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" A malha que envolve voce.

, YN,lW.elian.com.br

Segredosda
gastronomia
Aprendo o fazer um delicioso baca
lhau com batotas para saborear com
todo família.
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Uma pesquiso feito em seis países
sul-americanos mostrou que 'os

jovens esperam do poder público
políticas e,specíficas para a juven
tude. Segundo conElusõo dos pes
quisadores, os jovens sobem que
seus .d,ireitos devem ser. garantidos
pelo Estado, mos nem sempre con

fiam no poder público.

. Seminário pode
reeenerterístas

Vagas abertas
para estágios
Entidades têm cerco de 40 opções de
emprego poro jovens estudantes.
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Cartão Postal de Corupá deve ter

J r� espaço poro, hO,sp.edar os visitantes.
.
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Antigodepósito de cargas
vai abrigar uma biblioteca
Previsõo é de que em dois meses seja inaugurado o Centro Histórico de Jõraguá do Sul

Colegiado de
, administração
divulgo dados
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fi�el CaStro
deixo o poder
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�
o líder anunciou ontem suo renúncia

.

'
.

após quase meio século à frente do
poder em Cubo.

Pígiml20

MP e TeE devem
receber relatório

, Aumenta procura
por seguro noSine
Segundo coordenador regional, mais
de 600 solicitações são atendidos
por mês em Jaraguá do Sul.

PígiJlo.&

Vereadores de Guaramirim aprovaram
documento que aponto irregularidades
no Secretario de Esportes.

Página 4
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PONTO DE VISTA

DO LEITOR'

Mudanças climá�icas,
novamente?

Notícias em torno das mudanças climáticas do pla
neta, as quais possuem os seres humanos como ato

res, tornam-se mais enfáticas e incisivas a cada dia
e é evidente a preocupação. da sociedade e da mídia
internacional com a crescente onda de fenômenos da
natureza.

Não é só do popular aquecimento global que se tra
tam estas linhas, mas sim de todos os efeitos "estra
nhos" que a natureza vem apresentando nesta última
década, onde chuvas atípicas, enchentes, temperaturas
baixas em pleno verão e vendavais assolam regiões do
Brasil nunca antes evidenciadas.

Uma boa quantidade destes estranhos fenômenos .

vem ocorrendo na região de [araguá do Sul, onde mui
tas pessoas se questionam onde é que se escondeu

aquele costumeiro verão tórrido de início de ano.

E certamente você deve estar se indagando, "O que
eu tenho a ver com isso?", e a resposta é: "Tudo!"

Muitos não imaginam ou preferem esquecer que por
trás destes fenômenos estão a utilização desordenada
dos recursos naturais e as muitas ações desregradas to
madas pelo homem no último século, após a revolução
industrial.

Somente hoje tomamos conta de quão nocivo foi o
legado deixado pelo desenvolvimento humano na na

tureza, especialmente de qual futuro deixaremos aos

nossos filhos.
.

Sabemos, porém, que podemos fazer algo. Algo
importante, que começa em nossos lares e que com a

contríbuição de cada um de nós, fará que um futuro
melhor se desenhe a cada dia.

Como reflexão, seguem os questionamentos. Por

que não investir alguns minutos de seu tempo plantan
do uma árvore? Por que não separar o lixo reciclável e
destiná-lo de maneira correta? Por que não reduzir o
consumo de água, de eletricidade e de outros recursos

que o planeta nos oferece?
Pense. Reflita. Descubra uma maneira: de cuidar do

seu, do nosso mundo.

EVELISE GARCIA PARHAM FARD, BiÓlOGA, M.SC.

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

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

Rua Procopio Gomes de Oliveira. 246. CEP 89251,200. Cx. Postal 18. E obrigatório
informar nome completo. profissão. ·CPf e

• telefone (. não serão publicados).

Disparo de alarme' antifurto, por si só, não gero dono moral
JANAíN4 ELIAS

CHIARADIA,
ADVOGADAINTEGRÁNTE
DO ESCRITÓRIO
CASSUllADVOGADOS
ASSOCIADOS

(FONTE SfJ).

Presenciamos com grande freqüência,
episódios nas saídas de estabelecimentos
comerciais, em que há disparo equivocado
de alarme antifurto.

Em que pese O contratempo ocorrido,
para chegar a causar algum dano moral, é
preciso que tenha havido reação agressiva,
ríspida e espalhafatosa por parte da loja.
Assim entendeu a Quarta Turma do Supe
rior Tribunal de Justiça (S1], ao manter a
decisão da segunda instância da Justiça da.
Paraná que negou pedido de indenização

feito por um casal de consumidores que
viveu o episódio. .

A ação foi movida contra uma grande
.

rede de supermercados do sul e sudeste do
País. Os consumidores alegavam ter sofrido

grande constrangimento pelo acionamento
do dispositivo antifurto fixado num pacote
de pilhas que haviam comprado. O alar
me soou quando o casal saía do estabele-

. cimento empurrando dois carrinhos com

as compras feitas. Foi constatado por um

empregado do supermercado que o funcio
nário do caixa havia esquecido de retirar o

dispositivo, sem que para tanto houvesse a
necessidade de qualquer revista aos consu

midores..Em primeira instância, o pedido
de indenização por dano moral foi julgado
procedente,

.

consíderando. a responsabili
dade objetiva do supermercado por se tra-

tar de relação de consumo.
Analisando o recurso do supermerca

do, o Tribunal de Justiça do Paraná (1J-PR)
entendeu que não seria o caso de pagamen
to de indenização porque o disparo de um
alarme desse tipo não poderia ser ínterpre
tado como uma acusação de furto.

Inconformados, os consumidores re

correram ao S1J. O relator, ministro Aldir
Passarinho Junior, afirmou que não houve

qualquer atitude dos servidores da loja no

sentido de agravar o incidente; tendo so

mente soado o alarme. Para o ministro, o
fato, ainda que desagradável, representa
um dissabor, um contratempo, mas não

chega a gerar, por si só, direito indenizável,
já que não causa dor ou sofrimento. Desta'
forma, há necessidade da efetiva ocorrên
cia do dano, e não, mera presunção.
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FALA Aí!

, Democracia
neste país (Brasil)
é relativa,mas
corrupçõo é
absoluta. "

PAULO BROSSARD,
EX-SENADOR

e ex-ministro do Supremo
Trib.!!nal Federal. '

" Certos políticos
brasileiros

confundem a vida

pública com a

privada� "
-

APARíCIO TORELLI,
o Barõa de Itararé.

, Minha eleiçõo pode
alimentar boatos,
mas a postura
é a mesma. ,

TERRYS DA SilVA (PTB),
VEREADOR DA OPOSiÇÃO,

eleita vice-presidente do Câmara
de Jaraguó com votos do
bancado do prefeito.

Amin 'não assume
"Quero declarar de formo pessoal e irretratável que jornais admitiria exer

cer o cargo de governador do Estado sem votos que legitimassem o manda
to." Trecho de corto do ex-governador Esperidião Amin (PP) aos eleitores
catarinensés escrito em agosto de 2007. No sexto-feira, 15, Amin arrematou:
"Não pedi poro que esqueçam o que escrevi.". Ou seja, se o governador Luiz
Henrique do Silveira (PMDB) for cassado pelo Superior Tribunal Eleitoral,
sob acusação de ter usado o máquina administrativo para fazer propagando
pessoal no componho de 2006, Amin não assume. Uma sentença condena
tório -já são três votos de ministros pelo cassação- derrubària, também, o
vice-governador leonel Pavon (PSDB). Embora ele não tenho participado do

.

governo passado, poro o STE também é réu. O silêncio de Pavon, à época,
caracteriZQria ter compactuado.

MAIS UM-
Depois do kombi estacionado em

faixa amarelo mostrado no edição
de sábado; o que é proibido, agora
foi o vez do motorista de fusco do
prefeitura (foto) modelo 'sucata',
tal o estado deplorável de con

servação. Como já dissemos aqui,
se o exemplo vem de cimo, COI1:1 o

próprio prefeito, o servidor imito.
Poro o semana, tem mais.

VISÃO DOTSE
A propagando pró-LHS foi maciço du
rante o componho. Mesmo não citado
nos peças publicitários que invadiram
o rádio, TV e jornais, o direcionamento
não deixava dúvidas. Afinal, era can

didato o reeleição e o propagando
falava diretamente e sem rodeios dos
obras realizados nos últimos quatro
anos pelo governo do Estado. � isso,
segundo o Pp, autor do ação, teria de
sequjlibrado o disputo entre Luiz Hen-
rique e Amin.

..

. CONJECTURAS
Cassado o governador, o que pôde
acontecer? 1- Amin assume, renuncio

.

e tomo posse seu candidata0 à vice,
Hugo Bhiell. 2- Se também não quiser,
entregará o bastão poro o presidente
do Assembléia Legislativo, deputado
Júlio Garciq (DEM), que convocará

novo. eleição, como se fosse uma re

petição do segundo turno. 3- Quem
ganhar, levo. '0 •

•
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CI DO ESPORTE

POLÍlICA----------

Relatório vai hoje para MP e TCE
Pedido é para que sejam apuradas as responsabilidades da Prefeitura
GUARAMIRIM

A Câmara de Vereadores de
Guaramirim encaminha hoje
ao Ministério Público estadu
al e federal o relatório da CI

(Comissão de Inquérito) que
·

investigou denúncias de ir
, regularidades cometidas pela·

Secretaria de Esportes, Lazer e
· Promoção de Eventos.

O documento também será
enviado ao Executivo, ao Cen
tro de Apoio Operacional da
Moralidade Administrativa e

ao Tribunal de Contas do Esta
do, para apuração das respon
sabilidades da Prefeitura na

administração dos recursos do
I município. Também pede que
seja realizada uma auditoria
contábil e fiscal na Secretaria.

O relatório foi aprovado pela
.

comissão na segunda-feira pela
manhã e à noite seguiu para vo
tação no plenário, quando tam
bém foi aprovado. Foram sete
votos favoráveis: da presiden
te da CI, Maria Lúcia Richard
(PMDB), do relator" Marcos
Mannes (PSDB), e dos verea

dores João Deniz Vick (PMDB),
,

Osni Bylaardt (PMDB), Adair
,

Araújo (PP), Luis Antônio Chio
dini (PP) e Evaldo João Junckes
(PT), Germann manteve o voto
contrário como membro da co

missão, acompanhado do cole
ga de bancada Jorge Feldmann.

Para o líder de governo, a CI
desviou o foco do trabalho que,
segundo ele, deveria se resumir
a verificação de despesas ocor-

, ridas nos Joguinhos Abertos de
- Mafia, e a um pagamento efetu
'ado à Associação Guaramirense '

de Árbitros. "Eram duas linhas
de investigação, e nós temos no
regimento interno que devemos
fazer a CI baseada no foco que o

presidente nos determina", jus
tificou Germann.

Jáo presidente daCâmara dis
se que os vereadores cumpriram
com seu papel de fiscalizador das
ações do EXecutivo. 'Agora basta
oMinistério Público tornar as de
vidas providências, porque nós

(os vereadores) não temos poder
de Justiça", declarou Junckes, co
locando o relatório à disposição'
da população, como documento
público que é.

CAROLINA TOMASELLI
" 1 .

Tucano Marcos Mannes foi o relator do Comissão de Inquérito
'

Relatório foi aprovado em plenário com apenas dois votos contrários

Associação de árbitros recebeu
R$ 212 mil de forma irregular
A CI (Comissão de Inquéri

to) constatou irregularidades no
'pagamento de árbitros da AGA
(Associação Guaramirense de

Árbitros), contratada para fazer
a arbitragem de eventos realiza
dos pela Secretaria de Esportes.
O relatório cita que a Prefeitura
"contrata árbitros da associação
sem realizarprocesso licitatório,
nem pactuar convênio". Entre
os anos dê 2002 e 2007, a AGA
recebeu domunicípio o total de .

R$ 212.781,40. Entretanto, não
dispõe de livro ata, livro caixa e

nem conta corrente. "O dinhei
ro' público é destinado a uma

associação na qual não existe
controle contábil, não sendo

possível a prestação de contas",
destaca o relatório, que tambérri
aponta a "destinação de dinhei
ro público para cada jogo reali
zado, sem controle de despesas
por parte da Prefeitura".

O relatório também con

firma que a Secretaria de

Esportes adulterou riotas fis
cais ocorridas nos Joguinhos
Abertos de Santa Catarina e

também no Parajasc. Segun
do relatos, posteriormente
confirmados após análise do
cumental, as notas eram emi
tidas com valor superior ao

efetivamente gasto e depois
eram novamente adulteradas.
'l\ primeira adulteração ocor

re no momento da emissão da
nota fiscal. A segurida ocorre

no momento da entrega para a

prestação de contas do empe
nho", aponta o documento, que
conclui: "Diante das considera
ções acima, verifica-se que há o

efetivo desvio de dinheiro pú
blico, comprovando-se a falta
de controle pela administração,
representada pelo prefeito, que
após ser informado dos atos sob

investigação permaneceu silen
te, restando tipificada a lesão ao

patrimônio público por ação ou
omissão ...".

Prefeitura não
se manifestou

Desde a' criação da CI

(Comissão de Inquérito), o

prefeito Mário Sérgio Peixer
.

(DEM) absteve-se de qual
quer comentário sobre as in

vestigações e também, agora,
'

diante do relatório, nenhum
pronunciamento foi dado. O
secretário de Esportes, Nel
son Boeíra, de Oliveira, con
tinua no cargo.

