar apon
ta ainda, um crescimento de
23% no número de acidentes
com vítimas no ano passado,
em relação ao ano de 2006. ''A
frota aumentou e o número de
acidentes também. Isso preo
cupa muito", afirma o chefe
do setor de trânsito do 14°
Batalhão de PM, capitão Dildo
Martins de Andrade Filho.

Segundo o levantamento,
Jaraguá possui uma frota de
69.748 veículos e só em 2007,
foram registrados 3013 aci
dentes no município. As ocor
rências resultaram em 1150
feridos e 21 mortos, número

três vezes maior em compa
ração coin 2006. O número de
óbitos refere-se somente às ví
timas que perderam a vida no

local do acidente .

. De acordo com Andrade, as
ocorrências de trânsito mais
comuns são as colisões, prin
cipalmente, nos cruzamentos

da cidade. "Em mais de 80%
dos casos, a culpa é do condu
tor. Falta de atenção, desobe
diência à sinalização e veloci
dade incompatível com a via
são as principais causas dos
acidentes", revela. A via com

maior freqüência de acidentes
é a Epitácio Pessoa, segundo
ele, devido ao fluxo intenso
de carros e caminhões.

Tragédias envolvendo mo

tos também são cada vez mais
comuns. "Jaraguá conta com

mais de 16 mil motos e em 30%
dos acidentes, há um motoci
clista envolvido e muitas vezes

é jovem", comenta. Já o número
de acidentes causados por em

briaguez, é considerado baixo.
"Somente 5% dos acidentes são

por excesso de bebida. Jaraguá
é a cidade que mais aplica mul
ta por embriaguez no estado e

isso previne acidentes", comen
taAndrade.

DEBORA VOLPI

Só no passado, 21 pessoas morreram no local do acidente, já o número de feridos foi de 1.150, segundo a PM

POSSíVEIS CAUSAS DOS ACIDENTES 2006 2007

Falto de atenção 1473 1965 2003 998 682, 774 22

Desobedecer o sinalização 244 244 2004 917 839 856 24

Embriaguez 98 155 2005 1.257 707 621 21
, Velocidade incompatível 166 119 2006 1.639 784 949 7

Ultrapassagem indevido 30 45 2007 2.049 964 1.150 21

Homens são os que mais se envolvem nas ocorrências
O relatório da- PM revelo ainda que 5.743 condutores se

envolveram em ocidentes, em Jaraguá do Sul, no ano pas
sado. A maioria, 4667 deles, eram homens no direção, can-

o
trn 1076 mulheres. Ou seja, 81,2% dos condutores que se

envolvem em tragédias são homens. Já em relação aos veí
culos, os automóveis aparecem em primeiro lugar. seguidos

dos motocicletas e dos caminhões. Porém, Andrade destaco
que os ocidentes com moto são no maioria dos vezes, gra
ves e com vítimas. "No moto, você está sobre duas rodos e

o instabilidade é menor, por isso, qualquer parado brusco
pode ser uma quedo e provocar lesões graves", lembro o

capitão da- PM.
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Assalto ao Posto foi no dia 10

PM identifica
assaltantes
JARAGUÁ DO SUL

, A Polícia Militar iden
tificou três assaltantes que
participaram do assalto ao

Posto Rio da Luz, no dia 10
de fevereiro. Eles foram re

conhecidos graças às ima

gens gravadas pelas câme
ras de circuito, interno do
estabelecimento. M.R.M.,
18 anos, M.P.S., 16, e P.S.S.,
19, respondem por roubo
em liberdade porque não
foram presos em flagrante.
A investigação seguirá até o

Ministério Público, que deve
decidir se decreta ou não a

prisão preventiva dos acusa

dos.
A PM acredita que há '

outro envolvido no assalto
e de que ele esteja foragido.
A suspeita é de o assaltan
te seja o mentor do crime e

de que ele tenha ajudado na

fuga Usando um Palio ver

melho. Na noite do assalto,
dois criminosos levaram R$
150 do caixa e cartões de te

lefone público e celular.

SEGURANÇA

GERAVPOLícIA---------

Quatro presidiários fogem
Detentos serraram grade do teto do lugar onde trabalhavam
JARAGUÁ DO SUL

Quatro detentos fugiram do
Presídio Regional de Jaraguá do
Sul na tarde de ontem. Neosírio
Goltz e Junior César Laurenci,
são acusados de furto e cum

priam pena há quatro meses;

Ângelo Duarte Rojas estava pre
so há dois anos por tráfico de

drogas; e Robson Fontoura dos
Santos, há cinco anos no pre
sídio, é acusado de latrocínio

(roubo seguido de morte). Por
volta das 13h30, eles escapa
ram depois de serrar a grade do
teto do barracão onde trabalha
vam, nos fundos do presídio, e
saltaram de urna altura de cerca
de quatro metros. O Presídio
informou que não havia muros
ou cerca ao. redor do local, mas
apenas- câmeras externas que
gravaràm a fuga.

O supervisor de segurança
do Presídio, Antônio Salomão
Ferreira, disse que uma sindi
cância será aberta para apurar
se alguém ajudou na fuga. Até o

final da tarde de ontem, a ferra
menta usada para serrar a grade
não tinha sido encontrada. O

responsável pela operação de
busca aos presidiários, Capitão
Rogério Vonk, da PM, alerta aos

moradores das imediações do
Presídio para que tornem cui

dado, não abrindo a porta para
peSSOé)_S estranhas e avisando a

PM se perceber alguém suspei
to rondando o bairro.

"Normalmente, ficam es

condidos no mato durante o

Polícia Militar e agentes penítenclárles fizeram rondas nas proximidades do Bairro Jaraguó 84 ontem à tarde

dia e aproveitam a noite para
se aproximar das residências e

tentar roubar carros para fugir",

pontuou. Além das rondas, os

policiais também estão fiscali
zando as casas de possíveis pa-

rentes dos fugitivos. Dois deles,
Ângelo Duarte Rojas e Robson
Fontoura dos Santos - preso por
latrocínio e condenado a 27

anos de prisão - são naturals de

Jaraguá do Sul e tem parentes
na cidade.

O
-

diretor do presídio, Ivo
Ronchí, estava ontem numa pa
lestra sobre Segurança Pública
em Florianópolis. O presídio
não liberou as fotos gas fugiti
vos e nem permitiu que fossem
feitas imagens do local da fuga.

DAIANE ZAGHELINI

Chuva forte deixo dez cosas alagados
Moradora de Massaranduba teve casa inundada perdeu todos os móveis e utensílios

MASSARANDUBA
A chuva forte e intensa que

caiu na madrugada de ontem,
deixou um saldo negativo no

município de Massaranduba. De
acordo com os Bombeiros, cerca
de dez casas ficaram alagadas
com prejuízos total e parcial.

Para a dona de casa Carme
lina da Costa, 46, as lembran
ças serão de tristeza e perda em

t3 função do alagamento que hou
� ve na residência onde mora. O

� Ribeirão 13 de Maio, no limite

Çarmelina perdeu tudo o que tinha entre Massaranduba e Blume-

nau, subiu além das expectativas
inundando mais demeiometro a

casa de Carrnelina, onde a perda
foi total. "Perdi geladeira, camas,
jogo de sala, eletrodomésticos,
tudo. Agora vou passar um perí
odo na casa da minha filha, em
Blumenau até ver o que vou fa
zer", disse Carrnelina.

Ao longo da SC-413 agricul
tores trabalhavam na manhã de
ontem, com tratores para limpar
córregos e rios que ficaram cheios
demato e pedaços de madeira da
ponte do Rio 13 de Maio que foi

arrancada com a força das águas.
A -faccionista R:". Simoni '

Kuzkowski, 35, perdeu i:l. enco

menda de peças de roupa que es

tava na pequena fábrica nos fun
dos de casa. Rubia mora ao lado
do Rio Itapocu e estima que só
com os fios da facção a perda foi
de R$ 300. A secretaria de Obras
de Massaranduba está elaboran
do um relatório para apresentar
soluções à população mais afeta
da pelas chuvas.

OSNIALVES
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EXPECTATIVAS

Setor empresarial define metas
Acijs deve manter projetos de 2007, mesmo com eleiçõesmarcadas para março
JARAGUÁ DO SUL

Oficialmente, o ano come

çou nesta semana para o setor

empresarial de Jaraguá do Sul.
A largada foi dada a partir de
uma reunião que definiu as

principais metas para 2008.
Envolvendo entidades como

Acíjs (AssociaçãoEmpresarial),
Apevi (Associação das Micro e

Pequenas Empresas do Vale do

Itapocu) e' CDL (Câmara dos

Dirigentes Lojistas), o objetivo
é um só: crescer.

Conforme Paulo Chiodini,
presidente da Acijs, o desejo
de permanecer nesta linha de

expansão não terá grandes em
pecilhos nos: próximos meses.

Pelo menos, é isto que o atual
cenário econômico demonstra.
''Acredito que podemos supor
tar crises externas sem fortes
abalos", comentou. Como a si

tuação nacional serve de pilar
à local, o Vale do Itapocu pos
sui chances de seguir o exem

plo e ainda sair na frente na

obtenção de resultados. Tudo,
segundo ele, graças à cultura

empreendedora da região.
Contribuindo para isso, estão

iniciativas vinculadas à própria
instituição. Prestes a deixar o

cargo, Chiodini aposta na conti
nuidade. dos projetos assumidos
ao longo das últimas gestões
como meio de fortalecer o mu

nicípip. A reforma e ampliação
do Hospital e Maternidade São

José é uma delas. "Somos repre
sentados por Paulo Mattos no

Conselho Deliberativo e a parce
ria deve prosseguir", comenta:

TROCA-TROCA
A Acijs elege o próximo

presidente no dia: 25 de fe
vereiro. Provavelmente, a

. escolha contará com apenas
uma chapa concorrente a ser

divulgada até quarta-feira,
20. A posse ocorre em 27 de

março.

KELLY ERDMANN·

Apevi anuncia município como
'sede de feira de fornecedores

Além de mediar a divul

gação dos balanços anuais do
setor empresarial, a primeira
plenária da Acijs/Apevi, reali- .

zada na última segunda-feira,
serviu para anunciar projetos.
Foi o que fez Custódio da Cos
ta, presidente da Associação

.

das Micro e Pequenas Empre
sas. do Vale do Itapocu.

Em 2009, Jaraguá do Sul
deve abrigar a primeira edi
ção da Expo Fornecedor. Ela
acontecerá sempre a cada dois'
anos. A data e o local ainda não
foram definidos. Antes disso,
porém, está marcada mais uma
Expofeira de Negócios. Cinco

meses antes da abertura, em 9
de julho, 93% dos espaços ofe
recidos já estão ocupados. O
evento ocorre na Arena Jaraguá
e se estende por cinco dias.

