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Colecionador
de cachimbos

. Aprenda como
fazer uma paella
Prato espanhol é preparado princi
palm�nte pelos chefes de família.
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Luiz César Lazzaris aprecia o fumo
desde 1977, uma antiga amizade.
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Con-tran ,_e�tá'lmais rigoroso
na emissão de novas CNH's
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A malha que envolve você.
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Exame vai detectar se motoristas de icaminhóo e ônibus apresentam algum distúrbio do sono.

Uso de cocaína
,

�

cresce no ,Brasil
Segundo a ONU, consumo da droga
pelos brasileiros aumentou 30% des
de 2002. O tráfico de cocaína-movi
menta cerca de US$ 5 bilhões por ano
no país.

-
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Idosos têm mais facilidade que jo
vens- para largar o cigarro, afirmo
uma pesquisa brasileira. Segundo

.

os médicos, os mais velhos são
mais disciplinados e. conscien
tes dos donos do vício. Ouando
acompanhados por tratamentos,
pacientes com mais de 60 anos

têm duas vezes mais chances de
abandonar o cigarro do que fu
mantes mais jovens.

LEIA HOJE
Novela do terminal
urbano tem mais

. um capítulo. '.

.:P�gilfitl '-1 '.

AlTeCOdação tem
.

alta de R$ 10 bi
,

, Segundo Receito Federal, a�ecadação
.

'

som�� RS 62,5 bilhões no mês passa
�. 'do, mesmo sem o CPMF, reçímle histo-

. .

;�rico -para m�ses de janeiro.
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Vereadora cobra
novas políticas
�rimeira mulher eleito vereadora em

Guo rami rim, Maria Lúcia Richard, criti
ca falta de atendimento especializado
às mulheres vítimas de violência.
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Diretores da GM
estão no Estado

Fonte: Agênáa Brasil

Representantes da montadora se re

únem com lideranças de Joinville e

Araquari e ainda não confirmam sede
de novo empreendimento.
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,CHARG,E

NÃO BRINQUE COMA SAÚDE.
TROTE DÁ CADEIA EMULTA.

PONTO DE VISTA

Compensações tributárias
CÉLIA GASCHO

CASSULI, PRESIDENTE
DO INSTiTuro CASSULI
E PROP'. DE DiREiTO

TRIBUTÁRIJ;» III TEORIA
GERAi.. DO ESTADO
DAUNERJ.

Não são raras as situações em que o

contribuinte, depois de longa batalha judi
cial vê declarada a inconstitucionalidade '

ou a ilegalidade de tributo, com o reconhe-
,

cimento do direito de reaver o montante já
pago, mas tem frustradas suas tentativas de

apropriação dessas importâncias.
Na maioria dos casos, a não concretiza

ção do crédito ocorre por conta da limitação
contida na decisão, que autoriza apenas as

compensações entre tributos da .mesma
espécie, ou seja, PIS com PIS, IR com IR.

Um grande número de pedidos admi
nistrativos tem sido indeferido, obrigando
o contribuinte a recorrer à liquidação des
ses indébitos por meio de precatórios, os

quais são liquidados em 10 longos e inter
mináveis anos.

Uma solução começa a se delinear, por
iniciativa da própriaFazendaPública, através
de seus órgãos consultivos, que vem dando
um entendimento 'extensivo à IN 600/2005,
que em seu art. 26 dispõe que: o sujeito pas
sivo que apurar crédito, inclusive o reco

nhecido por decisão judicial transitada em

julgado, relativo a tributo ou contribuíção
administrado pela SRF, poderá utilizá-lo na

compensação de débitos próprios, vencidos
ou vincendos, relativos a quaisquer tributos
ou contríbuíções administrados pela SHE

Consultada, por exemplo" a ga Região

ÉTICA E EDUCAÇÃO

Aprendizagem,
avaliação e

, desempenho
Se Sócrates, numa escola que não é de hoje, já dizia:

"Conhece-te a ti mesmo", que não deduzir de proces
sos e procedimentos em que o professor tenta conhecer
o aluno, via avaliação, para mensurar-lhe, simultane
amente, a aprendizagem e o desempenho. A questão,
complexa por si só ou por seus desdobramentos, pas
sa a gerar situações que vão desde a expectativa até a

perplexidade, que misturam a pedagogia do medo com

o erro pedagógico, que colocam, nos pratos da balan
ça da justiça, a nota e o desempenho, de um lado, e a

aprendizagem e a avaliação, de outro.
Quantas demonstrações de sofrimento e quantos ins

trumentos de tortura em determinados exercícios, provas
e testes. Quantas avaliações de aprendizagem e de de
sempenho têm o poder de transformar a sala de aula em
"jaula de aula". Quantas circunstâncias de confronto aca

bam por substituir a autoridade pelo autoritarismo, cujos
reflexos comprometem o resultado. Na relação professor
aluno que os determinantes do conceito de avaliação não,
se restrinjam a uma nota de prova, mas que a prática do
processo pedagógico alargue os horizontes da clarividên
cia profissional para atingir os limites do racional e do
emocional, para refletir os resultados da ação e da refle
xão, para traduzir as lições do equilíbrio e do bom senso.

Na abrangência da avaliação, da aprendizagem e do
desempenho tudo deve ser considerado e nada deve
ser desprezado, sob pena de comprometer a ação e a

reflexão de quem aplica o processo pedagógico e de
quem se submete a ele. '!

No rol das expectativas e no contexto das perplexi
dades, professor e aluno devem estabelecer vínculos de
parceria e não mecanismo de ruptura. Ambos devem, na
avaliação globalizada, privilegiar a aprendizagem e não
se restringir ao desempenho. A ambos cumpre desem

penhar o seu papel de bem ensinar e de bem aprender,
nunca se esquecendo de que o verdadeiro professor não é

apenas aquele que ensina, mas, sobretudo, aquele que aju
da o aluno a aprender. É o aluno que aprendeu nem sempre
é aquele que tem omelhor desempenho, mas aquele que, no
amplo contexto da avaliação, prova conl;tecer mais, mesmo
rendendo menos, exclusivamente através de uma nota.

Fiscal, Divisão de Tributação, na Solução de
Consulta n" 351, entendeu que Os créditos
de natureza tributária, [ ... ], reconhecidos por
sentença judicial transitada em julgado [...]
poderão ser compensados com débitos de
quaisquer tributos ou contribuições [...] se

houver legislação supervenientes que asse

gure igual tratamento aos demais contribuin- _

tes•
Diante desse entendimento, contribuin

'tes que possuam créditos diante da Fazenda
Pública Federal, poderão efetuar as compen
sações com débitos de qualquer tributo, mes
mo que a decisão judicial assim não tenha
disposto. Já há entendimentos doutrinários,
no sentido de que essas compensações po
dem compreender, também, créditos e débi
tos previdenciários, em razão de serem hoje
administrados pela Receita Federal.
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PROfESSOR

Diretor: Nelson Luiz Pereira

Editora: Patrícia Moraes

O CORREIO DO POVO, '

ÍI Fones: (47) 3371.1919.· 3055.0019
• Fax: 3276.3258
• Plantão Redação: 8835.1811
• Plantão Comercial: 8835.1872

� Entregas: 8819.3018
• www;ocorreiodopovo.com.br
• diretoria@ocorreiod�povo.com.br
• redacao@ocorreiodopovo.com.br
• comercial@ocorreiodopovo.com.br

Horário de atendimento: 8h às 20h

Rua Coronel Procópio Gomes de

0liveira,246 • CEP 89251·200 • CP 19

Centro • Jaraguá do Sul • SC

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



----------.POLíTICA

FALA Aí!