O silêncio da administra
ção é citado no relatório, que
sugere a instauração de Co
missão Processante, "em vir
tude da negligência e omis
são do prefeito na defesa dos
bens do município, pois até
o presente momento não se

manifestou no sentido de de
fender o erário público dos

presentes atos denunciados,
não restando alternativa a

esta Casa senão sujeitá-lo ao

julgamento da Câmara por
incorrer em infrações políti
co-administrativas" .
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Schroeder ministra a oficina

Oficina forma
escritores
JARAGUÁ DO SUL

Escritores ou aspirantes
fiquem atentos! A Design
Editora e o Instituto da

Educação e do Livro pro
gramam para este final de
semana mais uma etapa do

projeto de profissionaliza
ção destinado a quem se

interessa pela arte de escre

ver histórias. A oficina tem

carga horária de 13 horas
divididas em três dias: sex-

.

ta-feira, sábado e domingo.
O conteúdo fica a cargo

do romancista e dramaturgo
Carlos Henrique Schroeder,
que publica semanalmente
suas crônicas no jornal O
Correio do Povo. Ele apre
senta os trabalhos de escri- .

tares como o argentino Ri
cardo Píglía e dos franceses
Roland Barthes e Maurice
Blanchot, Além deles, diver
sos outros entram na lista.

Quem quiser participar
precisa entrar em contato

pelo e-mail atendimento@
designeditora.com.br. A
oficina custa R$ ,210. Os
encontros acontecem no

Museu Emílio da Silva, ao
lado da Praça Ângelo Pia

zera, no Centro, das 19h às
22h do dia 22, entre as gh
e meio-dia e 14h às 18h,
no sábado, e no domingo
das 15h às 18h.

CENTRO HISTÓRICO

.{

O CORREIO DO POVO II
.
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Primeira etapa quase pronta
Depósito de cargas aos poucos se transfonna em biblioteca
JARAGUÁ DO SUL

Faltam cerca de dois meses

para a Estação Ferroviária se

transformer oficialmente na

primeira parte finalizada do
Centro Histórico de Jaraguá
do Sul. Este é o prazo previs
to da entrega, do prédio antes

reconhecido como armazém e

depósito de cargas. A partir de
abril, ele passa a abrigar a Bi
blioteca Pública Rui Barbosa.

Também inclusos nesta

etapa do projeto, quatro quios
ques ainda estão ein fase de

.

construção. Os espaços vão
ser ocupados por uma florí
cultura, barbearia, banca de

jornais e- revistas e guarita de
. segurança. As empresas in
teressadas devem. particípar
de concorrência pública pro
gramada para os próximos
meses. O valor mínimo não
foi definido, mas os recursos

angariados devem servir para
manutenção do ambiente.

Já no depósito, em contra

partida, restam poucos deta
lhes para à término do traba
lho de operários, engenheiros
e arquitetos. Nesta semana, a

equipe instala vidros internos
e também faz os acabamentos
do piso em madeira do �eza
nino.

- A partir da próxima sema

na, a empresa responsável pela
obra inicia outra fase. É a vez

da' Estação receber melhorias
orçadas em R$ 1 milhão e 700

mil. O projeto deve levar oito
meses para a execução. Depois
disso, o local acomoda os se-

Espaço que vai abrigar os livros ainda recebe acabamentos. Inauguração deve acontecer em abril

tares da Fundação Cultural e
mais as entidades culturais,do
município. Uma sala multiuso

foi destinada a elas que, pro
vavelmente, vão organizar ofi
cinas destinadas ao público.

Ao contrário do que havia
sido previsto anteriormen
te, o Arquivo Eugênio Victor
Schmõckel não ganha casa

nova, pelo menos por enquan
to. Conforme Natália Petry, pre- .

sidente da Fundação, o Centro
Histórico não comporta a mu

dança. O mesmo acontece com

o futuro Museu do Expedicio
nário. Os artigos continuam
encaixotados até a entidade en

contrar outro lugar adequado.

KELLY ERDMANN

. Entidades têm 40 vagas de estágio
Ciee e Proe encaminham estudantes para o mercado de trabalho

Programas djsponibilizam vagas

JARAGUÁ DO SUL

Você tem 16 anos ou mais
e pretende deixar o ano de
2008 marcado pelo ingres
so no mercado de trabalho?
Uma alternativa para conse

guir alcançar este objetivo
é o estágio. Em Jaraguá do
Sul, existem 40 vagas aber
tas nas duas entidades res

ponsáveis pelo encaminha
mento de. 'candidatos. No
Ciee (Centro de Integração

Empresa-Escola), por exem
plo, há 28 oportunidades. Já
no Proe (Programa de Com

plementação Educacional)
são outras 12.
A maioria delas abrange a

área administrativa e finan
ceira: Porém, interessados
também encontram trabalho
no segmento industrial e de.
serviços, conforme Luiz Car
los Uller, supervisor regional
do Ciee. Ele também lembra

que o estágio é a melhor ma
neira de absorver experiência
na profissão escolhida. "Ele é
um ato educacional e não pro
dutivo", explica.

Para se cadastrar. em uma

das duas instituições, basta
estar matriculado e freqüen
tando o Ensino Médio, curso
técnico, graduação ou escolas
de-Educação Especial. O Ciee
fica no bloco F da Unerj e o

Proe no Centro Empresarial.
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Pedido de seguro-desemprego cresce
Segundo coordenador do Sine, são atendidas 600 solicitações por mês
JARAGUÁ DO SUL

A agência do Sine (Sistema
Nacional de Empregos) de [ara
guá do Sul registra aumento nos

pedidos de seguro-desemprego.
A cada mês, mais de 600 pessoas
procuram o órgão para solicitar o
benefício. Segundo o coordena
dor do Sine em Jaraguá do Sul,
Errol Kredzer, um dos motivos
da grande procura é o perfil eco
nômico do município. "[araguá é
uma cidade que gera muito ern-

. prego, mas as pessoas mudam de

empresa para empresa e isso gera
um volume grande de rescisões",
explica.

Kredzer acredita que o volu
me de 600 pedidos de salários

desemprego mensais pode ser

considerado alto, mas é apenas
.

um pouco maior ao registra
do no mesmo período do ano

passado. Quanto ao perfil de

trabalhadores que solicitam o

benefício, ele revela que grande
parte deles é composta por fun
cionários dos setores de produ
ção das indústrias.

Já em relação ao público que
procura o Sine para concorrer

às vagas de emprego, ele afirma

que a maioria é mulher em bus
ca de recolocação no mercado
de trabalho. "Mas a maior difi
culdade em preencher as vagas
é encontrar mão de obra quali
ficada", comenta.

Ainda de acordo com Kre
dzer, os setores do vestuário
e da metalúrgica são os que
mais oferecem vagas em [ara
guá do Sul. Só nesta semana,
120 postos de trabalho estão
abertos no Sine em busca de
funcionários capacitados.

DEBÓRA VOLPI

ACIJS apresenta chapas e faz

eleição para nova direto'ria
A Associação Empresa

rial de Jaraguá do Sul reali
za na próxima segunda-feio'
ra, dia 25, assembléia geral
extraordinária. Membros
do Conselho Deliberatívo,
Conselho Fiscal, Conselho
Consultivo, Diretoria, Coor
denadores dos Núcleos Se
toriais e demais associados
devem participar do evento

que acontece às 18h no Sa-

lão Nobre Pedro Donini do
Centre Empresarial de [ara
guá do Sul - Cejas.

Na ocasião, a entidade vai

apresentar o relatório da dire
toria sobre as atividades de
senvolvidas até dezembro do
ano passado e fazer um balan

ço geral da gestão. Já às 19h,
acontece a eleição da nova di-

.
retoria da entidade para a ges
tão 2008/2009.

Paulo Chiodini deixo a presidência' do Acijs na próximo semana

QUEM TEM DIREITO AO
SEGURO-DESEMPREGO:

• Tiver sido dispensado sem justa
causa

• Tiver recebido salários consecu

tivos, no período de seis meses

anteriores à data de demissão
¢ empreg(H]O de

meses nes

• Não possuir renda própria para .

o seu sustento e de sua família

�
�
a:

o

� pem;€io !J@!' morte eu

600 solicitações de seguro-desemprego mensais e 120 vagas em aberto ecidente.

Viva Jovem abre vagas g'ratuitas
Cursos são de Artes Plásticas, Xadrez, Dança e também Informática
JARAGUÁ DO SUL

A partir do próximo dia
25, estão abertas as inscrições
para os cursos do programa
Viva Jovem e Inclusão Digi
tal, em Jaraguá do Sul. As va

gas são para as aulas de Artes
Plásticas, Xadrez, Dança e In
formática.

Segundo uma das instru
toras do programa, a inten-

-

ção é oferecer atividades cul
turais para crianças e ocupar
o tempo delas enquanto não
estão na escola. Os cursos

são todos gratuitos e qual
quer adolescente entre 10 e

18 anos pode realizar a ma

trícula. Somente para o cur

so de informática básico é
necessário ter idade mínima
de 12 anos.

Para' efetuar a matrícula,
o aluno deve comparecer ao

Procad, que fica no Bairro Tira
Martins, munido de carteira
de identidade ou certidão de.
nascimento, a partir das 8h.

As aulas iniciam somente
no dia 3 de março e caso Q nú

� mero de inscritos seja maior

� que o número de vagas ofere
� cidas, os alunos devem entrar
.em uma lista de espera.

Informática Básico é um dos curso� gratuitos oferecidos pelo programa
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Falta de policiais civis preocupa
.

Na delegacia de Jaraguá doSul seria necessário dobrar o tamanho da equipe
VALE DO ITAPOCU

OS delegados da micror

região aguardam ansiosos pela
contratação de 900 policiais
civis no Estado através do con

curso da Polícia Civil, aberto
nessa semana. As vagas são
para os cargos de delegado, es
crivão, comissário, escrevente e

investigador. De acordo com a

SDR (Secretaria de Desenvolvi
mento Regional), a previsão é de

que 35% dos contratados, o que
equivale amais de 300 policiais,
atuem na região Norte e litoral
Sul de-Santa Catarina a partir de
2009. As inscrições só podem
ser feitas pelo site wWw.acafe.
org.br, até 19 de março.

A falta de policiais na dele

gacia da Comarca de Jaraguá do.
Sul, por exemplo, tem impossi
bilitado que a equipe investigue
alguns casos de maneira mais

aprofuridada. "Conseguimos faz
er somente o atendimento emer-

. gencial.Não temos condições de
realizar uma investigação mais

sistematizada, como nos casos
de furtos em residência, que es

tão.aumentando", comentou o

delegado Uriel Ribeiro.

- -

Odelegadotambémacrescen-
tau que a delegacia da Comarca
conta com 15 funcionários, mas
que precisaria de pelo menos o

dobrei de pessoas, sendo quatro
delegados, para dar conta de to
dos os procedimentos de forma

adequada. Hoje, a equipe é for
mada por dois delegados, oito
policiais e cinco servidores ce

didos pela Prefeitura. "Também
é necessária uma delegacia da
mulher, que' deveria contar

com, no mínimo, um delegado
e nove policiais", calculou. Na
delegacia de Massaranduba há
somente um policial civiL Em

Corupá e Schroeder-- são ap
enas dois.
A necessidade de mais fun

cionários cresce ano e ano. Para
se ter uma idéia, o número de
ocorrências aumenta cerca de
10% ao ano. Em 2007, foram
11 mil registros. Só neste ano,
a Polícia Civil de Jaraguá do Sul
contabiliza 1.300 boletins de
ocorrência. A previsão do dele

gadoUriel é deque 2008 encerre

com mais de 12 mil registros.

DAIANE ZANGHELINI Uriel Ribeiro afirmo que policiais civis estõo sobrecarregados e que município deveria ter quatro delegados

Comunidade diz que local virou ponto de encontro d.e usuários de drogo

Moradores denunciam o uso

de drogas em /órea de �azer
JARAGUÁ DO SUL

Moradores daRuaFrancisco
Piertnann, na Vila Lenzi, estão
preocupados com o suposto
consumo de drogas na área de
lazer de mesmo nome. Acomu
nidade afirma que o problema'
acontece durante todo o dia e

envolve desde adolescentes até
adultos. O maior movimento é
durante a madrugada.
A dona-de-casa Mafalda

Steinbach, 61 anos, afirma que
os encontros para o· consumo

de drogas acontecem há cerca

de cinco anos e vem crescendo
ano a ano. Ela comentou que
traficantes já teriam deixado
drogas escondidas nas árvores

para os usuários que freqüen
tam o local. "Em plena luz do .

[il
dia eles acendem cigarros e

� também costumam aspirar",
�
comenta Mafalda, referindo-se
ao suposto uso de maconha e

cocaína.

A nora de Mafalda, Juce
-liane Mariotti Steinbach, 36,
disse que, pot conta da situa

ção, não deixa mais os filhos
.

de oito e 14 anos brincarem na

área de lazer. "Tenho medo das
más companhias", comentou.
O auxiliar de produção David
da Silva, também garantiu já ter
visto um grupo fumando ma

conha durante o dia, enquanto
jogava futebol na quadra.

O comandante do Batalhão
da Polícia Militar, César Nedo
chetko, orientou que os mora

dores façam a denúncia à PM,
pessoalmente ou por telefone
(190), ou através do Conseg
(Conselho Comunitários de

Segurança) do bairro. Nedo
chetko destacou que as rondas
nas imediações serão intensi
ficadas e que a colaboração da
comunidade é essencial para a

polícia identificar os possíveis
pontos de venda de drogas.

Acusado de
tráfico detido
JARAGUÁ DO SUL

A Polícia Militar deteve
um suposto traficante de dro-

,

gas na 13ua Lenp Nicoluzzí, no
Bairro Agua Verde, na tarde de
segunda-feira. Segundo a PM,
J.C.L.J., de 26 anos, teria en

golido várias pedras de crack

depois de ser abordado namo
tocicleta Honda/CG 125 placa
MCF-1601. A polícia levou o

acusado até o pronto-socorro,
onde ele foi submetido a um

exame de raio-x.