Com os dois eventos, a ci
dade passa a sediar uma feira
a cada ano. Conforme o repre
sentante da Apevi, o objetivo é
atender a públicos específicos
e ainda movimentar a econo

mia local. "Temos demanda

para isso e vamos supriras ne

cessidades de quem vende e de

quem compra, além de estimu
lar a participação das pessoas
porque elas também servem

para o lazer", explica.

Custódio: 'a idéia é termos uma grande feira no cidade Q cad,a ano'

Paulo Chiodini acredita no atual cenário econômico e em um período favorável para o crescimento local

VESTIBULAR
Modalidade de Ensino a Distância

Duração. de 2 a 3,5 anos

Cursos autorizados e reconhecidos pelo MEC
• Gestão Empreendedora de Negócios (Processos Gerenciais)
• Comércio Exterior

.

• Gestão da Produção Industrial
• Marketing
• Secretaríado
• Logística
• Gestão Financeira
• Gestão Pública
• Pedagogia - Licenciatura

Inscrições até o dia 15 de Fevereiro de 2008
Taxa de Inscrição: R$ 50,00

Data da Prova; 17 de Fevereiro de 2008
-,

Aulas ao Vivo - Transmitidas diretamente de Curttíba

Informações:
Oliveira e Vicenzi

Av. Marechal Deodoro da 'Fonseca, 320
Sala 34 - Centro - 47 3276 1268

FACULDADE DE TECNOlOGlA.lNTERNACIONAl
Credenciado pelo MEC - Porl. 4271 de j2l12105
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BARRA VELHA

Polícia mata
. .

assassino
João Reis Junior, 18, que no último
quinto-feira assassinou o companheiro
Gabriela Pinheiro'Silveira, 14, em Itajaí
e estava foragido desde então, foi encon
trado em Itajubá, Borra Velho. O acusado
teria trocado tiros com o Polícia Militar e
Civil do litoral e foi atingido no abdômen
e no coxo no tarde de segundo-feira e

não resistiu. João e o menor viviam jun
tos e tinham um bebê de oito meses.

SCHROEDER

Excesso de chuvas
deixa rastros

A chuva durou pouco no noite de segun
do-feira, em médio umas quatro horas,
porém o quantidade de águo que caiu
foi o bastante poro colocar em alerto a

Defeso Civil de Schroeder e os Bombeiros
Voluntários de Guaramirim. O motivo é
que se o rio porventura encher demais
em Schroeder, os demais municípios cor
rem o risco de inundação.

SÃO JOÃO

Doação de
ambulância

Os Bombeiros Voluntários de São João do
.

Itaperiú e Borra Velha ganharam neste
mês de fevereiro uma ambulância doado
por uma empresário que reside em São
João e não quis se identificar A corpo
ração existe há 15 anos e agora contam
com duas ambulâncias, um caminhão e

18 socorristas. Já os bombeiros de Mas
semndabn receberam uma ambulância
do Malwee Molhos no semana passado.

MASSARANDUBA'

.
Queda de barreiras

naSC-413
Ouem utilizou o SC-413 entre 22 e 23 horns
de segundo-feira teve que dirigir em baixo
velocidade devido 00 exCesso de águo no

pista e às vários quedas de barreira, borro,
pedras e pedaços de árvores em algumas
localidades. A Polícia Rodoviària Federal
teve muito trabalho no diviSo Blumenau /
Mossoranduba porn cuidar dótráfego.

VALE DO ITAPOCU---------

BARRA VELHA

BALANÇO SOBRE A VIOLÊNCIA
A Polícia Militar de Borro Velho divulgou balanço sobre o índice de violência deste início de ano em comparação
com os anos anteriores em função do carnaval. Brigas e lesões corporais baixaram de 24 poro 19, furtos o resi
dências caíram de 15 poro 11 e furtos o estabelecimentos comerciais de sete para dois. Veículos furtados este ano

foram apenas um contra seis do ano passado.

SCHROEDER

Cidade ganha um centro educacional
o município de Schroeder ganhará o partir do dia 14 de fevereiro o Centro de Ensino Técnico Werner Ricardo Voigt, localiza
do no ruo Marechal Castelo Branco, 3.905, centro. A instituição funcionará como uma extensão do Senai (Serviço Nacional
do Industria) de Jaraguá do Sul. Neste primeiro semestre de 2008 haverá cursos de metalmecânica, eletroeletrônica,
eletricista industrial e outros.
<'

MASSARANDUBA

ACORDO NO VESTUÁRIO
Trabalhadores do vestuário de Massaranduba aprovaram o pauto de reivindicações do categoria com vistos à com
ponho salQri�1 deste ano. A doto base é 10 de março_e o negociação é feito com o Sindicato patronal de Blumenau.
Atualmente, em Massaranduba, existem 52 empresas do segmento têxtil.

GUARAMIRIM

Excesso.de água
. na BR-280

Os Bombeiros Voluntários de Guara
mirim alertam os condutores poro o

excesso de águo no BR-280 em trechos
como o acesso à SC-413 onde o índice
de carros que deslizam no pista cos

tumo se acima do normal. No ano de
2007, dois veículos acabaram batendo
em um poste e vários motociclistas ca

íram após derrapar no pis�a molhado.

GUARAMIRIM
.

Rua vira depósito.
de lixo e entulho

Moradores de' Guaramirim estão re

clamando que o Ruo Atanázio Rosa,
paralelo à BR-280, virou depósito de
lixo e entulho, onde foram deixados
sofás velhos, utensílios domésticos e

muito lixo. A ruo pode_ ser observado
por quem posso no rodovia 00 lado e o

sujeira mostro o falto de zelo dos pes
soas que jogam o lixo ali e do Prefei
tura que nado foz poro punir e limpar
o localidade.

CORUPÁ

.

Alimentação de
boa qualidade

o município de Corupá é destaque no

região devido 00 projeto de alimenta
ção escolar com o matéria primo local
-que é o banana. Com o pasto do fruto,
os merendeiras do município fazem
biscoitos, bolos, cucos e servem os

crianças do região. Recentemente um

terreno foi doado à Prefeitura poro que
sirvo de horto. A iniciativa chegou o

ser reconhecido em Brasília, em 2006,
quando o município foi condecorado
pelo projeto.
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. Greve. causou prejuízo de US$ 2 bi
Por outro lado, o fim da paralisação pode impulsionar a realização do Oscar

. Você não precisa ficar dividido. A Caraguá tem os melhores serviços.

BRAÇOS CRUZADOS

A greve de roteiristas che
gou ao fim após 14 semanas

e provocou perdas estimadas
em US$ 2 bilhões à economia
de Los Angeles, segundo urn

estudo publicado na última
segunda-feira, 11.A última
grande greve que afetou a in-

o

dústria do entretenimento, em
� 1988, gerou perdas de US$

.

500milhões, quatro vezes me

'nos que a atual, apesar de ter
durado seis semanas a mais.

Segundo a Corporação de De
senvolvimento Econômico de
Los Angeles, cerca de US$ 733
milhões foram perdidos em

despesas de produção, junto a

outros US$ 1,3 bilhão que se

riam destinados a serviços de
alimentação, floristas, moto

ristas, hotelaria, garçons, cos
tureiros etc.

A diferença no custo da
greve se baseia no fato de que
há 20 anos só existiam nos

Estados Unidos três grandes
canais de televisão, e não ha
via produções de emissoras

por assinatura. Estima-se que
46 programas exibidos em ho
rário nobre e produções para
a TV por assinatura se encon

travam em plena filmagem em

Los Angeles quando começou
a greve. Cada episódio, que em
prega cerca de 200 trabalhado
res; custa uma média de US$ 3
milhões.

Além disso, 17 comédias
tinham iniciado sua produção
no começo de novembro, a um
custo de US$ 1,5 milhão por
episódio. Segundo a FilmL.A, a
suspensão dessas séries custou

aproximadamente US$ 25,5 mi
lhões semanais.

Por outro lado, o fim da greve
dos roteiristas pode impulsionar
a realização da cerimônia de en
trega do Oscar, marcada para o

dia 24 de fevereiro. Clooney concorre 00 Oscar pelo participação em "Conduto de Risco"

SERVICOS DE P;UNILARIA E PINTURA:. '

O CORREIO DO POVODQUARTA-FEIRA. 13 DE FEVEREIRO DE 2008

CONFIRA LISTA DE INDICADOS AO OSCAR

NAS PRINCIPAIS CATEGORIAS:

MELHOR ATRll
Cote Blanchet ("Elizabeth: A Era de Oura")
Julie Christie ("Longe Dela")
Marion Cotillard ("Piat - Um Hino ao Amor")
Laura Linney ("The Savages")
Ellen Page ("Juno")

MELHORATOR

George Clooney ("Conduta de Risco")
Daniel Day Lewis ("Sangue Negra")
Tommy Lee Jones (."No Vale das Sombras")
Viggo Mortensen ("Senhores do Crime")
Johnny Depp ("Sweeney'-Todd: O Barbeiro
Demoníaco da Rua Fleet")

MELHOR FILME

"Conduta de Risco"
"Onde os Fracos Não Têm Vet"
"Sangue Negra"
"Desejo e Reparação"
"Juno"

MELHOR DIRETOR

Tony Gilroy ("Conduta de Risco")
Jason Reitman ("Juno")
Julian Schnabel ("O Escafandro e a Borboleta"
Paul Thomas Anderson ("Sangue Negro")
Ethan e Joel Coen ("Onde os Fracos Não Têm Vez)

�ntrega • A melh9r estrutu'rq da regiãD... • Gg,�a:Dti€t! de) 3'
.

, _',- �

• Atendimento a multimarcas • Nacionais e importados
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CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCiÓlOGO

FMI, go home
Sinto-me um privilegiado por ser teste

munha da revolta contra o neoliberalismo
neste início de século. Nosso continente
foi uns dos primeiros a submeter-se aos

ensaios laboratoriais econômicos e polí
ticos do Fundo Monetário Internacional.
Tal comportamento é resultado do poder
de reorganização dos países latino-ameri
canos que criaram uma zona de relativa
calma e previsibilidade econômica, uma

conquista quase impossível na era da glo
balização.

Nosso Brasil, que tanto tempo viveu
submetido a Washington devido a sua

enorme dívida, nega-se a fechar qualquer
novo acordo com o FMI. Nicarágua está

negociando sua saída do Fundo, Vene
zuela retirou-se tanto do Fundo como do
Banco Mundial, assim como o Equador.
E Argentina, o antigo "aprendiz modelo"
de Washington, já faz parte dessa tendên
cia. Com isso, tal instituição enfrenta um

dos mais sérios problemas de sua história.
Seus antigos clientes não precisam mais
de ajuda financeira, devolveram ou estão
devolvendo o dinheiro que tomaram em-

prestado.
O FMI, um pa

ria no meio de tan
tos países na qual
suas crises sem

pre foram tratadas
.,.