" Estornos

presermnde a saúde
.

e a vida de crianças
e adolescentes

que se deixam
levar pelo vício. "

'DARCI DE MATTOS (DEM),
DEPUTADO,

autor de lei que fecha
estabelecimentos flagrad.os
vendendo bebidas alcoólicos

o menores.

" No Brasil de hoje,.
os cidadãos têm

medo do futuro..Os

políticos têm medo
do passado. "

CHICO ANíSIO, humo'rista.

�, Orçamento é uma

conta que o governo
foz peru saber aonde

. vai investir o dinheiro
que já gostou. "

BORIS CASOY, jornalista.

Inadimplentes
Secretário de Fo_zendo, Alexandre Alves, alerto: em vigor desde o último mês'
de maio, o lei mtinicipol que concede abatimento de 100% do multo e 80%
dos juros de mora no pagamento à visto de débitos de impostos como IPT� e

ISS, além de taxas e preços públicos vencidos até 31 de dezembro de 2006,
ajuizados ou não, não tem previsão de reedição em 2008. Porque o incentivo
c.oncedido pelo prefeitura de Joroguá não obteve a adesão esperada. de R$
2 milhões. Até outubro entrou só R$ 1,5 milhão"nos cofres do município. A
prefeitura fechou 2007 com cerca de R$ 24 milhões de dívida ativa. E deven
do R$ 43 milhões; de pequenos a grandes credores.

.

�. E MEGA.-::l"OTERIASr 0o_r. N"
__

14hs,01&

É SÉRIO?
Polícia continua flagrando apostas
do jogo do bicho. Mas so os moto
queiros que levam o jogo poro as

bancos. Isso em todo Brasil. Otiol
quer um sobe onde se localizam es

bancas, quem são os donos, mas.
esses, por alguma razão, não são

.

incomodados.

ORELHA EM PÉ 1 .

Nado menos que 42% da economia ca

tarinense será totalmente paralisado
se os áreas de preservação mapeadas

.

pelo Iboma forem consolidadas. Em
toda o região de Imbituba, na área
de abrangência do baía da Bobitonga,
em São Francisco do Sul e em todos os
municípiós acima de 850 metros em

relação 00 nível do mor, entre o região
tie loges e Urubiéi. Por decreto do pre
sidente lula.

ORELHA EM PÉ 2
Atividades como a pesco, turismo,
competições estaduais de todos os es

portes realizados no mar ficam proibi-
" dos. Em efeito cascata, o.tinge todos os

prestadores de serviços, por exemplo.
Com 1 % d9 território nacional, respon
demos por 4% de toda o riqueza pro
duzido no país, Mas o Ibama, que não
fiscaliza o pesca predatória em alto
e mar, nem o devastação 'de florestas
e chega sempre depois do destruição
consumada, não enxergo. Ou, sabe-se
lá o porquê, não quer enxergar.

'0 CORREIO DO POVO lOQUARTA-FEIRA. 27 DE FEVEREIRO DE 2008
.
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ca MERENDA

POLíTICA----------

Relatório pronto' para ir a plenário
Comissão aprovou texto na segunda-feira, com as sugestões da oposição
JARAGUÁ DO SUL

O presídente da CEI (Co
missão Especial 'de Inquérito)
da Merenda Escolar, Ronaldo
Raulíno (PDT), deve encami
nhar amanhã ao presidente da
Câmara: em exercício, Terrys da
Silva (PTB), ofício solicitando
que submeta o relatório à apre
ciação do plenário. O texto foi
aprovado pela comissão na últi
ma segunda-feira, com votos de
Raulino, 'Dieter Janssen (PP) e

Eugênio Garcia (PSDB). Os ou

tros doismembros daCEI, Pedro
Garcia (PMDB) e José Osório de
Ávila (DEM), votaram contra.