SEDUÇÃO
Às 19h de segunda-feira,

a PM também deteve V.S.C,
uí anos. Ele é acusado de ter
seduzido uma garota de 13
anos. A menina teria ido a

uma casa noturna do Bairro

Água Verde, sem autorização
dos pais no domingo à noite,
e conduzida até à casa dele,
lia Rua Elisa Volkmann, Bar
ra do Rio Cerro, onde teria

pernoitado.
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BARRA VELHA

Morte na

BR-101
Ezequiel Pereira de Lima, 43, foi atro
pelado na última segunda-feira às
22h45 no quilômetro 90 da BR- 101
no Bairro de Itajuba. O pedestre foi
acertado pela Scania de Nova Petró
polis, no Rio Grande do Sul, e morreu

na hora. O condutor da Scania era o

motorista Néri Wyh, que trafegava em

direção a Florianópoli�

BARRAVELHA

Veículo cai dentro
de rio no litoral

Um gol branco que não teve a placa
identificada devido à gravidade do
acidente caiu em um rio também na

segunda-feira, em Barra Velha.' Den
tro do veículo havia três pessoas que
conseguiram escapar rapidamente e

uma quarta que teve de ser resgata
da. O acidente foi próximo ao Parque
Aquático Gralha Azul. Adriano Wilbert,

- 21, estava inconsciente quando os

Bombeiros Voluntários o retiraram da
águo. O veículo teve perda total.

SÁOJOÁO

Prefeitos
sereúnem

Está marcado para o dia 29 de feverei
ro o encontro entre todos os prefeitos
dos municípios que compõem o Vale do
Itapocu nas dependências da Prefeitu
ra de São JoãO do Itaperiú. Na reunião
serão debatidos diversos assuntos de
lnteresse da Amvali (Associação dos

. Municípios do Vale do-Itapocu).

CORUPÁ

Amvali faz estudo
sobre BR-280

Recentemente a Amvali (Associação dos
Municípios do Vale do Itapocu) realizou
um estudo sobre o estado de conservo

çõo do BR-280 e constatou que os tre
chos em piores condições localizam-se
em Corupá. A entidade irá requerer junto
00 Dnit (Departamento Nacional de In
fra-estruturo de Transportes) os reformas
necessários no rodovia.

VALE DO ITAPOCU-----�---

JARAGUÁ DO SUL

RECICLA JARAGUÁ ESTEVE EM ,PAUTA
.

Estiveram reunidos no di,a de ontem nos dependências da Prefeitura de Jaraguá do Sul representantes da SDR (Secretario de Desenvolvimento Regional),
funcionários públicos e membros da Associação dos Recicladores de Jaraguá do Sul. O encontro foi paro debater sobre o projeto Recicla Jaraguá que deve.
entrar em ação nos próximos dias. A iniciativa viso orientara população sobre os benefícios de reciclar o lixo produzido.

liUARAMIRIM

Reunião do COR
A próxima reunião do COR (Conselho de Desenvolvimento Regional) foi confirmado no município de Guaramirim, na próxi
ma quarta-feira, às 8h30, nas dependências da Fameg (Faculdade Metropolitana de Guaramirim). Para esteevento o tema
debatido se,rá educação como obras escolares, ensino técnico e fundamental.

<'

MASSARANDUBA

PONTE GANHA RESTAURAÇÃO
A ponte do Rio 13 de Maio que havia sido orrancadá com o forço dos águos na semano passado já está restaurado.
A ponte ligaos municípios de l\1assaranduba e Blúmenau e foz limite dos bairros 13 de'Maio e Vila Uoupava. Outras
localidades da município deMassaranduba que haviam sido afetados já receberam reparos.

'

SCHROEDER

Duplicação
·da BR-280'

A duplicação do BR-280 que acon

tecerá em 2009 e contará com um

contorno que-passará em Guarami-
-

rim, Schroeder e se estenderá até o

Bairro Nereu Ramos, em Jaraguá do.
Sul, deve beneficiar todo a região
norte do Estado. Porém, nenhuma
outra localidade será tão benefi
ciada como, Schroeder que contará

.

com uma nova estrada poro escoar o

produção o que tornará o município
atrativo poro investidores.

GUAItAMIRIM

Balanço do
Santo Antônio

, O Hospital Santo Antônio, de Gua
romirim, prestou em todo o ano de
2007, 44.440 mil atendimentos, dos
quais 35.513 através do SUS (Siste
ma Único de Saúde). Através de con

vênio foram apenas 5.284 prestados.
A legislação determino que os hospi
tais prestem somente 60% do total
de atendimentos 00 SUS. No coso

do HSA esta porcentagem excedeu
em 27,05%, pois foram atendidos
87,05% pelo Sistema Único de Saú-

.

de. Isto mostro que o hospital deve
estar preparado e que o legislação'
preciso se adequar 00 país..,
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PROTEÇÃO

'Uma verdade inconveniente'
Filme de AI Gore-provocou debate e estréia dia 23 na televisão brasileira
Al Gore reciclou a sua

própria imagem. Do apático
candidato à presidência dos
Estados Unidos em 2000, der
rotado por George W. Bush
numa controvertida eleição,
ao atual popstar da causa eco-

. lógica, lá se vai uma longa his
tória. Mais precisamente, uma
história de 100 minutos, que é
o tempo de duração de "Uma
verdade. inconveniente", que
estréia no próximo sábado, dia
23, às 22h, no Telecine Cult.

. Dirigido par Davis Gugge
nheim, que já' assinou alguns
episódios dos seriado "24
horas" e 'Alias", o filme foi
o ponto de virada da vida de
Gore - e, espera-se, de muitos
de nós também.

Gore chama a atenção para
o furacão Katrina, que destro
çou Nova Orleans, e avisa: es-

.

ses fenômenos serão cada vez
.

mais freqüentes e violentos.

Lembra que sempre foi consi
derada impossível a formação
de furacões no hemisfério sul,
mas em 2004 o Rio Grande do
Sul foi atingido pelo furacão
Catarina. Mostra que as "ne
ves eternas" de várias mon

tanhas, como o Kilimanjaro e

os Alpes, já não são mais tão
etérnas. Documenta o derre
timento das calotas polares e

faz uma projeção das mudan-
.

ças geográficas e climáticas
que virão - na verdade, nesse
momento mesmo elas já estão
acontecendo.

O vilão de tantas altera
ções? O aquecimento global,
causado pelo efeito estufa
que, por sua vez, é conseqü
ência do excesso de gás car

bônico lançado na atmosfera.
Gore ressalta a culpa enorme

dos Estados Unidos nesse pro
cesso, lembrando que o país
que mais polui (mais de 30%

das emissões de gás carbônico'
vêm de lá).

O ex-vice-presidente faz
questão de frisar o quanto as

mudanças climáticas afetarão
a humanidade: secas onde
sempre houve chuvas, sub
mersão definitiva de grandes
áreas habitadas, êxodo popu
lacional, milhões de refugia
dos e, claro, um impacto ter
rível na economia mundial. A
intenção do filme, no entanto,
não é ser catastrofista, não é
anunciar o apocalipse. Gore
dá um alerta e diz: nós pode
mos reverter esse quadro!

OSCAR E PRÊMIONOBEL
Por essas e outras, Gore viu

"Uma verdade inconveniente"
receber um Oscar como me

lhor documentário e ele pró
prio garihou o Prêmio Nobel
da Paz, por suas ação em defe
sa do planeta. Filme de AI Gore recebeu um Qscar como melhor documentário

Você nõo precisa ficar dividido. A Coroquó tem os melhores serviços.
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CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCiÓLOGO

As meninas da Daspu
A fantasia do mundo feminino "pa

ralelo" ocupa espaços tão detonantes na

sociedade, que vale a pena relembrar o

sugestivo empreendimento, arrasador 'e
instigante da ONG Davida, que criou a co

leção "Batalha" da Grife Daspu. As adorá
veis pecadoras personificaram o lado cô
mico do preconceito alienado, de modo
a eliminar o estigma da exclusão social

por serem meretrizes. A simpática em

preendedora Gabriele, transformou a

ONG- de prostitutas num negócio-de su

cesso no mundo secreto do marmanchos
sexualizados.

As roupas "sexys e bonitas" que tanto

aterrorizam as donas de casa, é a vingan
ça "Fashion" de uma moral sem dogmas.
Nesse desvario, o prazer reprimido dos

politicamente corretos pode ser canaliza
do sem remorso, no escurinho do quarto,
para uma apimentada relação conjugal
das mulheres com. seus maridos, num

exercício de erotismo sem limites. Sem
saberem, nossas queridas prostitutas es

tão colaborando com a extinção do imagi
nário vitoriano. Os desfiles nos Arcos da

Lapa são tão comentados que os transeun
tes ocasionais param, e os que assistem,
se descobrem praticantes.

As- burlescas imitações das esquisitices
mundanas são no mínimo divertidas. E
estas meninas sabem o que fazem. A grife
Daspu, no campo do jogo lúdico masculino,
terá cumprido com seu papel purificador,
numa sociedade cujo reverso é justamente
o insano delírio de uma moral epidérmica,
exaltada graciosamente no humor de Zeca
Pagodinho, quando diz que "Nas quebradas
do Rio de Janeiro pega onda quem sabe na

dar: .. ". Sem medo e sem pudor.

• vadanich@unerj.br

)

·VARIEDADES---------

Caçada policial
em "Tufão"

Um navio é atacado por piratas há cer

co de 200
.

km do Porto de Ji long. Após
receber o informação de que um homem
chamado Sin possui em mãos, o chove
com códigos poro ativar mísseis nucle
ares, o Serviço Secreto de Inteligência
envio seu melhor agente poro coçá-lo,
Gong Se-jong.

A Chave do Segredo
JSaiba como descobrir o propósito do sue
vida. Esta obro traz os princípios e pro
cessos poro uma eficiente comunicação
com o mundo interior de cada um e ajudo
o descobrir o capacidade que os pessoas
têm - e não sobem utilizar - poro con

trolar cada acontecimento do suo vida.
Escrito por Esther Hicks e Jerry Hicks, o
lançamento é do Ediouro.

NOVELAS

DESEJO PROIBIDO
Henrique diz o Chico que acertou Ano por oci
dente. Chico promete colocá-lo atrás dos gra
des. Cândido mondo Doralice guardar as coisas
que Germano deixou poro trás. Miguel convido
louro poro ir 00 circo. Ano fico ansioso poro ver

louro e lroci. Valdenor teme que lanho vá em

bora com o carroção. Chico conto o louro que
Henrique não irá abrir mão de tê-lo como mu

Iher.louro fico chateado e desiste de ir 00 circo.
Chico diz o Iraci que irá poro o cidade colocar
suo vida em ordem poro quando Ano voltar

BElEZA PURA
Guilherme se irrito quando Dominique pede
poro ficar em suo coso. Olavo se reúne com

Márcio, Sonia e Alex. Helena aviso o Mateus

que precisam levar Hugo 00 hospital. O farma
cêutico garante o mulher que o vida vai melho
rar depois que ele aparecer no programo de
Olavo. Milton diz que está muito decepCionado
com Guilherme. Sonia aviso Klaus e Dominique
que vai com Olavo poro Amazônia. Betão conto
o Joana que foi Guilherme que o derrubou no

lama. A dermatologista volto o trabalhar no

clínico de Renato.
.

DUAS CARAS
EvilásiQ diz o luvenol que não tem noção do pa
radeiro de Guigui. Renato insiste em jantar com
Ferráço e Sílvio e ameaço ligar poro ÍI mãe, coso
não deixem. Bronco fico furioso quando Maciei
ro elogio o foto de Célio em uma reportagem.
Renato reclamo do comido e Sílvio se retira'do
restauronte. Ferra�o acuso Sílvio.de ser infantil.
Renato· pede poro deixar o porto de comuni

cação aberto, Rios Sílvio o fecho. Mario Paulo
diz o Narciso que faria tudo pelo filho. Narciso

per_gunta se elo reataria com Ferraço.

AMOR E INTRIGAS
Alice enfrento Marcos e diz que não é ladro.
Marcos diz que só invadiu o quarto de Alice por
que uma moço em um bar disse que comprou
o pulseira de Alice. Cris confirmo o história.
Alexandra é resgatado pelos bombeiros. Marília
mostro o copo do CD para Comilo. Marília posso
mal e seguro em Antonio poro não cair. Mari
lia tento disfarçar. Antonio conto para Camilo
que quase teve um desmaio. Ele mondo Marilia

procurar um médico. Marcos diz poro Alice que
uma mulher no bar disse que elo vende jóias.

ÇAMINHOS DO CORAÇÃO
Angelo e Clara resolvem dor um susto em Guiga
e Érico e se escondem. Os dois proéuram pelos
duas. e tomeçam o conversor sobre elos. Érico
pergunto sobre o mãe dos meninos e Guiga
começo o contar o história. Marcelo diz que
Hélio terá que'ficar amarrado até ter certeza de

que ele não irá virar lobisomem de novo. Hélio
concordo. Vlado conto para Marialvo que vários
mutantes conseguiram fugir do ilha e diz que
recebeu uma mensagem de lelê, um mutante

capaz de se comunicar por pensamento.
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A constelaç�o no

filme de Falabella
Miguel Falabella construiu uma car-

,
reira de sucesso no televisão e teatro,
onde já atuou, dirigiu e escreveu.

Agora chegou o vez do cinema - o que
era uma vontade antigo. "No dia em

,

que eu fizer uma coisa só eu morro",
disse o multimídia no pré-estréio
de seu primeiro filme como diretor,
"Polaróides Urbanos". Marília Pêra,
Arlete Salles, Natália do Valle e

Juliano Baroni estão no elenco.