'dcomo oportum a-

des de negócios
e agiotagem, está

começando a mur

char. Tal desmo
ronamento, em

,que o "Financial
Times" informava
que "quando os

diretores do Fundo
oferedam cerise

lhos aos países em

desenvolvimento,
estes países riam

deles" nos faz pensar no triste desenlace
de um patético epitáfio. Nesse marasmo de
ocaso capitalista, os funcionários do FMI
estão muito preocupados. Acostumados a

ganhar salários e beneficios espetaculares,
começam a perceber a falta de receita pela
diminuição do volume de empréstimos.

Em 2005, América Latina representa
va 80% do total de empréstimos do FMI.
Em 2007, o continente representava só
1%. Uma mudança dramática em apenas
dois anos. "Existe uma vida depois do

I

FMI" dizia o ex-presidente Kirchner da

Argentina. Mas a melhor opinião foi a de
um-velho socialista do Jaraguá Esquer
do, que sintetizou tudo em apenas três

palavras: "FMI, GO HOME".

VARIEDADES---------

.

A busca pela
honra e paz

Centenas de habitantes de Missouri viviam em paz
e foram coçados. Smith; e seu companheiro Bri
gham Young decidem formar uma novo comunida
de. Enquanto, Benjamin e Mary Ann participam do

migração paro o oeste. Agora os famílias terão que
lutar para reencontrar a paz novame,nte!

Reflexão no

casamento
Um grande problema dos casais está na dificulda
de de se relacionarem de modo adequado e como'

partilhar sentimentos e ações. A convivência com

personalidades tão diferentes e olmos tontas vezes

prisioneiras e doentes é um grande desafio. Haverá
solução? Esta obra "Palavras que Podem Mudar Seu
Casamento" traz profundo efeito no vida o dois.

NOVELAS

DESEJO PROIBIDO
Laura pede desculpas o Miguel. que diz que
encontrou Ano. Galileu descobre o frasco com

o remédio de Alcebíades, vai à coso dele e tro
co os froscos sem que ninguém perceba, Uma
galinho cisco o terra onde Galileu jogou fora
o fertilizante. Escobar pressiona Chico para
que ele digo o paradeiro de Ano. Chico diz que
elo foi embora de novo. Trajano prende Chico.
Purezinha se impressiono com o quantidade de

ovo� que suo golinho botou. Ano se esconde e

se preparo poro atacar, quando vê um vulto de
homem.

AMOR E INTRIGAS
Felipe fico perplexo com os lotas. Kika convido
Neide poro jantgr. Jaciro encontro o telelone de
Alice. Alexandra e Dorotéia obrem uma cham

panhe poro comemorar. Joyce diz poro Petrõnio
que está se sentindo mal com' o beijo deles.
Dorotéia diz poro Alexandra que demitiu o jar-.
dineiro. Pedro diz poro Celeste que situações
estranhos estão acontecendo. Pedro diz que vai
contratar um investigador poro descobrir. Dora
diz poro Giuseppe que está procurando em

prego como laxineiro e Giuseppe diz que sobe
mexer com plantas.

DUAS CARAS
Gioconda conto poro Júlio que Barreto doou

sangue poro salvar o vida do neto. Célio comen

to com Clarissa seu projeto de tornar o univer
sidade inteiramente capacitado poro atender
deficientes físicos e pessoas com transtornos,
como o dislexia. Rudolf beijo Romano mais urna

vez à lorça e elo o rejeito. Alzira se relugia no

Texas Bar, quando é seguido pelo sulocador. To
dos vão à estréia do cantoro Diva no Texas Bar.
Narciso tiro loto abraçado com Mario Paulo.
Narciso pede Mario Paulo em casamento.

SETE PECADOS
Clarice imploro o Pedro que a leve o um hos

pital. Ele desconfio que elo esteja enganando.
Régis aviso Elvira que só se coso se lor imedia
tamente. Custódio descobre que era Hércules
quem estava lutando contra ela 'Com os forças
do mal. Dante alerto Amadeu sobre o risco que
Beatriz está correndo. Coimbro decide entrar
com um novo pedido de hábeos corpus. Carla
confesso o Margareth, Azucrim e Hércules que
loi responsável pelo morte de Barão. Aquiles se

recuso ri dor obrigo o Adalgisa e Antero. Beatriz
tomo o poção.

CAMINHOS DO CORAÇÃO
OS olhos de Mario emitem uma lorte luz
dourado, que tomo conto de todo seu corpo.
Mario atravesso o parede e escopo do lobiso
mem. Hélio volto 00 normal e vai em direção
a Marcelo poro mordê-lo. Mario atravesso o

parede e aparece 00 lado de Marcelo. Hélio

avanço contra Mario. Gór hipnotizo Irmo poro
deixá-lo tranqüilo. Gór também hipnotizo
Ari. Mario deixo Hélio desacordado é corre

até Marcelo, que está desmaiado. Elo per
cebe que- Marcelo não está respirando e se

desespero. Claro vê Mario chorando.
"
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Noivo presenteia
com um jatinho
o amor sempre diminui a distância. A
atriz mexicana Salmo Hayek tem seu'

próprio avião privado. Seu' compa
nheiro, o bilionário francês françois
Henri Pinault não quer que sua noiva
e sua filha Valentina viagem em vôos
comerciais, por isso, colocou à dispo
sição de sua nova família um jatinho
particular para suas viagens. Salmo e

Pinault são considerados o casal mais
rico de Hollywood.

Maior roda gigante
dá primeira volta
A maior roda gigante do mundo, a
Singapore flyer, realizou sua primeira
volta na segunda-feira, oferecendo aos

passageiros (executivos e seus convida
dos) uma ampla visão panorâmica, de
Cingapura. A 165 metros de altura, a
Singapore flyer tern 30 metros a mais
do que a London Eye. Entretanto, ambos
serão deixadas para trás com a "Grande
Roda da China", em Pequim, que terá

, 208 metros.

E mais uma par'a o

currículo de Santoro
Desde o início de janeiro, o galã Rodrigo
Snntorose encontra nos Estados Unidos. O
bonitão está em Los Angeles, participando
das filmagens do longa-metragem The Post
Grad Survival Guide, no qual-vai contracenar
com Michael Keaton. O filme é uma comédia
que traz a história de Ryden Malby. Depois
de formada, a moça decide voltar para
sua cidade natal, onde vive sua excêntrica
família. Santoro viverá David.

Investigação um

tanto majestosa
A investigação judicial, que começou em

outubro e tenta esclarecer definitiva
mente a morte da princesa Diana (Lady
Di), já superou seis milhões de libras
(quase 8 milhões de euros). Entre os

valores fornecidos não estão incluídos
os gastos de Mohammed al-fayed, pai
de Dodi, que pagou três equipes legais
para defender que seu filbo e Dilina
foram vítimas de uma conspiração que
impedia o casamento. E por aí vai...

O CORREIO DO POVO mQUARTA-FEIRA, 13 DE FEVEREIRO DE 2008

DIVIRTA-SE

A velhinha
no consultório
Uma senhora bem velhinha vai ao
médico e diz:
- Doutor eu tenho este problema
com gases, mas realmente não me

aborrece muito. Eles nunca cheiram e

sempre são silenciosos.
O médico diz:
- Sei, sei.. .. Leve estas pílulas e volte
na semana que vem.

Na semana seguinte, II senhora
regressa:
- Doutor, diz ela.eu nõo sei o que você
me deu, mos agora meus "gases",
embora ainda silenciosos, fedem
terrivelmente. O médico diz:
- Bom, agora que curamos sua sinusi
te, vamos cuidar do seu ouvido ...

�,-'--------------------------�--------------------------------------
'I' ÁRIES'

�". (20/3 a 20/4)
A posição dos

� [ astros hoje pede
que você esteja

mais presente na rotina. As
exigências do cotidiano podem
ocupar seu tempo e você aca

bar negligenciando este setor.
Evite problemas financeiros no

futuro, interojo mais um pouco..

lOURO
,

(21/411 20/5)
Ainda hospedando
o Lua, o taurino
pode ter um dia de

tomar maiores iniciativas. Use
suo forço e coragem, será seu

dia. lome conto dos situações
que cruzarem seu caminho,
isto pode ser feito através de
idéias, conselhos ou atitudes.

PREVISÃO DO TEMPO

Hoje, sol entre nuvens. Amanhã, sol com
aumento de nuvens e chuva, especialmente a � fases da lua

noite. Temperaturas amenas ao amanhecer e -NOII.-:.;----.,.I_-Cll£-S-'CEN-TE---,.--CH-EIA-'----.,.-M-IN-GUA-,m-'E-em elevação durante a tarde. I
7/2 I'i' Jal'aguá Sul e H�giãt:l

�I)JE -O'--, QU;�rA =:":-I SEXTA

M,,f�: ,19<> C .

,

I M. í�; 17,".C
.

Mi,�: i8" C
MAX: 28Q C ,,' � MAX: 290 C MAX: 30" C '

So! com nuvens Sol com nuvens Sol com pancadas
dechllva

)(
GÊMEOS
(21/5 o 20/6)
A posição de seu

regente Mercúrio
hoje, em dificuldade .

com o Lua exige que o geminiano
saiba diferenciar o que é sonho
e o que é realidade. Você acaba
se deixando levar por devaneios
ou ilusões. É importante colocar
,os pés no chão.

l!\.. LEÃO

�,.::) (22/7 o 22/8)
:. '} Hoje Júpiter �gito

� u-: seu dia com o pos-
,

sibilidode de ter
muita popularidade. Observe
apenas na suo formo de falar.
Com sensibilidade você terá
mais senso crítico poro evitar
desentendimentos. Tenho mui
to confiança em si mesmo.

r- """ CÂNCER

��_;� ��1��0:e���7�
: 1 aconselham o sair

com os amigos,
fazer programas em grupo e

praticar uma atividade diferente
do convencional. Procure acabar
com o monotonia do dia o dia,
os pessoas que estão a sua volta
gostqm muito de você, confie.

rrr-
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Hoje o Lua pede 00

virginiono que vá
atrás de novos ho-

rizontes e perspectivas para suo

vida. É liora de deixar de lado o

�ue não estão fazendo bem ao

seu coração. Nunca pense que
não encontrará alguém ou algo
mais interessante.

#
LIBRA -

(23/9 o 22/10)
A Lua dá seu toque
hoje 00 libriono e

II deixo emocio
nalmente instável. Se seus

desejos estão demorando paro
se realizar, não desanime, faça

,

,

de cada dia algo novo. As crises
, existem paro serem superados e
alcançarmos algo maior.

" ti
'

ESCORPIÃO

��*% (23/10 a 21/11)
::::=;e�:::;: A Lua hoje ativo suo
..,

';
-

área de relaciona�
(_: mento e seu contato

com Saturno requer
mais atenção ao se relacionar com
os pessoas. Você é uma pessoa
forte, mas deve observar também
quem amo. Aproveite o mome"to
para estruturar o relação.

,

I SÁBADO �

,. MiN: 19°C
I MÃX:27QC 'f,
So! com pancadas

I de chuva

SAGITÁRIO
(22/11 o 21/12)
O bom aspecto de

( seu regente com

o Lua foz com que
você consiga concretizar seus
planos, principalmente em relação
oO,trobalho. Lembre que sempre
conseguimos cumprir uma meto
merecemos um descanso, mos
com outro objetivo em mente.