. Como está hospitalizada, a

relatora MaristelaMenel (PT do

B) havia solicitado, na segunda
feira, a prorrogação do prazo
para a votação do relatório, mas
o pedido foi indeferido pelo pre
sidente, que alegou "não haver

mais tempo hábil". Raulino foi
o autor do pedido de criação da
CEI, em julho do ano passado,
por conta de denúncias de irre
gularidades no fornecimento da
merenda escolar pela empresa
paulista SP Alimentação.

Como a oposição temmaioria
na comissão, o grupo garantiu a

. aprovação do relatório com as'

alterações que haviam sugerido
a relatora. Foram duas votações: .

primeiro a do requerimento com
as sugestões e, na seqüência, a do
relatório já com as modificações.
O teor do documento ainda não
foi divulgado, mas deve apontar
pela procedência das denúncias.
Ranlíno espera que o relatório,
que exige sessão exclusiva para
apreciação e votação, seja levado
a plenário na próxima semana.

CAROLINA TOMASELLI

''.I.

Presidente em exercício diz que coloco o relatório em votoçõo no máximo uma semana após recebimento

Pllança pré-candidatura a prefeito
Zeca da Laje diz que partido só abre mão da cabeça se for' vice do PP

SCHROEDER

Por decisão do diretório lo
cal: e seguindo orientação da

direção estadual da sigla, o

PT de Schroeder lançou a pré
candidatura a prefeito do pre
sidente da sigla José da Cruz,
o Zeca da Laje. Em 2004, ele
disputou a eleição corno can

didato a vice em chapa pura do
partido, o que, segundo Zeca,
poderá se repetir este .ano se

"todos os partidos quiserem
vir junto do outro lado".

-

. O petista refere-se às pre
cípio irá apresentar na Secretária

.

tensões do PP de lançar uma
Especial de Políticas Públicas grande coligação encabeça
para as Mulheres que, segundo da'pelo prefeito Felipe Voigt,
ela, abriu período para as Prefeí- que vai tentar reeleição.' "Para
turas inscreverem projetos. "O o fortalecimento do PT não é

governo federal conta com recur- viável", disse Zeca, apesar de
sos na ordem de R$ 1 bilhão para admitir o bom relacionamento
consolidar as políticas nacionais

-

com o prefeito, e também do
de combate à violência doméstí- apoio aos projetos do Executi
ca", informou, vo na Câmara, através do vere-
A vereadora quer saber, ain- ador Manoel Burgardt.

da, qual setor da Prefeitura é' Pàra o presidente, seria

responsável pelo atendimerito. oportuna uma aliança entre os

às mulheres vítimas de 'violên- dois partidos, por entender que
Cia. "Esta semana ainda atendi- ampliaria as- possibilidades do
uma senhora que foi violenta- município conseguir recursos

da, e não temos no nossó muni�· federais: "Mas se não pudermos
cípio algum setor que dê conta . ser pelo menos vice, estamos
desta demanda", afirmou. fora (da aliança)", declarou .:

Mario Lúcio informo que governo dispõe de recursos poro os múnicípios

Vereadora quer informações
sobre políticos poro mulheres

.J

GUARAMIRIM

Priineira mulher eleita vere

adora no município, Maria Lú
cia Richard (PMDB) é autora de
pedido de informação sobre as

políticas públicas desenvolvidas

pela Prefeitura para as mulheres,
O pedido foi aprovado por una
nimidade na última sessão.

Nele, à vereadora pergunta
quais as medidas que o poder
público está tomando para aten
der as exigências da Lei Maria da
Penha, que aumentou o rigor das
punições das agressões· contra
a mulher, quando ocorridas no

âmbito doméstico e familiar.
Maria Lúcia também quer sa

ber quais os projetos que omuni-

Zeco: "Se todos se unirem do ootro lodo, nós vamos de chapa puro"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Greve··no·rede estedualde ensino,
Professores se reúnem dia 5, na capital, e decidem se paralisam atividades
JARAGUÁ DO SUL