Novo álbum marca' Como criatividade
recorde de Kravitz "aumenta" aos 50
O novo álbum de lenny Kravitz,
chamado 'It Is Time For o love
Revolution', estreou ·na quarto posição
no ranking Top 200 da Billboard,
marcando um recorde na carreira
do artista. Foram 73 mil unidades
comercializados nos Estados Unidos. Em

março, o músico inicio uma turnê de di

vulgação do novo álbum com duração de
dois anos. O lnlde foi odiado por uma
bronquite, mas seguirá normalmente..

A atriz americano Kqthleen Turner, 53
anos, diz em suas recém-publicadas
memórias que a criatividade aumenta
o partir dos 50 anos. Kathleen,
considerado um autêntico mito sexual
no década de 80, afirma se sentir

segura depois dos 50, liberado dos

estereótipos e cheio de criatividade; e
sortuda por pertencer "a uma geração
de mulheres que tem o controle de
suas finanças".

Estratégia �õo
deve ser repetida
Amado por uns, odiado por outros, Marcelo
Arantes segue no Big Brother Brasil como urn

dos mais polêmicos participantes. E ninguém
melhor que Jean Wyllys (foto), vencedor do
quinto edição do reality show, paro comentar
o trajetória conturbado do psiquiatra. "Se ele
decidiu me tomar como exemplo não vai dor cer
to. Eu ganhei porque eu conquistei os corações
brasileiros, não só a comunidade ga(.

PREVISÃO DO TEMPO

Hoje, mais nuvens e chance de chuva isolada
no madrugado, com presença de sol no
decorrer do manhã na maioria das regiões.
Vento predominante de sudeste no litoral.

� Jaraguâ ao Sul e Região

HOJE

MiN: 21" C
MÁX: 28" C
Sol com nuvens

ÁRIES
(20/3 a 20/4)
!VIais intenso do que
nunca, o ariano hoje
está a fim de curtir

emoções. Cuidado com alguma
coisa que possa fazer sem

pensar. você não é o tipo que
arrisca à toa, portanto, controle
se. Netuno está em ação e pode
causar falta de clareza.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Geminiano, é hora
de você ver o que
faz bem para você.

Não esteja no meio de pessoas
que podem falar coisas que
você não goste. É hora de você
refletir sobre o que quer da
sua vid� e entender a sua men

te sem se meter em fofocas.

�-----------------------------------------------------------------
"I�

4. I', !ll

TOURO
(21/4 a 20/5) ,

Taurino, com a Lua
ainda tensa com seu

signo na sua área
familiar. evite discussões e pro
blemas em casa. Hoje é um dia

para você ficar recolhido e não
entrar em assuntos que podem
trazer algum desentendimento.
Controle a sua língua.

,., '" CÂNCER
�_..........J (21/6 a 21/7)
;��f� O canceriano tem
: � mais um dia para

ajllstar sua .vida
financeira com a Lua em Leão.
Netuno o adverte a não gastar
dinheiro. Você pode estar
desperdiçando e se arrepender.
Evite, portanto, sair, fazer com
pras se não tiver necessidade.

• fases da lua

QUINTA
MíN: 25" C
MÁX:2rC
Chuva
o.

SEXTA

MíN: 21° C
'$I , I' MÁX: 29" C "ri

»

Sol com pancadas
de chuva

- � LEÃO

�,.::) (22/7 a 22/8)
:: '} Veja o que preéisa

...." u-: ser transformado
na sua aparência.

Faça um corte de cabelo ou

mude alguma coisa que você não
está gostando. É um dia pari!
você aceitar as mudanças na

,

agenda depois que a Lua entrar
fora de curso. Nada de estresse.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Libriano, hoje com

a Lua em Leão em
aspecto com Netu

no, evite estar no meio de alguma
discussão. Apesar dos amigos
estarem próximos, pode ser que
haja algum desentendimento ou
algum ponto de tensão entre você
e eles. Apenas observe.

11}'
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Hoje é um dia para
você tentar elimi
nar algumas coisas

que não estão lhe fazendo bem.
_
�Jão adianta querer estar de bem
com todo mundo e ser agredido.
Netuno lhe impulsiona a fazer
o que realmente necessita para'
ter tranqüilidade.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Embora esteja bem
animado, esteja
consciente de que
não se pode con

seguir tudo. Hoje, com a Lua fora
de curso, é um dia em que você
deve se contralar. Nada como a

modemção pam você conseguir se
equilibrar do jeito que precisa.

MÁX: 28" C "li
Sol com pancadas
de chuva

SAGITÁRIO
(22/11 021/12)
A energia cósmica

{ e o trânsito da Lua
indicam um dia

-

para o, sagitariano ser cauteloso
,e saber onde está pisando. Você
tem sempre o senso de realidade

, 'e isso não vai ser diferente

daqui para frente. Olhe para o

que (flier. com moderação.

CAPRICÓRNIO .

(22/12 a 20/1)
� O copricomiano

está naqueles dias
em que não está

suportando nada. Evite discussões
e se irritar facilmente com assun

tos que ,não têm-a ver com você!
pois o momento compromete sua
compreensão lógica com Netuno
acionitdo pela Lua.

O CORREIO DO POVO mQUARTA-FEIRA. 20 DE FEVEREIRO DE 200B

DIVIRTA-SE

Gol de Placa
Tarde de domingo. Futebol de várzea
em lisboa. A certo altura um dos
jogadores vai cebrarum escanteio'
e ogândula, sacana, coloco uma

pedra no lugar do bola. O cobrador
do escanteio, tomo distância, corre e

pimba. Mete uma bicudo no pedro.
Cai no chão, começo o gemer, mos
logo está dando gargalhados!
O gandula, indignado, pergunta:
- Você acabou de quebrar o pé chu
tando o pedra, por que está rindo?
- Hahaha! Tô rindo daquele imbecil
que fez o gol de cabeça!

AQUÁRIO
(2111 018/2)
Aquariano, hoje a

Lua está em ten

são com Netuno e

depois fica fora de curso, não é
um dia para brigar com a pessoa
amada. As energias estão lhe
causando todos esses conflitos,

,

portanto, é hora de você se
.

recolher e apenas contemplar.

PEIXES

til.. (19/2 a 19/3)
•• O p�sciano hoje�� esta com uma

epergia muito forte
com seu regente sendo colocado

,

em destaque pela Lua. Isso é bom

porque você consegue realizar
suas fantasias de modo eficoL
No entanto, é bom ter cuidado e
controlar as emoções. .

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



IE O CORREIO DO POVO
QUARTA-FEIRA. 20 DE FMREIRO DE 2008

Por Fabiane Martins

VARIEDADES---------

Leonardo Vieira, recebe hoje o coro
,

de parabéns. E como de costume,
ganhou de suo mãe Márcio, uma
viagem poro Maçambique.

Parabéns poro Irmo Volkmann, que
, completou mais um ano de vida no

dia 8. Um beijo super especial do
filho Alcindo, do nora Simonha e

dos netos Mônico e André_

recepcao@ocorreiodopovo.com.br

Para serem publicadas nessa coluna, as fotos devem ser enviados poro publicidade@ocorreiodopovo.com.br até sexto-feira pela manhã. É obrigatório o envio em alto resolução.

"Franscirie, sorte no seu novo desafio profissional, e que todos os forças dI}
Universo estejam com você. É o que desejo seu pai Oscar Luiz Maba".

Comemorou idade novo dia 18,
Mery Schiochet. Os amigos do

Sipaca, mondam os parabéns e

desejam muitos felicidades.

Pa.[abéns poro Itacir Cole, que trocou
idade dia 4. Felicidades é o que o

esposo Joeiro, os filhos Fran, Gio e
Doi, os genros 'Biro e Emerson e todo
o família desejam.

Os amigos Jean Fodi, Rafael Luis e

Rafael Deretti, parabenizam Ricardo
Spézia, que completou mais um

ano de vida e de amizade no dia 8.
Parabéns!

Parabéns poro Daiane que completou
mais um ano de vida dia 16.

'�.�
Parabéns pelo noivado 00 casal Deretti e Rosiana. Felicidades!

Os pois Vilson e Marlene Marquardt e os irmãos Júnior e
Werner, parabenizam Paolo Priscila Marquardt pelos 15 anos

completados dia 12.
'

.'

Trocou idade no último dia 16, Jéssicq Chiodini Mueller.
Os pois Ito e Léia, mondam os parabéns.
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---------YARIEDADES

• 1xíoora de azeite de olivo;
• 4déntes de alho picados;
• 500 gramas de minicebolas;
• 1 quilo de batata bolinha;
• Sal a 'gosto;
• 2 colheres de azeite de olivo;
• 2 dentes de alho amassados;

1- Enxugue as postas do bacalhau com papel
absorvente de cozinha.
2 - Aqueço o forno em temperatura médio.
3- Numa frigideira grande aquecido, junte o

azeite, o olho e o bacalhau e deixe dourar os
dois lados do posta.
4- Posse o bacalhau poro uma fôrma refrntõnc,
regue com duas colheres (sopa) do azeite do fri
tura e asse dez minutos ou até ficar macio.
5- Enq,uanto o bacalhau osso, doure os batotas
e us cebolas no mesmo frigideira em que foi
dourado o bacalhau.

6- Numa outro panela aquecido, junte o azeite e

o olho, e deixe dourar ligeiramente.
7- Acrescente o mostarda e deixe cozinhar por 5
minutos, mexendo sempre, até o mostarda ficar

.

macio sem perder o cor.

8- Tempere com sol cs batotas e os cebolas dou
rados, tire do fogo e escorra-os muito bem.
9- Tire o bacalhau do forno e distribuo 00 re
dor us cebolas, os batotas e a mostarda. Sirva
o seguir.

"-

PATE VERDE

- .. I
�� -:" ,�

�.
.

.
.. � .� '-�

\

,

• 1 maço de cheiro-verde;
• 1 xícara (chá) de azeite;
• 1/2 xícara (chát de vinagre;
• 1/2 cebola;
• 2 dentesde alho;
• 1 pacote de sopa de cebola;
• 1 loto de creme de leite;
• Pão e torrados para acompanhar;
• Salsa e tirinhas de pimeotão (opcional)

poro decorar;
• Sal, pímente-de-reíue e·mostarda '

a gosto

\ i

1 - No liquidificador, boto todos os ingredientes. Coloque em recipiente próprio, deco{e com o salsa e tirinhas de
pimentõo. Sirva com os pões e torradlls.

GASTRONOMIA

Alimento mais
do que milenar
o início do bacalhau com
os espanhóis e os vikings
Mundialmente .

aprecia
do, a história do baca
lhau é milenar. Exis

tem registros da existência de
fábricas para processamento do
bacalhau na Islândia e na No

ruega no Século IX. Os Vikings
. são considerados os pioneiros na
descoberta do cod gadus morhua,
espécie que era farta nos mares

.

que navegavam. Como não ti
nham sal, apenas secavam o pei
xe ao ar livre, até que perdesse
quase a quinta parte de seu peso e

endurecesse como uma tábua de
madeira, para ser consumido aos

pedaços nas longas viagens que
faziam pelos oceanos.

.

Mas deve-se aos bascos, povo
que habitava as duas vertentes

dos Pirineus Ocidentais, do lado
da Espanha e da França, o co

mércio do bacalhau. Os bascos
conheciam o sal e existem regis
tros de que já no ano 1000, rea
lizavam o comércio do bacalhau
curado, salgado e seco. Foi na
costa da Espanha, portanto, que
o bacalhau começou a ser salga
do e depois seco nas rochas, ao
ar livre, para que o peixe fosse
mais bem conservado.

_I
Saint Sebastian

SOBRECOXA·
ASSADA

COM FRITAS

• 4 coxas com sobrecoxas;
• 1 colher (sopa) de tempero pronto;
• 1 colher (sopa) de olho picado;
• 1 colher (sobremesa) de tempero
baiano;

• 1 colher (sopa) de orégano;
• Suco de 1 limão.

fytODO DE PREPARO
1 � Sep'arar as coxos dos sobrecoxas; 2- Juntar todos os temperos, arrumar em um refratário;

,.
.

. ad,cionarum .tio de óleo ou azeite, não colocar águo; 3- Cobrir com papel alumínio e assar

por 25 niinútos; 4- Retirar o papel e deixar dourar po(uns 15 minutos. 5- Enquanto, assa,
torte batotas em palitos e frite-os em ,óleo quente até ficarem dourados. 6- Escorro em

papel absorvente e polvilhe com sol o goSto. Na hora de servit Coloque a carne assada em

�mtos individuais, guarneço com alface e batataS fritos. Sirva a segui[ .
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FALECIMENTOSNEUROLlNGüíSJICA
Faleceu às 2h35 do dia 19/2, o Sr.
José lrinel.! Spézia, com idade de 66
anos, o sepultamento será realizado
dia 20/2 às 9hs, com saída do féretro
da Capela Mortuária da Vila Lenzi,
seguindo para o cemitério Municipal
do Cent,ro.

Exposição no

Emílio da Silva
Curso sobre
linguagem

A PNL (Programação Neurolin
güística) oferece curso de formação
básico de praticante. A PNL estudo o

funcionamento do mente humano e

como o linguagem, verbal e não ver

bal, afeto o sistema nervos e ensino
o utilizar o cérebro de maneiro favo
rável. O curso será ministrado pelo
psicoterapeuta Madalena Noemia
Hansen, no sede do Rede Feminino
de Combate 00 Câncer. Informações
sobre o horário, valores e inscrições
no telefone 3275-3827 e 9166-6036,
com Luzita.