CAPRICÓRNIO

.i;,f; (22/12 a 20/1)
",... O namoro e o ques-

tão em alta paro o

aipricorniano hoje.
Você poderá ter ótimos surpresos
em relação à pessoa amado

que se mostrorá mais amoroso.
Demonstre força e maturidade
e mantenho um diálogo cloro e

saudável para ambos.

AQUÁRIO
(21/1 o 18/2)
Aquariono tenho
cuidado 00 se

relacionar com o

pessoa que gosto, principalmen
te em caso. Evite ser autoritário
00 falar, pois Mercúrio não está
colaborando muito hoje. Uma
boa converso faz com que tudo
se ajeite e ceder é sempre bom.

PEIXES

til.. (19/2 o 19/3)
••

. Júpiter ajudo você
.,.".., a tomar uma atitu-

de adequado no

hora de negociar hoje. Observe
ao se relacionar, você deve
respeitar os limites dos outros.
Lembre-se que nossas relações
com as pessoas próximos são
valiosas e discórdia prejudico.
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Por Fobione Martins
recepc{Jo@oc()!reio�opovo.com.br

i
'

, Para serem publicadas nessa coluna, as fotos devem ser enviadas para publicidade@ocorreiodopovo.com.br até sexta-feira pela manhã. É obrigatório o envio em alta resolução.

No dia 30/1,
completou idade
novo, Jandir
Giese. Quem
desejo os

parabéns é suo
"

esposo Marisa,
seus pois, _

sogros e demais

parentes
e amigos.

Completo hoje mais um ano vida, Jonas
Daniel Wachenhage. Os pois, sogros
e em especial o namorado Vanessa,
desejam todo felicidade do mundo.

Rosani Mostowski, troco idade hoje.
Parabéns de seus pois e do filho
Matteus Alexandre.

Troco idade amanhã, Hemersom
Klein. Seus amigos e familiares,
mondam os parabéns.

.

Nesta sexto, Suelen Urbim recebe o coro de parabéns.
Felicidades é o que desejam seus familiares.

No dia 10, o casal ÁIi_da e Egon Guesser, completou 40 anos

de casados. Felicidades.

•.
'

No dia 27/1, completou idade
No foto o casal Claudemir do Silvo (que fez aniversário din 9) e
EI" M

.

d S·, ( f
. '"

d' 29) Q d
nova, Artur Giese. Quem mondo os

rane erettí o I va que az aniversario la . uem man o os parabéns é a'sua esposo Lorena, os
parabéns é todp o família. , i

.

.: ,l' s v' filhos; ge'nras e a'nora:" ii, r,

Olinda Massaia Ciconeti, completou
idade novo dia 10. Parabéns de todos

,

os familiàres. <;

'.
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SUPER APETITE

Variedade na

mesa alemã
Came de porco é a principal
opção, seguida pelas aves '

Leste. Europeu, havendo ainda
influência escandinava nas re

giões costeiras do nordeste.
Porco, boi e aves são as prin

cipais variedades de carnes

consumidas na culinária alemã,
sendo que a carne de porco é de
longe a mais popular. O famoso
Eisbein (joelho de porco assado)
é um dos pratos mais procura
dos da culinária alemã.

Acomida
alemã.varia mui

to de uma região para ou
tra. As regiões sudoeste,

Bavária e Suabia, compartilham
muitos pratos da sua culinária
com os países vizinhos ao sul,
Suíça e Austria. Ao oeste, a culi
nária francesa tem influência
maior, enquanto que as regiões
ao leste da Alemanha têm mui
to em comum com a comida doaproximadamente 600gramas cada um);

• 4 folhas de louro;
• 1 ramo de alecrim;
• 1 ramo de caentro ou coentro

em grão à gosto;
; 1 pedaço de pau de canela;
• 2 litros de água, aproximadamente.

Meia xícara (chá) 'de molho de soja; 1 colher
(sopa) de giicose de milho ou mel. Preparo:
1 - Deixe o joelho salgado de molho na água
para sair o ereessc de sal.

2 - Em seguida, numa panela de pressão com

água sufleiente para cobrir os joelhos, o louro,
o alecrim, o coentro, a canela, cozinhe o joelho
durante 1 hora, aproximadamente.
3 - Enquanto cozinha, misture bem os dois in
gredientes do Molho para Assar.

4 - Depois de o joelho cozido, besunte-os nesse

molho e leve ao forno médio .

.

. 5 - Asse .durunte 15 minutos, sempre regando
com o molho restante.

.

,

-

ENSOPADO DE FEIJAO BRANCO

lDICAS: Se preferir, depois de cozido, mergulhe
os joelhos em bastante óleo fervente, para "pu
rurucar" (tostar). Sirva o joelho de porco acom
panhado de mostarda clara ou escura, batatas
cozidas e chucrute.

,., ,

PAO CASEIRO FACIL
1 -' Numa panela de pressão grande,

, coloque o feijão, as lingüiças e o
louro.

·2 - Complete com água até ultrapassar o
feijão (cerca de quatro dedos) e feche
a panela. Assim que começar a fervet
cozinhe por dez minutos.

3 - Enquanto isso, aqueça o óleo e dou
re o frango e o lombo.

4 - Junte os ingredientes restantes,
.

tempere com sal e pimenta a gosto
e deixe no fogo baixo com a pane
la tampada, mexendo de vez em

quanto, até que as carnes estejam
bem cozidas.

5 - Se necessário, acrescente mais água.
Acrescente essa mistura ao feijão e

mexa bem. Junte salsinha e ceboli
nha picada e sirva bem quente.

6 - Dica: Use peito de frango, fica
mais saboroso.

.

I NGREDI ENTES
IN:GREDIENTES
�

• Meio quilo de feijão branco;
• 2lingüiças calabresas defumadas
cortadas em pedaços;

• 2 lingüiças cal abresas frescas
cortadas em pfldaços;

• 2 lingüiças toscanas cortadas
em pedaços;

• 2 folhas de louro;
• 2 colheres (sapo) de óleo;
• 1 quilo, de pedaços de frango;
• 1/2 quilo de lombo de porcõ
cortado em cubos;

• 3 tomates, sem pele e sem

sementes, picados;
• 1 cebola grande picada;
• sal e pimenta-dé-cheiro a gosto.

• 2 copos e 1/2 de água morna;

., 2 colheres (sopa) de açúcar;
• 1 colher (sopa) de sal;
• 1 ovo;
• 1 copo de óleo;
• 1 quilo de farinha de trigo;
• '50 grómas de fermento de podaria

1 - Dissolver o fermento e podaria no águo morno. 2 - Levar 00 liquidificador: o açúcar, o óleo, o sol, o açúcar, Q ovo e o águo com o fer
mento. Bater por alguns minutos. Colocar em uma bacia grande esta misturo e acrescentar o trigo aos poucos, misturando com os mãos
(o quantidade de trigo suficiente se dá quando o mossa não grudar em suas mãos). 3 - Deixar crescer por 1 hora. 4 - Dividir o messa.em
portes e enrolar os pães ou calocar em fôrma poro pão. 5 - Deixar crescer novamente por 40 minutos.levar poro assar por mais ou menos

30 minutos, 6 - Dica: Acrescentar o mossa já pronto torresmo ou lingüiça"cortados em pedaçgs peq��nos e fritós.
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FALECIMENTOS

Faleceu às 5h do dia 12/2, a

com idade de 87
anos, o sepultamento seró realiza
do dia 13/2 às 10hs, com saída do
féretro de sua residência em Gua
rami rim, seguindo para o cemitério
Municipal de Jaraguó do Sul.

Faleceu às OOhOO do dia 12/2, o

com

idade de 63 anos, o sepultamento
foi realizado dia 12/2, com sarda

_

do féretro da Igreja São Pedro de
Alcântara em Guaramirim, seguin-
do para o cemitério Municipal de
Guaramirim.

Faleceu às 17h30 do dia 11/2, a

com

idade de 38 anos, o sepultamento
foi realiztldo dia 12/2, com saída
do féretro da Capela Mortuória Sr.
Bom Jesus de Guaramirim, seguin
do para o cemitério Municipal de

. Guaramirim.

..
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---------COMUNIDADE

Terminal central reúne milhares de pessoas diariamente e deve ser ampliado, como prevê projeto

O. Q'UE VOCÊ ACHA DO TRANSPORTE PÚBLICO?

CLAUDIA MAGIELKIS,
41 ANOS, DIARISTA
"O terminal já está pequeno
poro .0 cidade. E poro quem
pego mais de um ônibus por
dia seria bom se tivesse o

pas�e único".

ANTONIO CARLOS BENEDITO, 41
ANOS, OPERADOR DE MOTORES

"Seria bom implantar o bilhete
único, ficaria mais barato poro
os usuários. Isso se eles nõo
aumentarem o preço".

ALESSANDRA FISCHBORN,
13 ANOS, ESTUDANTE
"Falto implantar o posse úni
co que iria ajudar os pessoas
que dependem de ônibus, prin
cipalmente os que trabalham e

estudam".

TERESINHA PRESIDONIO,
42 ANOS, DIARISTA
"Eu pego dois ônibus poro ir
trabalhar, a'passagem única
seria uma economia. Já que
prometeram, que façam".

DAVID RICARDO RAMOS, 22
ANOS, TORNEIRO MECÂNICO
"Sou de Sõo Paulo e lá já é as

sim, bilhete único poro metrô
e poro ônibus. A passagem
aqui está coro e o serviço
deixo o desejar"

LUANA PAULA PEREIRA,
14 ANOS, ESTUDANTE
"Com o posse único, ficaria
mais fácil e mais barato poro
os pessoas que pegam dois
ônibus."

O CORREIO DO POVO IEQUARTA-FEIRA. 13 DE FEVEREIRO DE 2008

ESPERA POR PROMESSA

Transjaraguá
sem data para
implantação·
Usuários reivindicam tarifa
única para linhas de ônibus
JARAGUÁ DO SUL Alguns passageiros que de-

Promessa de campanha do pendem de mais de um ônibus
prefeito Moacir Bertoldi, a in- para se locomover, principal
tegração do transporte coleti- -mente aqueles que estudam
vo urbano em Jaraguá do Sul e trabalham, acreditam que a

ainda não saiu do papel. O implantação do passe único
projeto Transjaraguá, que in- , traria benefícios aos usuários.
clui a cobrança da tarifa única Mas alguns temem que com

para algumas linhas, não tem a mudança, o preço das pas
data para implantação. sagens, que hoje é de R$2,05,

O plano prevê ainda, a am- receba reajuste.
pliação do terminal central e O sistema de bilhete úni
a construção de outros 11 nos co que já foi. implantado em

bairros. Também está previs- grandes cidades como Curitiba,
ta a instalação de 180 abrigos Joinville e Blumenau, é bastan
nos pontos de parada. Os in- te aguardado pelos usuários de
vestimentas .somam R$ 3,7 transporte coletivo. "Sou de
milhões. São Paulo. e estou morando em

Segundo o contrato de con- Jaraguá do Sul. Lá já é assim,
cessão, o prazo expirou em 31 bilhete único para metrô e para
de julho do ano passado. A ônibus. Isso ajuda a pessoa a

Canarinho pediu prorrogação se locomover, principalmente
no prazo, mas a proposta nem quem é dos bairros. A passa
entrou em votação.

.

gem está cara, às vezes a pessoa
Amudança está prevista na precisa sair para procurar em

renovação do contrato entre a prego e não tem dinheiro nem

prefeitura e a empresa Viação para o passe", argumenta o tor
Canarinho e é aguardada prin- neiro mecânico, David Ricardo
cipalmente, pelos usuários Ramos, de 22 anos.

que esperam fazer economia

quando a mudança acontecer. DEBORA VOLPI

Passageiros reclamam do preço do tarifa cobrado em Jaraguá do Sul
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FIXANDO RESIDENCIA
Parece mesmo que o craque Falcão vai fincar pé aqui no terrinha. Dificilmen
te "deixará o cidade. Além de declarar sempre que adoro Jaraguá, ele está
fazendo vários investimentos por aqui. O último imóvel que ele comprou foi
um terreno; de aproximadamente 2.500m2 no condomínio fechado Jardim
Cristina, empreendimento do Marcatto Imóveis. Lugar que Falcão e Tati, pro-

.
vavelmente construirão residência. Ouem viver, verá!

,

SOMBRA E AGUA FRESCA
O meu amigo Luiz Alberto Oppermann, depois de se aposentar
e logo em seguida ser chamado pela WEG para comandar
por uma temporada, uma empresa do grupo, em Porto Alegre,
avisa que se aposentou novamente e voltou definitivamente
paro o vida de sombra e água fresco. Agora fixando residência
ao lado de sua Dilma, num elegante apartamento de frente

.

para o mor, em Balneário de Camboriú.

BOASORTE
A Mega-Sena deve pagar no sorteio de hoje, 13, R$ 20 milhões poro o

bilhete que acertar os seis dezenas do concurso 943, de acordo com o

Caixa Econômico Federal. O prêmio está acumulado. Ninguém acertou os

números do concurso anterior, no sábado (9). Vou fazer minha fezinha.
mot em Balneário de Comboriú.

.
-

BESTEIROL
O primeiro escalão de Lula, de vez em

sempre, comete gafes no ânsia de acer

tar. Agoró é o ministro Torso Genro, do
Justiça, que já admite- mudanças no

medido provisório' que veto vendo de
bebidos alcoólicos em rodovias federais.
Torso, como grande maioria do popula
ção, defende que não se pode impedir
os pessoas de comprarem bebidos para
levar à praia, às montanhas, etc.

EM ALTA·1
Sinuca é o novo
entreten imento
das mulheres.

HISTÓRIAS DO lEITOR
"Lá por meados de 1983, véspera de um grande clássico citadino, Arsepum
x Vila Lenzi no antigo campo dos "Ribeiro" no Figueira, lembro que aquela
semana foi recheado de comentários e expectativas. Uma" delas foi em rlr
tude de que, haveria uma estréio no Arsepum de um rapaz dito como craque
vindo do ParlHlá. Seu Lula Malheiro, treinador do Arsepum passou o semana

todo semana matutando quem ele eventualmente socaria do time poro dor
lugar 00 "craque". Uns trinta minutos antes do início do jogo, percebemos
que o elemento já se desdobrava em aquecimentos, aliás,.percebia-se que o

mesino não tinha um perfeito controle de suo locomoção motora, e do expec
tativa positivo, instaurou-se imediatamente o desconfiança.Minutos antes do
jogo, o "Seu Lula" como sempre, reuniu 'o time poro o famoso distribuição
dos camisas e perguntando 00 nosso craque com qual o n° costumava jogat
o resposta foi: "com o 14". Então o Seu Lula perguntou mos em qual posição
(pois na época era tradicional se usar os nOs de 1 o 11) e o amigo respondeu
"Lá no Paraná o minha posição era mais sentado .. ." O seu Lula, poro quem
eoaheeeu, quando se irritava ia ficando vermelho aos poucos, mos naquele'
momento foi como se um jato de sangue lhe subisse à cabeça. No mesmo

momento soaram os gargalhados e os ditos gozações, e eis que o Seu Lula,.
se dirige 00 mesmo e diz: "Então pego o 14 e fico sentadinho naquele banco
lá .. :" Eis que aos 35 minutos do 2° tempo surge o figura dando seus pulinhos
de aquecimento, foi quando o cenário cômico se completou, pois se o bolo
ia para o direito o peço corria para o esquerdo. Hoje, muitos ainda lembram
daquele fato. Foi muito hilário." Renatão.(Renato Hinterholz)

SOCIAL--�--

.

Alércio Hornburg, 00 lodo do filho Felipe e do esposo Sônia,
comemorou idade novo ontem (12)

Jonathon Kath e suo Denise, durante passeio pelos
rotos_dos cachoeirras em Corupó

Escutar no Rádio Amizade
99,9 o jogo entre Figueirense
e Juventus, às 20h30min.
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-Turismo & Desenvolvimento
Ouando o assunto tratado é turismo, vários comentários negativos surgem. Oue a nosso região não desenvolve nada para
atrair o turista, que não existem atrativos, que não temos nenhuma estrutura paro receber turistas, e por aí vai. Mas, para
mim, são discursos pessimistas ou de pessoas desentendidas no assunto. Nas cidades que contemplam nossa região, Barra
Velha, Corupá, Guaramirim, Jaraguá do Sul, Massaranduba, Schroeder e São João do Itaperiú, existe sim a exploração do
turismo. Também concordo que em alguns casos pouco se faz e que existe pouca estruturo, MaS. daí afirmar que nada está
sendo feito,Jica muito distante. A coluna buscará informar o que esta sendo planejado e realizado pelas administrações
municipais de cada cidade da região, por acreditar que o turismo é umn grande fonte geradora de riqueza e desenvolvi-,
mento social. Começaremos com Jaraguá do Sul, publicando informaçõés prestadas pelo Secretário Mareio Manoer da
Silveira através do artigo que reproduzo abaixo:

NOVA POLíTICA DE
DESENVOLVIMENTO
A nova política municipal de desenvol
vimento econômico ,tem como visão de
futuro "Jaraguá do Sul sustentável atra:
vés da ampliação e da diversificação da
matriz econômica, tendo como norte a

Inovação, Ciência & Tecnologia e o Turis
mo". A política é uma obra do governo-do
município e da sociedade civil organizada
com o objetivo de sustentar e ampliar os
atuais indicadores do município. Do ponto
de vista do turismo, é preciso consolidar
a atividade, visto que este setor pode ser

maior economicamente. Foram eleitas,
então, 5 diretrizes que servirão de norte

para consolidar o setor.

INDICADORES CÂMBIO
,-------------�------------��

MOEDA COMPRA VENDA VARIAÇÃO
Dólar comercial (R$) 1,748 1,750 0,46%
Euro (em US$) '1,458 1,459 0,45%NO CAMPO

DIRETRIZES
A primeira diz respeito ao 'papel dos atores' diretos e indiretos do
turismo, definindo-os a fim de otimizaras ações e eliminar sobrepo
sições de tarefas.' Busca-se agora fazer a gestão deste processo para
garantir sua plena aplicação. 'Produto Jaraguá do SuI', é a segunda
diretriz, cujo objetivo principol'é definir que produto a cidade vende
para o turista e o que ele compra. O turismo de negócio é o primeiro
produto da cidade, seguido de eventos e do turismo contemplativo.,

INFRA-ESTRUTURA
Paro dar vnzão às necessidades dos turistas e para' promover a atra

çã!l de novos, a terceira diretriz tróta da 'infra-estrutura'. É necessário·
investir na sinalização _turística, na capacitação empresarial, na qua
lificação de mão de obra, na valorização dns equipamentos existentes
'e no incentivo à criação de novos equipamentos e produtos. A quarta
diretriz busca a 'promoção' eficaz dos produtos e dos equipamentos,
sendo indispensável investimentos na infraestrutura dos nossos pro
dutos. Para isso será necessária uma 'gestão planejada dos recursos'
que temos (quinta diretriz), fazendo com que os projetos sejam discu-
tidos e realizados com efiçácia. '"

COMITÊ GESTOR
Paro garantir a gestão eficaz deste processo, foi criado o comitê gestor .

de turismo formado pelos atores diretos do processo (Secretaria de
Desenvolvimento Econô'mico, o Jaraguá do Sul Convention & Visitors
Bureau, o núcleo da hospitalidade Acijs/Apevi, o Comitê Regional de
Turismo e o Secretaria de Desenvolvimento RegionalkA gestão do tu
rismo deve ter um planejamento de longo prazo, projetos de execução

, de curto e médio e uma implantação que possa garantir suo execução
sem desvios. Deve-se ainda criar indicadores paro medir suo eficácia
e executar as alterações que garantam o alcance da meto.

afro agrícola deve sermaior no Sul
Previsão do IBGE'é de que colheita ultrapasse 136,5 milhões de toneladas
BRASíLIA
A safra brasileira de cere

ais, leguminosas e oleaginosas
pode-atingir o volume-de 136,5
.milhões de toneladas em 2008.
A projeção do' IBGE· (Instítuto
Brasileiro de Geografia e Esta

tística) é de uma colheita 2,7%
maior do que a do ano passado,
que correspondeu a 132,9 mi
lhões de toneladas.

São consideradas no cálculo
as culturas de caroço de algo
dão, amendoim, arroz, feijão,
mamona, milho, soja, aveia,

. centeio, cevada, girassol, sorgo
e trigo. A estimatíva consta do

, . Levantamento Sistemático da

Produção Agrícola (LSPA).
Dentre as principais cul-

turas investigadas que devem
avançar,

.

sobressaem-se ,o ar

roz em casca, com acréscimo
de 8,5%, e o algodão herbáceo
em caroço, cuja produção deve
ficar em 4,1 milhões de tonela
das, uma ampliação de 7,1% no
confronto com o ano passado,
bem como o feijão em grão 1 a

safra (7,4%) e milho emgrãot"
safra (5,8%).