O Coletivo Dryopi - composto por
'estudantes e profissionais de di
versos áreas do design -, está com

exposição coletivo, formado por uma
série de trabalhos experimentais,
no Museu Histórico Emílio do Silvo,
até o próximo dia 26. Os trabalhos,
que homenageiam o Femusc, estão
concentrados no solo de expQsição
temporário. Horário do visitação: se
gundo o sexto-feira, dos 7h30min às
11 h30min e dos 13h30 às 16h30min,
aos sábados dos 9h às 12h e aos do
mingos dos 14h às 17h.

Faleceu às 1 h45 do dia 19/2, o SI:
frtHicisc@ Alves �o!Jueim, o sepul
tamento será realizado dia 20/2' às
16hs, com saída do féretro da Igreja
Assembléia de Deus, seguindo para
o cemitério Municipal da Vila Lenzi.

Faleceu às 14h45 do dia 18/2, o Sr.
Vicente longa, o sepultamento foi re
alizado dia 19/2, com saída do fére
tro de sua residência, seguindo para
o cemitério Municipal da Vila Lenzi.

Faleceu às 1 h do dia 18/2, o Sf. MCJo
celínn B(!rl){� Ccmejo, com idade de
36 anos, o sepultamento foi reali
zado dia 19/2, com saída do féretro
da Capela Mortuária da Vila Lenzi,
seguindo para o cemitério Municipal
do Vila Lenzi.

'

Palestra sobre empreendedorismo'
-

O palestrante Wagner Dias estará, hoje, em Blumenau, no Teatro Car
los Gomes, com o tema "Empreendedorismo, Atitude e Auto-Estimo", o

partir dos 20 horas. O valor é de RS 30 e um quilo de alimento não pe
recível. Outras informações pelo telefone, 3370-1219 e 9955-5572, com
Jucelio Zatelli.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201
Caixa Postal 01 • Fone/fax: (O xx 47) 3374·1191

89275·000 • SCHROEDER - SC
e • mail: licitacao@schroeder.com.br
site: http://www.schroeder.com.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201
Caixa Postal 01 • Fone/fax: (O xx 47) 3374·1191

89275-000 • SCHROEDER - SC
e • mail: licitacao@schroeder.com.br
site: http://www.schroeder.com.br

Solenidade em

memória da FEB
EDITAL DE PREGÃO No 11/2008 - PMS

O Municipio de Schroeder torna público, para conhecimento dos interessados que,
conforme dispõe-a Lei nO 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, vigente e pertínerite à matéria, fará realizar
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço, nO 11/2008 - PMS,
para de contratação de empresa especializada para publicação de centimetros x coluna
de atos oficiais (Leis, Decretos, Portarias) Programas, Obras, Editais, Avisos e outros

serviçosjda Administração Municipal de Schroeder (SC). DATA, HORA e LOCAL PARA
ENTREGA dos ENVELOPES e CREDENCIAMENTO: até às 09:00 horas do dia 29 de
fevereiro de 2008, no setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Schroeder, situada
na Rua Marechal Castelo Branco, 3201 sendo abertos em seguida. A integra do Edital,
bem como maiores informações poderão ser obtidas junto ao setor de licitações, de se

gunda a sexta - feira das 08:00'às 12:00hs e das 13:30 às 17:00 hs, ou pelo fone (Oxx47)
3374-1191.

EDITAL DE PREGÃO N° 12/2008 - PMS
O Município de Schroeder torna público, para conhecimento dos interessados que,

conforme dispõe a Lei nO 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, vigente e pertinente à matéria, fará realizar
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço, nO 12i2008 - PMS,
para AQUISiÇÃO DE TUBOS, CONEXÕES, HIDRÓMETROS E DEMAIS MATER lAS
para ampliação e manutenção do sistema de abastecimento de água da prefeitura rnu

nicipal de schroeder, (SC). DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES
e CREDENCIAMENTO: até às 10:00 horas do dia 29 de fevereiro de 2008, no setor de
Licitações da Prefeitura Municipal de Schroeder, situada na Rua Marechal Castelo Bran
co, 3201 sendo abertos em seguida. A integra do Edital, bem como maiores informações
poderão ser obtidas junto ao setor de licitações, de segunda a sexta - feira das 08:00 às
12:00hs e das 13:30 às 17:00 hs, ou pelo fone (Oxx47) 3374-1191.

Neste sábado, 23, às 10h30min no

'Praça 29 de Outubro - no monumento
dos Expedicionários - 00 lodo do Termi
nal Urbano, será' realizado uma Soleni
dade Cívico em memória dos Veteranos
do FEB (Forço Expedicionário Brasileira),
pelo tomado de Monte Costeio, no Itália
(que aconteceu no dia 21 de fevereiro de
1945). A cerimônia, que vem se repetin
do nos últimos anos, tem como objetivo
manter no memória este fato marcante,
além de servir como um momento de
confratem ização.

Schroeder, 20 de fevereiro de 2008.Schroeder, 20 de fevereiro de 2008.

Felipe Voigt - Prefeito Municipal Felipe Voigt· Prefeito Municipal

LOTERIA SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUl. - SC

AVISO DE LICITAÇÃO
O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a

licitação abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 13/2008
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: MANGUEIRATERMOPLÁSTICA 1"
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 20/02/2008, das 8:00 às 12:00h
e das 13:00 às 16:00h
• DATA DAABERTURA: 05/03/2008 às 14:00h

EXTRATO DO ESTATUTO DO CIS/AMUNESC -

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DO NORDESTE DE SANTA CATARINA

-mea!INiJ.ijW",tJ
Concurso nO 944

Denominação: Consórcio Intermúnicipal de Saúde do Nordeste de
Santa Catarina (CIS/AMUNESC). Personalidade Jurídica Associação
Pública (Lei Federal n° 11.107/05). Municípios ConsorciadosAraqua
ri, Balneário Barra do Sul, Campo Alegre, Garuva, Itapoá, Joinville,
Rio Negrinho, São Bento do Sul, São Francisco do Sul, Corupá, Gua
ramirim, Jaraguá do Sul e Schroeder, em Santa Catarina, e Piên no

Estado do Paraná, Sede, Rua Max Colin, 1.843 Joinville, SC; Dura
ção: Indeterminada. Finalidade: Realizar ações e prestar serviços de
saúde, obedecidas as diretrizes e normas do Sistema Único da Saú
de (SUS), bem como prestar serviços de assessoria, auditoria e outros
vinculados a finalidade principal. Estrutura Administrativa: Assembléia
Geral Conselho Deliberativo Fiscal e Coordenação Técnico-Adminis
trativa. Representação: O Presidente do Conselho Deliberativo-Fiscal é
o representante legal do Consórcio. Extinção: Em caso de extinção do
Consórcio os bens e' recursos financeiros remanescentes reverterão ao

patrimônio da Associação dos Municípios do Nordeste de Santa Catari
na-AMUNESC.; O presente Estatuto foi aprovado em Assembléia Geral
Extraordinária convocada para este fim específico aos dias do mês de
dezembro de 2007. O inteiro teor ao Estatuto encontra-se disponível no
endereço eletrônico htlp://www.amunesc.org.br.

16 � 31 - 43 " 52 • 58 " 59

11·1II.,Im�r:fIIt"l.
Concurso nO 1864

i,pg"i>jml,ltrt;J".".
Concurso nO 298

cu . Q3 • 04 • 06 .. 01
/

-11-12-13-14
15 - 16 - - 22 � O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SA

MAÉ, na Rua I2rwino Menegotti, na 478 - Jaraguá do Sul - se- Site:
www.samaejs.com.br

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone
047- 21 06-9100

Concurso nO 802
IH - 04·06 - 12'· 21

� 27,- - 42 -

50-51- �59-68
69 - 14 - 18 • 87 - 91

Luis Fernando Marcolla
Diretor Presidente
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---------COMUNIDADE

Podre Carlos Alberto Rodrigues diz que jovens muitos vezes confundem liberdade com libertinagem

. VOCÊ É CONTRA OU A FAVOR DO ABORTO?

POLIANA OLIVEIRA,
19 ANOS, DESEMPREGADA
"Sou contra, pois o vida preci
so ser defendido em qualquer
·situoção".

ADRIANO MACHADO, 26 ANOS,
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
"Sou o favor apenas em coso

de estupro, pois (! criança
foi gerado numa situação de
violência".

JOSÉ MARTINS,
37 ANOS, VENDEDOR.
"Sou contra, mesmo em coso

de estupro. Acredito que o

criança não pode pagar pelos
erros dos pois".

ALEXSANDRO CARLOS DA SILVA,
26 ANOS, DESEMPREGADO
"Sou contra. Independente do .

situação em que elo foi gerado,
o criança não tem culpo de nado

que posso ter acontecido".

JOICE FRANCIELE GONÇALVES,
17, DESEMPREGADA

"Sou contra. Tenho uma filho
e acho que o mulher jamais
deve pensar em não ter a

criança".

KATIANE PADILHA,
18 ANOS, ESTUDANTE
"Sou o favor só em coso de

estupro, 'pois o mõe não teria
estrutura emocional poro
criar o criança".

FRATERNIDADE

O CORREIO DO POVO IEQUARTA·FEIRA. 20 DE FEVEREIRO DE 2008

Igrelo foz
companha
pelo vida
Aborto, eutanásia e uso de
células-tronco em debate
JARAGUÁ DO SUL

"Escolhe, pois, a vida" é
o lema da Campanha da Fra
ternidade deste (J.no. Lan

çada há uma semana pela
Igreja Católica, a campanha
coloca em debate questões
como o direito e o dever de

profissionais da saúde se

posicionarem em relação
ao aborto e a ética em tor

no do uso de células-tronco
embrionárias. Iniciativa da
CNBB (Confederação Nacio
nal dos Bispos do Brasil),
que se repete há 45 anos, a

Campanha da Fraternidade
trabalha a vida inserida em

valores como a esperança,
a dignidade, o respeito ao

meio ambiente e o combate
às drogas.

O texto da Campanha da
. Fraternidade de 2008 apre
senta a visão da Igreja sobre
a vida não-nascida: sofri:
mento e morte, a ameaça da

pobreza e a questão do meio
ambiente. Contracepção,
aborto, reprodução assisti
da, células-tronco, violência,
fome, suicídio e eutanásia

. são alguns itens analisados,
num diagnóstico baseado em

.

princípios da doutrina cristã
e ensinamentos dos papas.

O pároco da Paróquia São

Sebastião, padre Carlos AI-

berto Rodrigues, afirma que
o objetivo da Campanha da
Fraternidade é estimular a

reflexão sobre os valores re

lacionados à valorização da
vida, para' que eles não se

percam. "Faz parte da Igre
ja ser uma voz no mundo e

dizer que· a vida é a essên
cia de tudo. O set humano

esqueceu que ele é o centro
da criação e está colocando o

dinheiro acima da defesa da
vida", pontua, acrescentando
que "o consumo exagerado
e a ambição desenfreada es

tão destruindo a natureza e

levando os homens a se des
truírem".

Padre Carlos também sa

lienta que a Igreja não é con- .

tra a pesquisa científica, mas
contra "a fabricação de pes
soas para tirar células". Rei
tera também que a defesa da
vida está relacionada à saúde
da mulher, razão pela qual a
Igreja não apóia o uso da pí
lula anticoncepcional, que
pode trazer efeitos colaterais
à usuária. Já a preocupação
com a banalização do' sexo
justifica - o posicionamento
contra o uso da camisinha. "É
preciso diferenciar liberdade
de libertinagem", resumiu.

DAIANE ZANGHELINI

i
i
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GORDA E ATRIZ
A filho do Ministro GJlberto Gil, o etrlz e cantora Preto Gil, acionou seu advo
gado por causo de um resultado de busco do Google que o estaria ofendendo.
Ouando se d'igita o termo "atriz gordo" no pesquiso põr imagens, o site sug
ere 00 usuérlo experimentar também o procurá pelo nome do atriz (fonte:
CCSP/Criotivo de Galoucha). Olho, cá entre nós, sinceramente acho que elo
deveria processar oGoogle por chamá-lo de atriz.

PM ATUANTE
Sobre o noto "PM .Atuante (?)",
publicado nesta coluna dias atrás,
queria esclarecer que não tive o in

tenção de ofender ou denegrir it PM
de ,Guaramirim, que presto excelen
tes serviços à sociedade. Peniten
cio-me, até porque o PM não tem o

tradição de perseguir trabalhadores
honestos. Serviu. o noto apenas
poro colocar uma visão simplista
do população, que não vê no "jogo
do bicho" um coso de polícia e quer
ver assaltos e furtos díminutrem. Tal
visão pode ser equivocado, numa

inversão de valores, uma vez que o

jogo do bi:cho é contravenção, mos o

população prefere que crimes mais
graves tenham preferência no atu

ação do PM.

FESTERÊ
O meu amigo e empresário Fernando
Raboch promete poro o dia 13 de

março, uma quinto-feira, um festerê
daqueles no Kantan. Quem viver, verá!

EM BAIXA
Vai fazer aniversário de seis meses

que o espelho orientador de motor
ista do Ruo João Doubrowa, esquina
com Jorge Czerniewicz, está queb
rado.

Escutar no rádio Amizade, 99,9,
às 20h30, o jogo entre'Atlético

de Ibiromo e Juventus.

MARIDO INFELIZ
Altos horas do madrugado, dois
amigos enchiam o coro num bar de
Ponto Grosso. Em dado momento, um
deles reclamou:
- Tô invocado com o minha mulher,
Nicanor.
- O que tem elo, Caldonésio?
- Acho que .ela não gosto mais de
mim.
- Por quê?
- Porque já foz mais de seis anos que
elo saiu de coso e não voltou! O que
"'lcê ach,a?

NA
,

CHACARA
Depois do sucesso do

primeira, Francisco
Lux, o Nico, recebe
seus convidados no

próxima sexta-feira

para o edição "The Lux
Brothers 2". Promete!