.'
-

A região Sul deve produzir a
maior parte da safra, com 58;3
milhões de toneladas, acompa
nhada do Centro-Oeste (45,9
milhões de toneladas) e S-udes
te (16,3 milhões de toneladas).
A pesquisa foi feita por técnicos

. da Conab (Companhia Nacio
nal deAbastecimento],

•

Em 2008 o produção do, trigo continua expressiva, mas não é o principal responsável pe,lo aumento da safra
'. -

,-- ......
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Defesa Civil permanece em alerta
Previsão de chuva forte e vento intenso preocupa autoridades catarinenses
FLORIANÓPOLIS menda que moradores de áreas

O Dedc (Departamento Es- vulneráveis a deslizamentos
tadual de Defesa Civil) está em fiquem atentos no caso do apa
alerta desde o começo desta • recimento de fendas, depres
semana, devido à previsão de sões no terreno e inclinação de
chuvas fortes, ventos intensos tronco de árvores ou postes. Em
e ressaca no litoral catarinense. caso de início de alagamento,
A previsão é do setor de mete- 'é aconselhável que se provi
orología de Tempo e Clima da dencie a saída das casas e evite

Epagri/Ciram. O alerta é para as permanecer muito tempo em

cidades do planalto ao litoral. contato com a água, devido à
No entanto, o diretor esta- possibilidade de doenças.

dual do Dedc, capitão Márcio O diretor do Dedc ressal
Luiz Alves,

.

esclareceu que a tau que as recomendações
intensidade das chuvas será são uma medida preventiva,
menór do que a dos dias 31 de visando à segurança da popu
janeiro e 10 de fevereiro, que lação. "No caso de ocorrência
deixou38municípios catarínen- estamos prontos para atender
ses em situação de emergência. e garantir a resposta apropria
Se confirmada a previsão de da", garantiu o capitão Márcio
chuva intensa, o Dedc reco- Luiz Alves. Moradores do Vale rio Itapocu sofreram com as chuvas fortes dos dias 31 de janeiro e 1° de fevereiro

Suspenso
Pelo menos por enquanto não ficou decidido noda sobre o liderança do POMBo O deputado Manoel Moto quer ficar mais um
ano, edemenstm ter o simpatia do Centro Administrativo. Ocorre que Antonio Aguiar também penso em ocupar o mesmo

cargo. Oeixaria o 4° Secretario poro Moacir Sopelsa. Mos tudo isso deve ser assunto poro o próximo semana. O que ficou
definido é que o partir do próximQ ano cargos no mesa ocupõdos pelo PMOB passarão por rodízio.

EFEITOS
As eleições municipais começam o me

xer no Assembléia. Primeiro foi o líder
do Pp, Kennedy Nunes, deixar o função
poro se dedicar às eleições municipais
em Joinville. "Estaremos no segundo
turno," uflrmau . No seu lugar o pro
gressista Silvio Oreveck. Outro que se

afastou no vice-liderança do PMOB foi '

o deputado Piriquito. Quer ser prefeito
de Balneário Camboriú. Responde pelo
cargo Elizeu Mottos.

FARPAS
Ao ser acusado de ingrato pelo gover
nador Luiz Henrique, que demonstrou,
através do imprensa, desconforto com

es éobronças constantes pelo falto de
pagamento do Lei 254 - que troto do
reajuste dos policiais - o deputa"do
sargento Soares,' destacou que se o

governador o ajudou·a se eleger foi
muito mais poro ter o apoio do catego-

. rio visando suo reeleição. Ou seja, de
volveu no mesmo patamar, e continuou
cobrando o que está faltando pagar 00
pessoal do Segurança Pública.

CASSAÇÃO
Quem desembarco nesta quarto-feira em Brasília é o governador Luiz Hen
rique. No agendo oficial um encontro com o ministro Geddel Vieira visando
recursos aos municípios atingidos pelos últimos enxurradas. Mos suo viagem
também tem outro objetivo, ou seja, o comentário é de que o governador
vai atuar nos bastidores de olho no julgamento no TSE onde seu mandato
corre sérios riscos de cassação. Há uma ação, promovido pelo Pp, que poderá
trazer dissabores 00 governador. Por isso seu empenho.
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Garibaldi fará mutirão

Senado quer
votar os vetos
BRASíLIA

Para cumprir um com

promisso de' campanha, o

presidente do Senado, Ga
ribaldi Alves (PMDB-RN)
promete que começará a

colocar em votação a par
tir da próxima semana os

vetos presidenciais. Desde
14 de dezembro de 2005,
nenhum veto é votado pelo
Congresso Nacional e mais
de 500 se acumulam nos

escaninhos do Legislativo.
O peemedebista disse que
conta com o apoio do pre
sidente da Câmara, Arlindo
Chinaglia (PT-SP), no que
chama de "mutirão" para a

votação de vetos. Esses dis

positivos são votados em

uma sessão do Congresso
com parlamentares das duas
Casas.

Para derrubar um veto

é necessária maioria abso
luta na Câmara (257 votos)
e no Senado (41 votos).
Entre os mais de 500 vetos

à espera de apreciação estão
temas espinhosos para o go
verno, 'como a emenda três
do projeto que criou a Recei
ta Federal do Brasil, conhe
cida como Super Receita.
Essa emenda determinava

que os fiscais do trabalho
só poderiam aplicar multas
a empresas após determina

ção judicial. A oposição já se

mobiliza para votar o tema.

REGULAMENTAÇÃO
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Contran adia fiscalização
Selo em capacetes só serão cobrados a partir de 1° de junho
SÃO PAULO

OS motociclistas terão até
,

31 de maio para adequarem
os capacetes às exigências do
Conselho Nacional de Trânsi
to (Contran). O órgão publicou
segunda-feira, 11, no Diário

Oficial da União, uma deli
beração determinando que a

fiscalização do equipamento
de segurança conforme man
da a Resolução 203 seja posta
em prática só a partir de l°de
junho. O motorista que já tiver
pago ou recebido a multa, po
derá recorrer.

Segundo o Denatran (De
partamento Nacional de Trân

sito), a orientação para os

órgãos fiscalizadores, tanto

municipais quanto estaduais,
é cancelar o envio de multas

que já tenham sido aplicadas,
mas não comunicadas aos mo

tociclistas. Em último caso,
os motoristas podem recor

rerJ Junta Administrativa de
Recursos de Infrações Gari)
local, que julga as multas de
trânsito.

O Contran definiu ainda

que os adesivos refletivos e

a certificação serão exigidos
apenas para os capacetes fa
brícados a partir de l°de

agosto de 2007. Em relação à

certificação do Inmetro (Insti
tuto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade
Industrial) será válido tanto o

,

selo externo quanto a etique
ta interna. Dessa forma, quem

Motociclistas que já foram multados por falto de selo nos capacetes devem recorrer à Junta Administrativa

comprou o capacete até o fi
nal de julho do ano passado
só terá de se preocupar com
as novas normas quando for

trocá-lo. -

As mudanças foram anun

ciadas pelo presidente do
Contran, Alfredo Peres da Sil-

va, em conseqüência do alerta
do Inmetro de que circulavam

pelas ruas capacetes aprova
dos pelo instituto, mas sem

o selo de certificação. "Você
tinha o capacete certificado,
mas tinha de comprar outro

porque o seu não tinha o selo.
Isso acabou causando um au

mento no preço do capacete e

até a falta do produto no mer

cada", explicou Silva.
As alterações foram apro

vadas pelos ministros das Ci-
,

dades, Marcia Fortes, e doTra
balho, Carlos Luppi.

Brasil coordenará acordo entre países
País vai elaborar plano de Previdência para países de Língua Portuguesa

'Fluxo de imigrantes está crescendo'

SÃO PAULO

O Brasil será o país res

ponsável por coordenar um

grupo de trabalho para elabo
rar um acordo multilateral de
Previdência Social da CPLP

(Comunidade dQS Países de

Língua Portuguesa). Segundo
a Previdência Social, a decisão
foi tomada entre os ministros
do Trabalho e Assunto Sociais
dos países membros, em um

encontro realizado no Timor
Leste.

Para o secretário de Política

de Previdência Social do Mi
nistério da Previdência Social
do Brasil, Helmut Schwarzer,
um dispositivo elaborado a

partir da experiência do Acor
do Multilateral Ibero-Ameri
cano, assinado em novembro
de 2007, pode ajudar a fechar
lacunas de proteção social.

"Um acordo de Previdência
entre os membros da CPLP é
muito importante, pois o fluxo
de migrantes entre nossos pa
íses está aumentando rapida
mente", afirmou Schwarzer,

No caso brasileiro, há um

grande fluxo de pessoas en

tre Brasil, Angola, Moçambi
que e Cabo Verde, sendo que
muitas empresas nacionais
aumentaram o engajamento
e o intercâmbio entre Angola
e Moçambique, o que requer
um acordo previdenciário:

Porém, para o ministro do
Trabalho, Família e Solidarie
dade de Cabo Verde, Sidônio
Monteiro, o acordo existente
com o Brasil é muito antigo e

já não cumpre suas tarefas.
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Patrimônio é incendiado
Homem destrói riqueza nacional eni protesto por recompensa
SEUL

A polícia da Coréia do Sul
ouviu ontem, a confissão de
um homem que disse ter ini
ciado o incêndio que destruiu
o portal de Namdaemun, o

"Tesouro Nacional Número
1", na capital Seul, no domin
go,10.

O portal foi construído no sé
culo 14 e é considerado o maior
tesouro histórico da Coréia do
Sul. O homem, de 69 anos, foi
questionado pela polícia depois
que os oficiais encontraram em

sua casa peças de roupas e uma

sacola idêntica às descritas por
uma testemunha que disse ter
visto a pessoa que ateou fogo
no monumento. Uma' lata de

'

solvente inflamável - thinner
- também foi encontrada na

casa.

"O suspeito admitiu to
dos os seus atos criminais a

- polícia", disse o capitão Kim

Yong-su à imprensa. O ho
mem, ídentifícado apenas pelo
sobrenome de Chae, disse que
cometeu o ato de vandalismo

porque estava.insatisfeito com

a compensação que recebeu

quando teve suas terras con

fiscadas.
Chae tinha antecedentes

criminais por vandalismo e es

teve preso por tentar incendiar
um outro monumento há dois
anos atrás. Em abril de 2006
ele ateou fogo no antigo palácio
real de Changgyeong. Na época,
Chae também havia justificado

Tremor de 6,6
atinge México

Um trem01 de 6,6 graus de magnitude no

escola Richter atingiu o estado de Oaxa
ca e outros do sul e centro do México, no
noite de segundo-feira. O abalo foi reg·
istrado às 6h50 (1 Oh51 de Brasília) e seu
epicentro se localizou no cidade de Salino
Crul, no estado de Oaxaca. Os primeiros
dados divulgados pelos serviços de Def·
esa Civil de vários estados onde o terre
moto foi sentido indicam que não houve
donos significativos. "Não há donos até o

momento de acordo com o monitoração
que fizemos. No entanto, o monitoração
continuo", explicou o diretor do Defeso
Civil de Oaxaca, Martín Vela.

Fogo consumiu todo o Portal Namdaemun, monumento que marcava o entrado principal do capital coreano

a ação como um ato de protesto
pela baixa recompensa que ob
teve por suas terras.

O incêndio começou na

noite de domingo e mais de
100 bombeiros trabalharam
no local para conter o fogo.
Apesar do esforço, a estrutura

de madeira que ficava apoia
da sobre pilares de pedras foi
completamente destruída em

quatro, horas e sobrou apenas
a base de rocha. O incêndio
não deixou vítimas fatais.