BONS LUCROS'
O comércio viveu um ano bom no

nosso região e espero que isso se

repito neste ano. Pelo fim de 2007,
o expectativa é bolt.

,, O saber a gente
aprende cõm os

mestres e os livros.
<'

A sabedoriai
aprende-se é com

a vida e com

os,',humildes.
CORA CORALINA

DE NOVO
TelJl uma figuro que se diz no

vamente candidato o vereador,
que já disputou umas 17 elei
ções em Jaraguá e não ganhou
uma, mos ·não desiste: no fim
de semana estava ele em com

ponho de novo, 00 ladó de um

.
ex-prefeito. É '!I0le?

EM ALTA

".
Os funcionários do
Lunender estõo
em polvorosa,
esta semana sai
os gordos 3,49
salários (PLR).
Coisa ruim, hein?
Fim de mês e

ainda fevereiro.
Ufo!!!

Edison Keuíiecke e Juliano Fischer comemoram, no fim de'semana,
um ano de namoro e já falam em marcar o doto do casamento

Mais uma vez o família Chiodini reunido durante o niver de 81 anos do
matriarca Altrudes Chiodini. No foto, Altrudes está ladeado pelos sete
filhos (Deonilda, Tácile, Elzira, Diva, Helena, Jane, Ivanir e Ivanete),
pelos noras (Irene, Dionne e Janete),'pelas netos (Karla, Sueli, Sissa,
Camila e Bruno) e amigos (Nora, Lucia e Daiana)
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Dados da região'
o Colegiado de Administração, Finanças e Tributação dos Municípios do Am�ali realizaram suo segundo reunião em feve
reiro. No pauto foram debatidos assuntos como o entrego de relatórios sobre Valor Adicionado (VA) ano base 2006 eíndlces
poro retorno do ICMS (Imposto-sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços) em 2008 e o relatório completo.
de todos os empresas dos Municípios destacando o VA de cada uma delas.

O QUE É ICMS
O ICMS é um imposto de competência estadual. Ele incide (base
de cálculo) sobre o circulação de mercadorias, prestações de
serviços de transporte interestadual, ou intermunicipal, de
comunicações, de energia elétrico. Também sobre o entrado
de mercadorias importados e serviços prestados no exterior. O
foto gerador é o saído dlLmercadoria-do estabelecimento do
contribuinte, fornecimento de refeições, prestação de serviços
de transporte, entre outros. Cada Estado do Federação tem li:
berdade poro adotar regras próprios relativos à cobrança desse
imposto, respeitados os requisitos mínimos fixados no Consti
tuição Federal e pelo Código Tributário Nacional.

RETORNO DO ICMS
Destacando o classificação do retorno do ICMS poro 2008 dos
293 municípios, Jaraguá do Sul ficou em 4° lugar, Guaramirim
em 17° lugar, Massaranduba em 62° lugar, Borro Velho em 63°
lugar, Corupo em 82°, Schroeder em 89° lugar e São João do
Itaperiú em 229°. Considerando por microrregião, o Amvali
está em 5° lugar dos 21 associações, tendo um retorno do ICMS
de R$ 6,20444% e um VA Total de 4.435.102.148,15.

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

MOEDA
_

Dólar comercial (R$)
Euro (em US$)CONTRATAÇÕES

VA RECUPERADO E TOTAL
O VA Recuperado de cada Município nos processos de 10 e 20
instância e o ajuste de cada Município ficou o seguinte: Bor
ro Velha= R$ 19.117.557,28; Corupá= R$ 12.102.223,71;
Guaramirim= R$ 37.956.168,34, Jaroguó do Sul= R$
74.884.117,00; Massaranduba = R$ 16.920.035,67; Schroe
der= R$17.299.816,66; e São do Itaperiú = R$ 4.810.910,29.
Ouanto 00 VA Total: Borro Velho ficou com R$ 164.833.692,17;
Corupá R$ 146.350.616,22; Guaramirim R$ 807.808.134,25);
Jaraguá do Sul R$ 2.982.593.809,84; Massaranduba - R$
177.113.044;68; Schroeder R$ 131.303.160,96 e São João do
Itaperiú R$ 25.099._690,00.

CAPACITAÇÃO
-

Segundo o Coordenador do Colegiado, Secretário Alexan
dre Alves, "o Colegiado está - fazendo um planeiamento
com o Secretario de Estado do Fazendo poro realizar curse
geral com todos técnicos no 'área contábil e fisc!!1 em re

lação o DIME 2007/2008, repassando essas informações
no busco de um preenchimento correto do DIME, ano base
2007". Cabe ressaltar, que o Colegiado de Administração
é um dos apoiadores-do Curso de Encerramento de Manda
to poro Prefeituras e Câmaras de Vereadores em Jaraguá
do Sul que acontecerá nos dias 3 e 4 de março, no período
do manhã e tarde, no auditório dll Unerj. A promoção
é do Fecam (Federação Catarinense dos Municípios) com

execução do Egem (Escola de Gestão Público Municipal)
e apoio do Amvali, Amunesc, Ammvi, Amfri, Amplo Norte,
Escola de Governo do Amvali e Colegiado dos Contadores
e Controladores do Amvali.

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
1,732 1,734 0,17%
1,473 1,473 0,51%

Mais emprego·nos indústrias de se
Em 2007, Vale do Itapocu foi destaque no crescimento da criação de vagas

- .

FLORIANÓPOLIS
Após o ajuste de quadrore

alizado em dezembro, época
em que as empresas concedem
férias coletivas e evitam repor
pessoal, a indústria catarinense
voltou a contratar em janeiro.
Segundo levantamento realiza
do pela Fiesc (Federação das In
dústrias do Estado de Santa Ca

tarina) junto a 354 indústrias,
71� postos de trabalho foram
criados no mês de janeiro, uma
variação positiva de 0,32%.
Alguns fatores favoreceram o

desempenho industrial neste

início de ano, como o crédito
e a tenda, aléni das, promoções
realizadas pelo comércio e a re

composição de seus estoques. O

resultado do nível de emprego
em janeiro de 2008 foi similar
ao de janeiro de 2007" quando
o grupo pesquisado abriu 735

vagas, apresentando uma varia
-

ção positiva de 0,35%.
Os maiores aumentos este

ano, ,em termos .percentuaís,
ocorreramnos setores de cristais
e vidro (2,13%), material eletrô
nico, aparelhos e equipamentos
de comunicação (2,01%), má

quinas e equipamentos (1,06%)
e edição, impressão e repro
dução de gravações (1,[3%).
No acumulado de 12 meses

até janeiro, as 354 indústrias
que participam da pesquisa da
Fíese contabilizam 8.591 pos
tos de trabalho criados, corres-

pondendo a um crescimento de
4,04% no contingente de tra
balhadores. Produtos alímen
tares, máquinas, aparelhos

-

e,
materiais elétricos e máqui-
nas e equipamentos lideraram \I
as contratações neste período,
registrando 3.985, 3.069 e 2.649

empregos a mais no intervalo
de um ano, respectiv:amente.
Já as indústrias madeireiras
e do mobiliário, ao contrário,
reduziram significativamen-_
te seu quadro de pessoal nes
te período de comparação.
No intervalo de 12 meses os

maiores crescimentos na cria

çãode empregos ocorreram nas

microrregiões do Vale do Ita-

pocu, Oeste eNordeste, -

_ _ _

Indústrias catarinenses criaram o total de 8.591 postos de trabalbo
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DESEMPENHO

,SANTACATARINA-�-------

Portos do Estado·estão em expansão
No entanto, estradas de acesso comprometem operações no setor; diz Fetrancesc
'FLORIANÓPOLIS

O setor portuário catari
nénse está em expansão, com
a instalação de novos portos -

como Navegantes e Itapoá - e

o crescimento dos principais
terminais na região. No entan

to, as vias de acesso aos por
tos permanecem as mesmas

.há mais de dez anos, o que
dificulta a entrada e saída de
cargas dos complexos portuá
rios e pode levar a um conflito
no tráfego em curto prazo. A

avaliação é do presidente da
Fetrancesc (Federação das Em

presas de Transporte de Carga
do Estado de Santa Catarina),
Pedro José de Oliveira Lopes,
que classifica as atuais condi
ções viárias como péssimas.

Segundo ele, a solução seria
estadualizar as rodovias con

troladas pelo governo federal
que ficam dentro do Estado,
pois, em sua opinião, a ad
ministração estadual conhe
ce mais as dificuldades en

frentadas nas rodovias e está
mais suscetível às pressões
dos transportadores. Lopes
afirma, ainda, que pela falta
de infra-estrutura oferecida,
os caminhoneiros podem ser

considerados os "bastardos
das estradas" do País.

Atualmente, Santa Catari
na conta com os portos de Ita

jaí, São Francisco do Sul, Im
bituba, Laguna (pesqueiro), o

novo terminal de Navegantes
e, futuramente, o Porto de Ita-

poá, já em construção. Para o

acesso terrestre a este último,
está em andamento obra para
o asfaltamento da SC-415 (Es
trada da Serrinha), que será

entregue, segundo garante o

governador Luiz Henrique da
,

Silveira, junto çom a inaugu
ração do cais.

Segundo Lopes, as co

branças de pedágio no Esta
dó preocupam os transpor
tadores. Com a concessão da
BR-116, entre Curitiba e a

divisa de Santa Catarina com

o Rio Grande do Sul, para a

empresa espanhola OHL, Lo
pes destaca que "veículos pe
quenos chegarão a pagar R$
5,60 em trecho de apenas 27

quilômetros" . Santa Catarina conta hoje com cinco portos, o sexto está sendo construído

Punição exemplar
A iniciativa partiu do Ministério Público poro que o� promotores recomendem júri popular poro quem moto no trônsito.
Ou seja, os promotores de Justiça de Santo Catarina estão sendo orientados o pedir o mesmo punição de quem é conde
nado por assassinato aos motoristas que provocarem um ocidente de trônsito com morte por dirigirem embriágados em

alto velocidade ou participarem de um rocha. O que significo isso? O motorista será julgado por um júri popular como·
acontece com quem uso uma armo poro motor. Não deixo de ser o mesmo coisa. Desta formo elevo o peno do condenado.
Transformo-se em homicídio doloso e o réu coso condenado pode pegar até 30 anos de prisão com peno mínimo de seis
anos. Atualmente us penas são leves, de dois o quatro anos, pois são enquadrados em homicídio culposo, não intencional.
Seria o ideal poro conter a chacino nas rodovias. Só punindo. Educação requertempo. Somos o bem do verdade o primeiro
colocado em mortes, até porque comparando com o primeiro que é Minas Gerais temos uma molho viário bem inferior.
Cloro que os promotores são independentes e cada caso deve ser analisado isoladamente não sendo uma imposição o júri
popular. Outro sugestão é recomendar os delegados de Polícia a prisão em flagronte de motoristas bêbados cometendo ou

não um ucldente. A proposta visa acima de tudo conter o impunidade.
'

PROFESSORES
Sem o presença dos líderes do OEM, PSDB e PMDB
foi relizada no Assembléia uma reunião com o

direção do Sinte estimulada pelo petista Pedro
Uczai. Lá estavam também o deputado Sargento'
Soares (PDT), 'Silvio Drevek (PP), Odete de Jesus
(PRB) e Sérgio Granda (PPS), o bem do verdade
o úniCo integrante do base de apoio do governo.
Durante a exposição o direção do Sinte argumen
tou contro o Prêmio-Educar, lançado recentemente

pelo governo. Segundo o presídente da entidade,
Donilo ledm, () Prêmio Educar "é discriminatório
e desvalorizo a cerrelrn do magistério, principal
mente porque acabo com o princípio de Paridade
Salarial entre professores ativos e aposentados".'
Não sendo aberto um novo canal de negociação
com o governo o tendência é pela greve. Uma co

missão de parlamentares será formado paro ten
tar uma solução junto 00 governo.

CONTRA-ATAQUE
"Não há possibilidade de re,núncia. Foi uma pegadinha pa'ra
enganar os ministros. Não existe crime para cessar o gover
nador Luiz Henrique. E tem que deixar claro que o homem do '

tapetão é o Amin. Vamos mostrar para todos OS catarinenses
que o Amin está prejudicando o Estado. Não é o advogado Gley
Sagaz, mos o chefe dele," atirou o deputado Elizeu Mattos.
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Governo contribuiró com CPI

Lula defende

invest.�gações
SÃO PAULO

O presidente Luiz Inácio
Lula da Silva defendeu on

tem, que as investigações
que forem abertas pela CPI
dos cartões corporativos de
vem permanecer no âmbito
do Legislativo. Lula afirmou

que a tarefa do governo é
manter o§ trabalhos do Exe
cutivo.

"Eu confesso a vocês que
não tenho tempo a perder
com CPI", disse o presiden
te. No entanto, ele ponderou
que o governo fará "tudo o

que for possível" para con

tribuir com todas as infor

mações que venham a ser

solicitadas pela Comissão.
"Eu sou da tese que o

Congresso Nacional existe

para legislar, fazer CPI, in
vestigar, e o governo existe

para trabalhar". Lula disse

que enquanto a .CPI estiver
em andamento, sua preocu
pàção será a de aproveitar o
momento "extraordinário"

que o Brasil vive.

"Enquanto as pessoas
discutem lá em Brasília, en
quanto investigam, enquan
to fazem CPI, meu papel-vai
ser viajar pelo Brasil porque
o que eu quero é que o povo
brasileiro possa conquistar
com o crescimento e o de
senvolvimento da cidadania

que há séculos a gente está
reivindicando", declarou.

.

LEÃO
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Declaração tem mais regras
Número do recibo da prestação de 2007 deve ser infonnado
BRASíLIA

Ficou mais difícil para o

contribuinte sonegar dados
sobre dependentes, rendas de

aluguel e gastos com despesas
médicas e educação na decla

ração do Imposto de Renda da
Pessoa Física (IRPF) de 2008.

Para ampliar o controle sobre
os contribuintes, a Receita Fe
deral tornou obrigatória a in

formação do número do CPF
ou CNPJ do beneficiário de

pagamentos e doações para
quem declarar pelo modelo

completo.
A Receita também reduziu

.

de 21 para 18 anos a idade em

que passa a ser obrigatória a

informação do CPF do depen
dente, Outra novidade: con

tribuinte só poderá entregar
a declaração dó IR deste ano

se tiver o número do recibo de
envio da declaraçã? de 2007.

Quem não tiver este número
terá que procurá-lo numa das
unidades da Receita.

Nem o modelo simplifi
cado foi poupado de novas

exigências. Quem recebe pa
gamentos de pessoas físicas
(como aluguéis, por exemplo),
sujeitos ao carnê-leão, terá de
informar os rendimentos mês
a mês. O Fisco também au

mentou as restrições para a

entrega de declaração em for
mulário de papel.

O contribuinte terá exatos
59 dias - de 03 de março e

termina em 30 de abril - para

Declaração deve ser feita por pessoa física que recebeu rendimentos superiores a R$ 15_764,28 em 2007

reunir a documentação, pre
encher a declaração e enviar à
Receita. A cópia do programa
só estará disponível no site da
Receita na Internet no dia de .

3 março.
A Receita espera rece

ber aproximadamente 24,5
milhões de declarações. É
obrigado a apresentar a de
claração quem tiver recebido
no ano passado rendimentos
cuja soma foi superior a R$
15.764,28. '�s grandes novi
dades na declaração estão re
lacionadas a um maior con-

trole das informações e uma
. integração maior com o con

tribuinte", disse o coordena
dor Nacional do Programa do

Imposto de Renda da Recei
ta, Joaquim Adir.

Segundo ele, a obrigato
riedade da informação do
CPF e do CNPJ dos pagamen
tos feitos pelo contribuinte,
como. despesas de aluguel,
médicos, dentistas e educa

ção, vai ampliar o· controle
de fraudes com recibos. Uma
atenção especial da fiscaliza
ção será dada para os paga-

mentos (recibos) de benefici
ários com o mesmo CPF all

CNPJ.
As declarações poderão ser

apresentadas de três formas:

pela internet, disquete nas

agências do Banco do Brasil
ou Caixa Econômica Federal;
ou em formulários, nas agên
cias de Correios. Para o contri
buinte com dúvidas, a Receita
Federal manterá um plantão
de atendimento pelo telefone:
0300-789-0300.

AGÊNCIA ESTADO

CPMI será instalada sem acordo
Líder do governo, Romero [ucá, tenta presidência da Comissão para o PMDB

Requerimento seró lido_ hoje

BRASíLIA
<Terminou sem acordo a reu

nião entre os líderes partidários e

.

o presidente do Senado, senador
Garibaldi Alves (FMDB-RN), e a

CPMI dos Cartões Corporativos
será instaladà hoje, durante ses

são do Congresso Nacional, às
11 horas, e deve ter no comando

parlamentares de partidos gover-
§; nistas.

�
.

Segundo o vice-líder do PSDB,
� senador Álvaro Dias (pSDB-PR), o
§ líder dó governo no Senado, sena-
dor Romero Jucá (p11DB-RR), dis- .

se que não conseguiu costurar um
acordo com o Palácio do Planalto
e com o P11DB para permitir que .

a oposição ocupe a presidência da
Comissão.

Porém, a oposição baixou o

tom e agora já admite participar
das investigações mesmo sob o

comando governista. Alerta ape
nas que se houver controle das
ações da CPJVtI pedirá a instala
ção de outra comissão pará in

vestigar o caso no Senado.
"Há um excesso de zelo do go

verno. Um temor muito grande.

A relataria já garante segurança
ao governo. Eu acho que temos

que participar das investigações
e repassar as informações para
o Ministério Público fazer o seu

trabalho. Uma CPI Mista é mais

aguerrida. Não há razão para
instalar outras CPI", argumenta
Dias.

Jucá saiu da reunião dizendo

que ainda estava tentando um

acordo para permitir a participa
ção da oposição no comando da
CPMI. Mas, não se comprometeu
com os líderes.
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PRESIDÊNCIA Eleições
na ArmêniaFidel renuncia ao poder

Raúl Castro permanece ocupando o cargo de forma interina
HAVANA

Um convalescente Fidel
Castro renunciou ontem à pre
sidência de Cuba depois de

quase meio século no poder,
afirmando que não aceitaráum
novo mandato quando o novo

parlamento tomar posse no

domingo. "Não aspirarei nem
-

aceitarei, repito, não aspirarei
nem aceitarei, o cargo de pre
siderite do Conselho de Estado
,e comandante-em-chefe", diz
uma carta assinada por Fidel
Casto publicada no diário do
Partido Comunista; Granma.
O anúncio efetivamente põe
fim ao poder de Fidel, de 81

'anos, colocando seu irmão de
76 anos, Raúl, como provável
sucessor permanente na pre
sidência. Fidel Castro cedeu

'temporariamente o poder a

seu irmão em 31 de julho de
2006, .quando anunciou que
havia se submetido a uma ci

rurgia intestinal. Desde então,
Fidel não foi visto em público,
aparecendo apenas esporadi
camente e publicando densos
ensaios sobre variados ternas

internacionais enquanto seu

irmão mais novo consolidava
o poder.

Uma nova Assembléia do
Poder Popular, o parlamento
nacional, foi eleita em janei
ro, e terá sua sessão inaugural
domingo, quando renovará o

Conselho de Estado, incluin
do a presidência. O cargo foi
oficialmente criado pela Cons-

Polícia encontra,

quadros roubados
Dois dos quatro valiosos quadros

roubados há uma semana no museu do
Fundoçíio Emil Bührte em Zurique foram
encontrados nesta segundo-feira à noite
no estacionamento de uma clínico psiqui
átrico do cidade. Em entrevisto coletivo, o
Polícia de Zurique disse que os quadros,
de Monet e Von Gogh, foram recupera
óos em uma operoção policial. As telas
estavam dentro de um veículo fechado.
Os dois quadros achados sõo "Chomp de
coquelicots pres de Véthfmil" (1879) de
Claude Monet, e "Branches de marronier
en fleurs" (1890) de Vincent von Gogh,
avaliados em cerco de USS 63 milhões.

INTERNACIONAL--------�

Depois de,cirurgias, Fidel renuncia: "Não me despeço de vocês, desejo combater como um soldado das idéias"

tituição de 1976, e desde en

,tão foi ocupado por Fidel. Era

amplamente especulado se ele
teria condições de continu-

ar exercendo o cargo. Castro
foi eleito para a assembléia e

poderia, legalmente, se apre
sentar como candidato à ree-

leição.
Os Estados Unidos, ten

tando garantir que nenhum
dos irmãos permaneça no

poder, anunciaram um plano
detalhado em 2005 que con

templa uma assistência de

Washington para facilitar uma
transição democrática na ilha
de 11.2 milhões de habitantes

após a morte de Fidel. Mas au-
'

toridades cubanas insistem que
não haverá transição, e que o

sistema politico e econômico
socialista da ilha irá sobreviver
a renúncia de Fidel.

Debate sobre

Independência
o alto representante para Político

Externo e Segumnça Comum do Uniõo Eu
ropéia (UE), Javier Solano, chegou ontem o

Pristino para se reunir com o presidente do
Kosovo, Fotmir Sejdiu. Suo' chegado,à copi
tal kosovar coincide com os debates ini
ciados no Parlamento do país poro apro
var uma série de leis sobre o plano do
mediador do ONU, Mortti Ahtisoori, poro
o funcionamento do Kosovo. As princi
pais potências européias - Reino Unido,
Alemanha, França e Itália - anunciaram
o reconhecimento dq independência do
Kosovo, mos outros países do UE, como
Espanha, expressaram suo rejeição.

ARMÊNIA
Em declarações de boca

de-urna, o primeiro-minis
tro e favorito entre os nove

candidatos à presidência,
Serzh Sarkisian, expressou.
sua esperança em' que a po
pulação confie nos resulta
dos das eleições. Segundo as

pesquisas do CEC (Comissão
Eleitoral Central), a única
dúvida é se o primeíro-mí
nistro conseguirá obter mais
da metade dos votos e ven

cer já no primeiro turno.
Sarkisian afirmou que

o ex-presidente Levan Ter

Petrosian, um de seus ad
versários, não tem qualquer
chance de triunfar no plei
to. ''Acho que pode lutar até
20h", disse, em referência
à hora de fechamento dos

colégios eleitorais. Levan
Ter-Petrosian advertiu às

vésperas das eleições que /

levaria seus partidários à
rua se Sarkisian fosse de
clarado vencedor ainda no

primeiro turno. Conforme

apuração dos votos, o re

sultado deve sair hoje.

China quer
bater'recorde
PEQUIM

A China vai lançar um

número recorde de foguetes
espaciais este ano, durante
o qual os astronautas chi
neses pretendem realizar o

primeiro passeio espacial do
.país, garantiu o presidente
da Academia da Tecnologia
Espacial chinesa" citado pela
imprensa estatal: Ao longo
do ano, a China vai lançar a
nave Shenzhou VII, dois sa

télites ambientais, o satélite

meteorológico Fengyun-2 e

um satélite de comunica

ções para a Venezuela, disse
Yang Baohua.

''A tecnologia espacial da
China entrou em uma nova

etapa. O desenho e a pro
dução dos satélites levam
menos tempo e os satélites

produzidos sâo mais confiá
veis e com uma expectativa
de vida mais longa", disse

Yang. A Academia da Tecno

logia Espacial chinesa proje
tou amaioria dos satélites da
China.além das naves Shen
zhou, em um total de 88 até
dezembro de 2007.'
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Acássio sofreu um corte no cabeça e levou pontos, por isso é dúvida poro o jogo de logo mais, e!h Ibirama

Mattos tem duas
dúvidas para hoje
Acássio e Vanderson podemficar de fora
JARAGUÁ DO SUL

O técnico Dirceu Mattos

pretende repetir a mesma esca

lação do último domingo para
o jogo de hoje, às 20h30, contra
o Atlético, em Ibirama. Mas ele
tem duas dúvidas, ambas por
contusão. O zagueiro Acássio
sofreu um corte na cabeça e

ainda sente um pouco de dor
no local dos pontos. E o lateral

(improvisado como meia) Van
derson está com dores muscu

lares. Nos seus lugares podem
entrar [ovane e Bele, respecti
vamente, Já o meia Palácio se

gue no departamento médico.
.

Mattos elogiou a postura
da equipe no último domingo

Atlético: Dido; Chiquinho,
Rogélio, Ricardo e Maurício; Vitor,

Fabrício, Haroldo e Doriva;
Leandrõo e Antônio Carlos.
Técnico: Joceli dos Santos.

e acredita que o time evoluiu
muito. "Ganhamos mais ex

periência e força física. Isso
deu outra cara ao time", disse
o treinador, que ontem à tar
de fez apenas um treino com

os jogadores que não viajaram
para Ibirama, já no início da
noite de ontem.

O treinador acredita tam
bém que até mesmo o elenco

que estava aqui ganhou com

a chegada dos reforços. "Eles
são novos e tinham uma res

ponsabilidade muito grande.
Agora percebemos que estão

aprendendomuito e crescendo

profissionalmente", declarou
Mattos. Ele disse que o obje-

tivo da equipe é somar pontos
nos dois jogos que ainda res

tam no turno (hoje contra o

Atlético e domingo contra o

Joinville). "Vamos chegar bem
e brigar de igual para igual
com tudo mundo no returno",
prometeu.

O time de Ibirama deve vir
com duas mudanças para o jogo
de hoje. A primeira.é a entrada
do jovem Leandrão, que vem

das categorias de base, no lugar
do contundido Joílson. Ele deve
formar dupla de ataque com

Antônio Carlos, já que Marcelo

Régis está suspenso.

JULIMAR PIVAITO

Juventus: Márcio; Marcõo, Acássio
(Jovane) e Amauri; Deivi, André
Marches, Vanderson (B�le), Ivan

e Maciel; Marlon e Edinho.
Técflico: Dirceu Mattos .

• Doto: 20/2 (Quorto-feii'o). Horário: 20h30. Local: Estádio Hermann Aichinger (lbiroma)
• Arbitragem: lolando Marcelino Gonçalves. auxiliado por Fernando Lopes e Fabiano Joõo Sedrez.

O CORREIO DO POVO mQUARTA-FEIRA. 20 DE FEVEREIRO DE 2008

empreiol
Vista WIIS tolahor1ldorm tom uniformes
produzidos com iuddm ia
muís alta qualidade.

Oadeus
Marcelo Vacaria era um grande goleiro. Foi sepultado ontem em

sua terra natal, que, aliás, ele fez sempre questõo de levar consigo e

adotou como sobrenome. O jogador teve uma grande passagem pelo
Juventus, em 2006, quando foi um dos responsáveis pela reaçõo na

equipe na Série A2 e que levou o tricolor de volta à elite do futebol
ceterlaense. Que seu exemplo de vida seja sempre seguido.
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REFORÇOS

, JARAGUÁ DO SUL

A coordenação de Futsal
feminino de Jaraguá do Sul
iniciou ontem a temporada
de treinos. Para conquistar
títulos, os times estão trei
nando e trazendo reforços
importantes. A equipe técni
ca aposta na base com garo
tas mais novas, para que seja
feito um trabalho em longo
prazo. As principais contra

tações são: Cândice Pereira,
16 e Camila Campo, 17, am
bas da ADC Balneário Cam
boriú. Outro nome a figurar
a lista de contratações é Ana

Kelli, 16, que veio da equipe
da Unesc de Criciúma.