Na segunda-feira, 11, o

presidente recém eleito Lee

Myung-bak visitou a área do
incêndio e disse à imprensa
internacional que o cenário
era "de quebrar o coração". A
edificação tinha dois andares.
O portal que marcava a entra

da principal da cidade de Seul
foi construído em 1398.

.

PIB argentino
cresceu 8,7%

A presidente do, Argentino, Cristina
Fernández de Kirchner, antecipou ontem

que o PIB (Produto Interno Bruto) do País
cresceu 8.7% em 2007, mais que o dobro
do previsto. '�São números importantes,
mos nã� são unicamente entrgdas de
divisos. E um crescimento que começo o

ser apalpado por todos os argentinos que
voltaram o" ter trabalho e o consumir",
destacou o presidente. "Tenho muito
fé e esperança, porque os números do
economia nesdzem que estornos diante
de uma Argentino diferente", acrescen
tou. Para 2007, o Governo esperava um

crescimento do PIB de 4%.

Caso Diana
custa milhões
LONDRES

O custo da investigação so

bre a morte de Diana de Gales
já supera 6 milhões de libras
(cerca de R$ 20,5 milhões), se
gundo dados divulgados ontem
pelo juiz a cargo da pesquisa
judicial, Lorde Scott Baker.

O processo judicial no

Tribunal Superior de Lon
dres alcança 2,4 milhões
de libras (aproximadamen
te R$ 8 milhões), enquanto
a pesquisa policial sobre a

morte de lady Di custou 3,7
milhões de libras (cerca de
R$ 12,5 milhões). A investi

gação judicial, que começou
em outubro, tenta esclarecer
definitivamente a morte da

princesa, ocorrida em 31 de

agosto de 1997, em Paris.
De acordo com as despesas

divulgadas ontem, que saíram
do bolso do contribuinte bri
tânico, o trabalho dos advoga
dos foi o mais caro, já que su

perou 1 milhão de libras, mas
o custo das videoconferências
também foi alto.

Ações contra
efeito estufa
WELLINGTON

O governo da Nova Ze
lândia anunciou medidas
no setor energético para re

duzir drasticamente a emis
são de gases que causam o

efeito estufa.
As duas principais me

didas são a diminuição das
emissões de gases por parte
do . transports comercial e

uma legislação para que em

2012 os biocombustíveis

respondam por pelo menos

3,4% dos combustíveis uti
lizados no País.

A primeira-ministra ne

ozelandesa, Helen Clark,
declarou no Parlamento que
seu país "tem de se trans

formar em parte da solução
para o maior problema do
mundo". Clark se referiu
à campanha que ocorre na
Europa, na qual os consu

midores adquirem produtos
locais para evitar a emissão
de gases no transporte de
mercadorias.

A Nova Zelândia esti

pulou como objetivo eli
minar totalmente em 2040
a emissão de gases do efei
to estufa nó setor do trans

porte.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-�--------ESPORTE

ENTRA E SAI

Ontem, no ,campo do João Pessoa, os jogadores do Juventus treinaram posicionamento e muito bola parado

Juventus dispensa
mais cinco atletas
Outros reforços são esperados até sábado
JARAGUÁ DO SUL

Continua o entra e sai de

jogadores no Moleque Traves

so. Desta vez mais cinco figu
ram a lista de ex-juventinos:
.Anderson (Carioca), Flávio,
Thiago Dati, Juninho e Biro

Lave, expulso no último jogo.
Eles foram liberados devido às

mudanças e as novas contra

tações. A previsão é que mais
cinco reforços cheguem até o

final de semana.

Enquanto isso o time con

tinua treinando para encarar
o Figueirense hoje, às 21, no
Estádio Orlando Scarpelli.
"Vamos encarar um grupo mo
tivado e com a torcida a favor,
mas poderemos tirar proveito
disso", comenta o técnico do

Juventus, Dirceu Mattos. O
time pretende aproveitar que
o alvinegro está confiante (já
que venceu o clássico contra

o Avaí) e ganhar pela empol
gação adversária. Mattos não

quis divulgar quem sai jogan
do. Quanto aos novos atletas,
apenas [éferson não tem a do

cumentação liberada.
Quando questionado sobre

o resultado, o treinador disse

que "o pensamento é nunca

perder". No entanto, ele tem

consciência de que há mui
to para ser feito. "O tempo é
muito curto, vamos jogar na

quarta e no domingo. É um

campeonato muito rápido",
argumentou. Os novos joga
dores do [uventus, Vander-

son, Maciel e Jefferson, têm

apenas quatro rodadas para
se entrosar e ajudar a equipe

.

sair da zona de rebaixamento.
A partir disso, o time pretende
brigar igualmente no returno,
já que os atletas estarão mais
entrosados. "Eles estão che

gando agora, temos que trei
nar o posicionamento, mesmo
assim o grupo tem assimilado
bem aquilo que estamos pas
sando", observa o treinador.

Para a partida de hoje, o

treinador não poderá contar

com o lateral Cris, contundi
do, e o zagueiro Xuxa expul
so na última partida contra o

Metropolitano.

GENIELLI RODRIGUES

---,--1' tdl) Im n�111111� In Ilf1----�
Figueirense: Wilson; César, Bruno

Perone e Asprilla; Diogo (Carlinhos),
Leandro Makelele, Cleiton Xavier,

Rodrigo Fabri e Cristiano; Fernandes e

Edu Sales. Técnico: Alexandre Gallo.

Juventus (time provável):
Márcio; Amauri, Jovane e Marcão;
Jaime, Rodrigo (Marcinho), Bele,
Palácio e Vanderson; Marlinho e

Ramazotti. Técnico: Dirceu Mattos.

Data: 13/2 (Quarta-feira) • Horário: 21 h • Local: Estádio Orlando Scarpelli (Florianópolis) "Ingressos: Setores B, C e E

(descoberta): R$ 25 • Arbitragem: Mauro de Lima, auxiliado por Jonas Estevão da Silva e Lauremir Saavedra.

x
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Bola parada
o técnico Dirceu Mattos organizou boa parte do treine ontem com

jogadas de bola parada. Com destaques para o recém-chegado
Vanderson (foto), bastante utilizado e com grande percentual de
acerto. A tática pode funcionar, especialmente jogando fora de
casa. E Mattos resolveu não divulgar a escalação. Mas nem tem
como fazer muito mistério depois do bonde que passou ontem no

João Ma rcatto.
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Humberto e Falcão
marcam duas vezes
Jogadores se destacaram na goleada por 5xO
UBERLÂNDIA/JARAGUÂ DO SUL

Depois do sufoco na estréia
da 3a Superliga, a Malwee con

quistou ontem à tarde, no Giná
sio Tancredo Neves, em Uberlân
dia (MG), a primeira vitória do
ano em jogos oficiais. A goleada
por 5xO diante do Adepa/Pedro
Afonso deixou a Malwee com o

segundo lugar no grupo, atrás do
Garça que ontem goleou o Tapa
jós por 12xO. Hoje, ao meio-dia,
o time jaraguaense enfrenta o

Granja (CE), com transmissão da

SporTV e da Rádio Amizade.
Sem Ari e Chico, poupa

dos, a Malwee começou o jogo
pressionando, mas esbarrando
nas grandes defesas do goleiro
Digulin. O time de Tocantins

-

também criou algumas chances
de gol, mas foram os jaragua
enses que abriram o placar, aos
13min30. Depois de troca de

passes, Lenísio completou para
as redes. O segundo saiu 14 se

gundos depois, com Falcão.
O ala Humberto apareceu

no jogo na etapa final. Aos

9min44, depois de jogada rá

pida, a bola sobrou para ele,
que chutou para fazer 3xO.
Quatro minutos depois, o

mesmo Humberto aproveitou
'cobrança de escanteio para
fazer o quarto. Aos 17min18,
Falcão fechou o placar.

Comemoração
depois do jogo

Destaque na partida, o jo
vem Humberto comemorou o

resultado. "Foi um jogo muito
bom, apesar da dificuldade
de entrar na defesa deles",
comentou, dizendo que ain- Falcão foi um dos destaques da goleada de ontem em Uberlândia
da sente um pouco a falta de
ritmo. "Não deu para fazer a

pré-temporada ideal, mas va

mos nos adequando", emen

dou o ala. Já o craque Falcão
disse que o adversário valori
Z0U a derrota. "O goleiro deles
foi muito bem. Como em todo

jogo, enfrentamos um time

complicado", emendou.

. JUUMAR PIVAITO

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE JARAGUÁ DO SUL
CNPJ 03.855.214/0001-38

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de.Trabalho Médi.co de Jaraguá do Sul, no uso

das atribuições que lhe confere o artigo 42 § III do Estatuto Social, convoca
todos os Cooperados da Cooperativa para participar da Assembléia Geral

Ordinária, a ser realizada no GPL - Centro dos Profissionais Liberais, à Rua
Donalda Gehring, n". 175' - Jaraguá do Sul - Estado de Santa Catarina, às
17h30min do dia 25 de Fevereiro de 2008, em primeira convocação, com no

mínimo dois terços dos Cooperados, em condições de votar; às 18h30min,
em segunda convocação, com no mínimo a metade e mais um dos-Coop
erados; ou ainda, às 19h30min, em terceira e última convocação, com a pre
sença de no mínimo 10 (dez) Cooperados, onde será discutida a seguinte:
ORDEM DODIA
1. Alteração Estatutária.
OBS: O número de Cooperados, para efeito de cálculo de "quorum" de insta

lação, é nesta data, de 150 (Cento e Cinqüenta).

Jaraguá do Sul, 12 de Fevereiro de 2008.
Dr. Adernar Nardelli· Presidente

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE JARAGUÁ DO SUL
CNPJ 03.855.214/0001-38

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Trabalho Médico de Jaraguá do Sul, no uso das

atribuições que lhe confere o artigo 42 § III do Estatuto Social, convoca todos os

Cooperados da Cooperativa para participar da Assembléia Geral Ordinária, a ser

realizada no CPL - Centro dos Profissionais Liberais, á Rua Donaldo Gehring, na.
175 - Jaraguá do Sul - Estado de Santa Catarina, ás 17h30min do dia 25 de Fe
vereiro de 2008, em primeira convocação, com no mínimo dois terços dos Coop
erados, em condições de votar; às 18h30min, em segunda convocação, com no

mínimo a metade e mais um dos Cooperados; ou ainda, às 19h30min, em terceira
e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) Cooperados, onde'
será discutida a seguinte:
ORDEM DODIA
1. Deliberação sobre a Prestação de Contas, compreendendo Relatório do Consel
ho de Administração, Balanço Geral, Demonstrativo de Sobras e Perdas e demais
Relatórios Contábeis, bem como Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao Exercício
Social encerrado em 31.12.2007;
2. Destinação das sobras ou rateio das perdas apuradas;
3. Eleição.dos componentes do Conselho Fiscal, bem como de seus respectivos su
plentes, para o exercício social de 2008;

. 4. Fixação 'da indenização e diárias de viagem, a ser paga à DiretoRa Executiva e aos

Conselhos de Administração, l"écnico e Fiscal, pelo desprendimento de tempo nas

atividades administrativas;
5. Reavaliar a destinação dos recursos transferidos ao Fundo de Apoio Operacional

. de Exercícios anteriores;
6.Fixar ó valor da subscrição mínima de quotas-partes, de acordo com o parágrafo VI
do artigo 29 do Estatuto Social;

.

7. Referendar desligamento e eliminação de Cooperados no decorrer do exercício
de2007;
8. Referendar contrato entre Prestadora e Operadora, atendendo a RN 71 da ANS.
OBS: O número de Cooperados, para efeito de cálculo de "quorum" de instalação, é
nesta data, de 150 (Cento e Cinqüenta).
Jaraguá do Sul, 12 de Fevereiro de _?008.

Dr. Adernar Nardelli· Presidente
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----------ESPORTE

LIBERTADORES

Três brasileiros estréiam
flamengo, Cruzeiro e Santos iniciam briga por título
DA REDAÇÃO

Para Flamengo e Santos, é
a estréia. As duas equipes ini
ciam hoje a caminhada rumo

ao sonhado título da Taça
Libertadores da América. Já
para o Cruzeiro, já é o tercei
ro

. jogo, já que os mineiros

passaram pela primeira fase
da competição. E são eles que
jogam em casa, contra o Real
Potosí da Bolívia. Os outros

dois jogam fora. Os cáriocas
contra o Coronel Bolognesi,
no Peru, e os paulistas contra.
o Cúcuta, da Colômbia.

O rubro-negro sequer co
lheu informações do adver
sário. O técnico Joel Santana
só sabe que estará em campo,
às 21h5 O (de Brasília), para
enfrentar o Coronel Bologne
si, em Tacna, no Peru. "Não

conheço nada (do Coronel Jogadores do Flamengo não sobem nado sobre o adversário de estréio no Libertadores, hoje no Peru

Bolognesi), e não tenho ne-

nhum dado sobre eles. Esta
mos correndo atrás", decla
rou, sem muita convicção de
que arranjará informações
sobre o rival.

Em Minas, com aprovei
tamento 100% neste início
de temporada, o Cruzeiro
estréia às 21h50, no Minei
rão, em Belo Horizonte, e

pretende aproveitar ao má-
-ximo o mando de jogo. A

vantagem cruzeirense é já
estar ambientado ao clima
da Libertadores. Afinal, o Cerro Portefio nos dois jogos
time precisou disputar a fase do confronto - no segundo,
preliminar, quando venceu o ínclusíve.. houve confusão

Guga perde
na estréio

Durou pouco o participação do brasileiro
Gustavo Ku�rten no chove de duplos do
Torneio de Costa do Sauípe, no Bahia.
Jogando 00 lodo de André Boron, ele foi
eliminado pelos italianos Fabio Fognini
e Filippo Volandri por 2 sets o 0, com

duplo 6/3. Último pa,rtida do dia, o jogo
durou apenas 56 minutos. Em quadro,
Guga tentou, jogar o máximo possível.
A partido começou equilibroda, mos os

italianos conseguiram uma quebro já no
.

segundo gome. O Brasil deu o troco no

quarto, parcial que teve algumas boas
performances de Boron. Guga tentou en

caixar bolos de difícil defeso.

objetos no gramado e a parti
da foi interrompida antes· do
final.

Já o Santos inicia a luta
pelo seu terceiro título da Li
bertadores a partir das Oh10
de quinta. O Cúcuta fez boa
campanha na edição passada
da Libertadores, quando foi eli
minado na semifinal pelo Boca

Juniors, que acabou sendo o

campeão. Mas o Santos, mes-
mo em má fase no Paulistão é

no Estádio Defensores del vivendo processo de reformula-
-

Chaco, em Assunção, quan- ção, aposta na vitória para ca

da torcedores locais atiraram meçar bem a competição.

Eurico ameaço
retirar estátua

Os últimos capítulos do negocia
ção de Romário com o Flamengo
parecem. ter atingido em cheio o

Vasco. O presldente Eurico Mirando
ameaçou até retirar o estátua do
Baixinho de São Januário. Eurico
disse que Romário preciso honrar o
homenagem que foi prestado pelo
Vasco após o milésimo gol marcado
com o camisa do clube. No final do
tarde de ontem, Eurico declinou e

declarou que o estátua será manti
do independente de onde Romário .

estiver jogando. "Elo é absoluta
mente definitivo", declarou.
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Grupo 1
.

.

San 1.orenzo{ARG)
Real Potosí (BOI.)
Coracas (VEN)
Cruzeiro (BRA)
Grupo2
EstucfKllltes (ARG)
Danúbio (URU)
Depot1iwCuenaI (QUE)
Lanús (ARG)
Grupo3
Boco Juniors (ARG)
Colo Colo (CHI)
Unión Maracaibo (YEN)
A1Ias(MEX)
Grupo4
Ramengo (BRA)
Nacional (URU)
Coronel BoIognesi (PER)
Ciendono (PER)
Grupo5
'rolei'Plate (ARG)
lho �CÍltóliaJ (CHI)
Unilr.. ''SÍdad San Martín (PER)
AmériaJ (MEX)
Grupo6
Santos (BRA)
San.José (BOI.)
Cúcuta Deportíw (COO
ChiwsGuadalajaro (MEX)
Grupo7
São Paulo (BRA)
Sportiw I.uqueIia (PAR)
Atlético Nacional (COl)
Audax (CHI) au Chicó (COl)
GrupoS
Ruminense (BRA)
Ubertod (PAR)
LOU(EQU)
Arsenal (ARG)
1uRodada
Hoje (13'2)
19h30-Cienàano xNacional
21 h50 - CeI. BoIognesi xRamengo
21 h50 - CruzeiroxReal Potosí
Amanhã (14/2)
01110 - Cúcuta xSantos
19h -LanúsxDanúbio
22h10-U.San Martín xRiwr Plate

ClBOOBMSl!.
10 Fase -.Jogos de Ida
Hoje
16h-lbJiutaba (MG)xA1IéIito(GO)
16h - Unhares (ES) xJuventude (RS)
16h30 - Roma (PR) xVolto RedOnda (RJ)
2011 -Itabaiana (SE) xVasco (RJ)
2Oh3O-Chapecoense (SC) xGuaroni (SP)
2Oh3O - Águia Negro (MS) xParonavaí (PR)
21h30 - Sousa (JIB) xVitória (BA)
21 h30 - Baroúnas (RN) xCric:iúmo (SC)
21 h45 - Banus (PI) xCorinthians (SP)
21 h45 - FastClube (AM) xSanID Cruz (PE)
21h45 - Jadaro (MIl xGrêmia(RS)
22h30 - Tuna Luso (PA) xCoritiba (PR)
22h30-Maronhão (MA) xSão Caetana (SP)
22h30-Ulbni (RO) xPortuguesa (SP)
22h30-Trem (AP) xPamoo (PR)
Amanhã
22h30 - Roraima (RR)xNáutico (PE)
27/1
15h15 -Corinthiilns (AU xAtIético (PR)
15h30 - Madureiro (RJ) xABC (RN)
20h30-Cacerense (MIl xGoiós (GO)
2Oh3O-Ria Bmnco (AC) x Batafogo (RJ)
2Oh3O-Jaguaré (ES) xRiwr (PI)
20h30-Guaní (DF) xNacional (AM)
20h30 - Coruripe (AU xJIM!I1IUs (SP)
2Oh3O-CentraI (PE)x Iàno (PA)
2Oh3O": Ulbm (RS) xBrasifiense (DF)
20h30-Nadanal (JIB) x Inter (RS)
20h30-Demaautu (MG) xBrogantioo (SP)
20h45 - Palmas (TO) xAtIétic:o (MG)
20h45- CENE (MS) xPalmeiras (SP)
20h45 - Bacabal (MA) xSport (PE)
21 h45 - América (PE) x Fortaleza (CE)
21h45-lcasa (CE) xBahia (BA)
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AMOR POR ANIMAIS

CONTRA-CAPA---------

Cachor�os de rua ganham um lar
Cátador de papelão fez um canil em casa para cuidar dos cães abandonados

I
t:

JARAGUÁ DO SUL

José Packer Neto, 38 anos,
cata papelão nas ruas de [a
raguá do Sul e nos finais de
semana vende picolé. Ele cal
cula que sua renda mensal
some no máximo R$ 300. Por
ser magro e baixo, seu ape
lido é Zequinha. Mas não é
o apelido ou a profissão que

.

o faz ser conhecido na Loca
lidade Tifa dos Húngaros. O
fato de José levar cachorros
abandonados para sua casa e

cuidar, atualmente, de 26 de
les, o torna mais popular na
vizinhança.

O canil começou a ser

construído há três anos, quan
do José mudou-se para a Rua

Garibaldi, mas desde os 17
anos ele gosta de animais.

"Quando eu saia para catar

papelão, os cachorros me se

guiam. Quando percebia que
eram abandonados trazia para
casa", relembra, Agora, ele
leva uma caixinha junto, para
também pegar os cachorros
machucados. Por morar so

zinho e numa área rural, os

animais não incomodam. "Os
vizinhos conhecem o berreiro'
que os cachorros faiem quarr- .

do eu chego", explica.

Junto com seu vizinho, o

Índio, o catador cuida de todos
os cachorros, passa óleo nas

patas, "para não pegar - bicho
do pé", lava e trata. "Já veio

gente da Prefeitura, mas viram
que é tudo limpinho e não fi
zeram nada", conta. Mesmo
em situação precária, ele não
recusa nenhum animal com

medo do destino que os cães

possam ter.
De todo o seu canil, só al

guns cachorros têm nome
.

e, mesmo assim, repetidos.
'Aqueles lá eu chamo de Pre
to", fala José apontando para
três ou quatro cães, "fica difí
cil lembrar de todos". Ele diz
que faz isso por amor e que ,

não daria nenhum animal por
que tem medo de que não cui
dem direito. "Só dei um para
o Índio porque ele sempre me

ajuda e'agora ele também cui
da de cachorros".

O maior temor do catador,
que hoje recebe ajuda de uma
rede de postos de combustí
vel, é que os animais fiquem .

sem comida. "Quando eu fico
doente é complicado, porque
não tenho comida guardada".

LUCD\NA DE ÂGUIAR

Pllro manter o canil, José
pJeci�o de ajudo. Ele. necessito
de tela porque ainda não con

seguiu cercar o quintal. Também
não tem comido estocado e nem

remédios poro fazer os curotiv1}s.

Como ajudaro canil
,

.

Como o coso de José é afastado e
'

ele não tem telefone, o contato

pode ser feito com suo irmã, Ter
ezi-nho Packer, no telefone 3275-
1112. O próprio José recolherá os

doações no local indicado.
Há três anos José Packer N�to pega os cachorros abandonados e leva poro sua caso: "Faço isso pór amor"

A melhor tnmhémem
materiais esportivos
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