O futsal feminino jaragua
ense teve quatro perdas. A

principal deias é a atleta Sa
mantha Mohr, 18, que optou
por jogar para o Kindermann,
de Caçador, já que lá poderá
disputar a Liga Nacional e

a Taça Brasil. Saíram ainda
Aline Queluz (Brusque), E
rica Corrêa (Brusque) e Aline
Paez (Pomerode).

O time adulto será forma
do por 70% de atletas que
saíram do sub-17. "Para man
ter uma equipe adulta é mui
to caro, as que se destacam
cobram muito. Então prefe
rimos treinar' garotas novas

e que podem continuar nas

próximas categorias", rela
ta o técnico Maurício Berti.
"Por .isso ainda estamos em

busca de patrocínio", finali
za o treinador.

-

Para completar as equipes,
o técnico informa que será
feito um peneirão a partir da
semana que vem. As interes
sadas devem entrar em conta

to com Maurício pelo telefone
9955-9789.

GENIELLI RODRIGUES

ESPORTE----�-----

Erica foi uma das atletas que deixou o time jaraguaense; o 010 defenderá o Brusque no próximo temporada

Futsal feminino inicia treinamento
Longo prazo: equipe aposta nos jovens talentos para formar time adulto

Jaraguá é sede da 10 Etapa
do Catarinense'de·, 8icicross
JARAGUÁ DO SUL

A Equipe Jaraguaense de
Bicicross - Corinthians Esporte
Clube organiza para o próximo
sábado, dia 23, a la Etapa do

Campeonato Catarinense da ca

tegoria. A competição acontece

a partir das 10 horas, no Parque'
Malwee. A etapa é aberta do

público e as inscrições podem,
ser feitas na hora.

Já no último final de semana
a equipe organizou a' la Copa
Jaraguá de Bicicross, que con

tou com a participação de 110

atletas. A competição mesclou

pilotos novatos commais expe
rientes, o que proporcionou a

integração entre os competido
res. A copa foi dividida em 20

categorias, de 6 a 45-anos.
Conforme o diretor de Bici

cross, Valcir Moretti, a cidade
tem potencial para sediar mais
eventos da categoria. No entan

to, falta incentivo para tal. '�

copa foi rr�alizada sem patrocí
nio e a equipe realizou a etapa
com muito custo, já que ainda
não tivemos apoio", desabafa
Moretti.

Cerca de 110 atletas participara da 1 a Copo Jaraguá de Bicicross

Dupla disputa
circuito amanhã

A 2° Etapa do Circuito Banco do Brasil
'

de Vôlei de Praia vai contar com uma

dupla jaraguaense. A duplo Marcelo
e Daniel, do Soletex/FME, começam
na disputa amanhã e seguem até do
mingo, no Praia de Canasvieiras, em
Florianópolis. Os atletas conquistaram
no ano passado o segundo lugar na úl
tima etapa do Estadual e ficaram entre
os quatro melhores do Estado na clas
sificação geral. A intenção em partici
par desta etapa é adquirir experiência
e iniciar o preparo para os Jose 2008.

Jaraguaense se

'destaca
Em sua primeira experiência no Cross
Country, a atleta Simone Ponte Ferraz, da
equipe MalweelFME, conquistou o quinto
lugar na Copa Brasil. Disputando na ca

tegoria juvenil, a jaraguaense completou
os seis quilômetros, em terreno irregular,
em 25min56. O resultado fili comemora
do, já que esta é a primeira competição
do ano. O outro representante da equipe,
Eliton Zanoni, também no juvenil, termi- ,

nou em nono lugar, com 29min44.
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CONTRA A ALTITUDE
-,

Flu estréio no Libertadores
Tricolor carioca enfrenta a LDU, em Quito, hoje à noite
QUITO (EQUAI)OR)

O Fluminense tem uma para
da dura na estréia da Libertado
res da América, hoje, às 21h50.
Além de enfrentar o bom time
da LDU, terá de driblar também a

altitude, grande inimiga brasilei
ra nas competições continentais.
O tricolor já está desde segunda
feira na capital equatoriana, que
fica a 2.850m acima do nível do
mar e diz já ter esquecido a elimi
nação na Taça Guanabara.

No treino de ontem, o meia'

Thiago Neves reclamou dos efei
tos provocados pela altitude e ad
mitiu que já havia sentido dores
no peito depois da prímeíra noite
de atividades, no saguão do hotel
onde está a equipe carioca. "Senti
um pouco de dor, mas acho que
não é nada grave", disse o camisa
dez do time das Laranjeiras.

Depois de ser confirmado
como o camisa 1 na Libertadores,
o goleiro Fernando Henrique de
sabafou. Nesta semana, o nome

do palmeirense Diego Cavalieri
foi especulado como reforço para
a meta tricolor. Mas Fernando se

inostra tranqüilo. "Meu contrato

vai até 2009 e pretendo cumprir.
Tenho tranqüilidade para seguir
minha carreira aqui no clube.
Muitas pessoas esquecem, mas

tenhomais de 150 jogos pelo Flu-

Fluminçnse, do lateral Gabriel, quer esquecer a Taça Guanabara e se concentrar no jogo de hoje à noite

minense. Minha personalidade e

minha tranqüilidade vão preva
lecer", disse.

O técnico Renato Gaúcho ga- .

nhou também um "reforço" para
esta estréia. O atacanteWashing
tonmelhorou do corte que havia
sofrido no pé direito e será libe-

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS SERVIDORES PÚBLICOS'
.MUNICIPAIS DE JARAGUÁDO DO SUL - SC

.

Edital de retificação porque o publicado em 15.02.2008, neste mesmo jornal,
à página 04 por erro material constou eleição da Diretoria Executiva e do
Conselho Fiscal_quando o correto é eleição do Conselho Deliberativo.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
PARA ELEiÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

A Presidente da Associação Recreativa dos Servidores Públicos Municipais de Jaraguá
do Sul - ARSEPUM, Sra TACIANA TECILLA GESSNER, com fundamento no artigo 53
do Estatuto Social da entidade, convoca os associados efetivos de carreira, ativos e

inativos, da Prefeitura Municipal, das Fundações, das Autarquias Municipais, das Em

presas de Economia Mista Municipais e da Câmara de Vereadores Municipal, quites
com suas obrigações sociais 'com a associação, para votarem na Eleição do Conselho
Deliberativo da entidade, a ser realizada no dia 31 de março de 2008, no horário das
08hOOmin às 17hOOmin, nos locais a serem divulgados pela Comissão Eleitoral, a qual
se regerá pelo Regulamento Eleitoral publicado nas repartições públicas, além das

seguintes normas abaixo relacionadas:
t. A eleição será coordenada pela Comissão Eleitoral nomeada para este fim pela Por
taria 01/2007 e composta pelos seguintes membros: LAURITA DALLMANN DE CAS
TRO, ADEMIR COELHO e FATIMA DUARTE.
2. O registro das chapas deverá ocorrer até 15 dias, antes do pleito, das 08hOOmin às
17hOOmin, na sede da associação.
3. Os cargos para candidatura ao Conselho Deliberativo são os constantes do Estatuto
Social e divulgado no Regulamento Eleitoral.

.

4. Poderão candidatar-se todos os associados em pleno gozo de seus direitos que
manifestem consentimento em concorrer apondo sua assinatura no respectivo pedido
de registro de chapa.

.

5. O associado poderá'concorrer somente-através de uma chapa.
6. Não serão admitidos votos por procuração e somente poderão votar os associados

quites com suas obrigações sociais.' •
7. O voto será dado à chapa e assim computado, não se levando em conta eventual

votação nominal para determinado candidato, elegendo-se a chapa que obtiver a J!1.!3io
ria dos votos.
8. A posse dos- eleitos será no dia 01 de abril de 2008, às 20hOOmin na sede d� as-

sociação.

Jaraguá do Sul, SC, 13 de fevereiro de 2008.

TACIANA TECI LLA GESSNER ....Presidenta

rado para o campeonato. Mes
mo assim, o treinador não deve
começar com três atacantes. ''É
muitodiffcil jogar com três ata
cantes em uma Libertadores,
ainda mais· fora de casa, porque
se você fizer isso, perde o meio
de campo e está dando chances

grandes ao adversário de ven

cer a partida. Na Libertadores
é tudo mais. complicado e nós
não podemos ceder espaços aos

adversários", disse Renato, que
garantiu ter boas informações do
adversário. Dodô é quem deve

esquentar o banco.
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10"Rododa

Hoje(20/2)
19h30 - Guaratinguetá xSão Caetano
19h30 - Rio PretoXSertãozinho
19h30 - Brogantino x Ituano
19h30 - Barueri x Ponte Preta
21 h45 - Corinthians x Portuguesa
21 h45 - Rio Claro x Palmeiros
Amanhã (21/2)
19h30 - São Paulo x Paulista.
19h30 - Mirossol x Juventus
20h30 - Santos xGuaroni
21 h45 - Noroeste xManlia

Classificação: Ponte Preta 22, Guaro
tinguetá 21, São Poulo 16; Noroeste 15.

I �cdada

Hoj.. �2012)
17h - Coxias x Sapucaiense
20h30 - Now Hamburgo x Ulbro
20h30 - Guaronyx Brosil
21 h45 - São Luizx International
Amanhã (21/2) .

20h30 - Santa CMx 15 de Novembro
20h30 -Inter-SM x São José
21 h45 - Grêmio x Esportivo
Grupo 1: Grêmio 14, Esportivo 13,
Coxias 12, Sapucoiense 8.
Grupo 2: Inter-SM 14, Intemacional13,
São Luiz 10, Juventude 10.

llaRodada
Hoje (20/2)
15h30 - POrtuguesa x Rio Bronco
15h30 -Iratyx Iguaçu
15h30 - Reol Brosil xAdap
20h15 - Atlético x Cianorte
20h30 - Cascavel x Paronowí
20h30 - Toledo x Londrina
21 h45 - Coritiba x Eng. Béltriío
Amanhã (21/2)
21 h45 - Poroná x J. Malucelli
Classificação: Atlético 33, lraty 20,
Toledo 19, Coritibo 19.

5aRodado

Hoje (20/2)
21 h45 - Guaroni x lpotinga
Sábado (23/2)
16h�Tupi x ltuiutaba
18h15 - Ubembo xAtlético

. 20h30 - Democrato-GVx Rio Bronco
.

Domingo (24/2)
16h - Cruzeiro xVilla Nova
16h -:- Democruta-SLx Sociál
Classificação:Tupi 12, CruzeIro 9, Rio
Bronco 8, Atlético 6.

Hoje(20/2)
18h40 - Arsenal x UberÍod
21 h - Unión Mamcoibo x Boca Juniors
21h50 -lDU x Fluminense
Amanhã (21/2)
Oh10 - América x U. Católica
19h - San Lorenzo x Cruzeiro
21 h20 - Dep. Cuenca x Danúbio
23h40 ...:Atlas x Colo-Colo '
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Construção do

primeiro'prédio do
Seminário iniciou
em 1929 e foi obra
do missionário
alemão Gabriel. Lux

'f"

.. 1

PARA CONHECER

UM LUGAR ABENÇOADO POR DEUS
Seminário de Corupá quer explorar potencial turístico e preservar o passado

CORUPÁ
Sorrisos que enfeitam rostos são fácies de

encontrar entre os que passam pelo Seminá

rio Sagrado Coração de Jesus, em Corupá. Seja
pela fé, pelo lazer ou pela curiosidade, o lugar
atrai muitos visitantes. A imponente edifica

ção cercada por paisagem verde encanta tanto

que por diversas vezes

é comparada a um cas

telo pelas crianças. Já
a maioria dos adultos
confessa que o lugar
provoca um sentimento
de paz e tranqüilidade.

O Seminário de Co

rupá, que completa em

2008 76 anos, sobrevi
ve e revive no tempo. O
ano de 1932 mareou a

inauguração da primei
ra construção, e desde
então o lugar passou
por mais cinco fases
de ampliação. O espaço de 680 mil metros

quadrados, sendo 25 mil de área construída,
abriga além da casa antiga, uma capela, uma
adega, jardins, campos de futebol e uma re

serva florestal.
"

Curiosamente o Seminário possui quase 400
portas. Nas partes da casa antiga, que ainda

não foram restauradas, o assoalho conta com

um revestimento acústico de cinco camadas,
sendo uma de dez centímetros de terra seca,

datado de_1929, quando começou a construção
da obra. No auge de suas atividades, na década
de 70, o lugar hospedava anualmente mais de
200 seminaristas. Atualmente vivem no local

20 pessoas, sendo 10

seminaristas.
Paleci de tradicio

nais festas da região,
além de casamentos
e eventos empresa
riais, o Seminário es

pera esse ano oferecer
outras opções de tu

rismo. Segundo o ad
ministrador do lugar,
Padre Cícero Murara,
36 anos, entre os pro
jetos que serão coloca
dos em prática está à

ampliação do Museu

Ir. Luiz Godofredo Gartner, a promoção de um
Café Colonial uma vez por mês, a disponibili
dade de um teatro com 300 lugares para even

tos e a elaboração de um projeto visando trans

formar uma parte da edificação em hotel.

ANA SCHAUFFERT

Museu ampliado exibirá 30 mil peças
o projeto de ampliação do Museu Ir. Luiz espera apenas a resolução de

questões burocráticas para receber do governo do Estado recursos que
permitirão colocá-lo em prática. No momento apenas mil peças de um

dos cincõ acervos, o de Taxidermia (animais empalhados), podem ser

vistos pelo público. Os outros quatro acervos, que somam mais de 30 mil
itens e nunca foram expostos, são: arte indígena, arte sncru, moedas e

cédulas antigas e sobre a história do Seminário.
'"

,
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