Trabalhadores da rede es

tadual de ensino realizaram
assembléia para debater rei-

. vindicações da categoria. O
encontro promovido pelo Sin
te (Sindicato dos Trabalhado
res em Educação) de Jaraguá
do Sul aconteceu na tarde de
ontem e reuniu cerca de 70

profissionais. O coordenador
do sindicato, Ricardo Cuídíni
Sonni, explica que os princi
pais temas em discussão são as

horas de atividade da categoria,
o número de alunos em sala de .

aula, o Prêmio Educar e a greve
que já está deflagrada. "No dia
5 de março, próxima quarta-'
feira, acontece assembléia em

Florianópolis e vamos decidir
se paralisamos as atividades.'Se
a gente parar será por tempo in·'
determinado", revela.

A professora de história,
Mislene Pickrius, explica que
várias turmas de escolas estadu
ais do município ficaram sem

aula na tarde de ontem, já que
os professores estiveram pre
sentes na assembléia. Ela conta

que a principal polêmica envol
vendo a categoria é a questão
do Prêmio Educar, que define
como um "abono piorado".

Este benefício consiste em

R$ 200 para professores em

sala de aula e R$150 para espe
cialistas e assistentes. O valor
seria pago em duas parcelas,
mas não receberão o repasse os

profissionais que estiverem em

algum tipo de licença. Por isso,
os professores consíderam que

.

o abono agride o plano de car-
.

reira da categoria.

DEBORA VOLPI Professores pedem melhores condições de trabalho na rede de ensino e discordam do Prêmio Educar

Salvita faz'�ontra-prop"osta
.e reduz valor" do P�rque'
JARAGUÁ DO SUL

As negociações entre a ad-
.

ministração pública municipal
e a Salvíta (Sociedade Assisten
cial ao Lavrador do Vale do Ita

pocu) quanto ao Parque Muni
cipal de Eventos de Jaraguá do
Sul vão continuar. Na reunião'
de ontem, realizada no gabine
te do prefeito Moacir Bertoldi,

.

a entidade e a Prefeitura não

chegaram a um acordo sobre o

valor do imóvel, motivo de pro
cesso judicial desde 1988.

Enquanto o município quer
comprá-lo por R$ 4,6 milhões, a
Salvita fez uma contra-propos
ta de'R$ 2,6 milhões, pagos em KELLY ERDMANN

Prefeitura faz vistoria" de vans
Veículos de transporte escolar e de fretamento foram fiscalizados

cinco. parcelas nos proximos JARAGUÁ DO SUL

quatro anos, mais o repasse das Profissionais da Prefeitura,
dívidas não acertadas ao longo juntamente com a Polícia Mili
dos últimos anos. Os débitos tar, realizaram durante amanhã.
chegam aos R$ 3 milhões. e a tarde de ontem, no pátio da

.

A sugestão deve ir à análise, Arena, vistoria nos veículos que
porém, já existem informações realizam transporte escolar e de
de que 'não será aceita. Isto por- fretamento. Segundo o subco

que, o acerto dos dividendos
.

ordenador do Serviço de Fisoa
seria ilegãl se passado à res- lízação de Transporte Urbano,
ponsabilidade da Prefeitura. O Afonso Nichetti Filho, exíst�m
assunto volta à· discussão na cercade 80 vans cadastradas na
sexta-feira, 29, quando repre- prefeitura do município

-

com

sentantes da Sociedade Assis- -autorização para realizar o ser

tencial recebem um novo pare- viço. Na tarde de ontem, mais
cer da administração pública. de 50% deste total já havia sido

vistoriado.
Ele conta que 36 itens in

ternos e físicos do veículo fo
.

;ram verificados como: freios,
cintos de segurança, luzes e

pneus, Segundo ele, a irregu
laridade mais comum é a ocor

rência"de janelas inadequadas
para veículos que transportam
crianças.

A empresária Jane Elizabe
te Englert, 33 anos, que traba
lha com transporte escolar de

[{J mais de 80 crianças, apóia a

� iniciativa. "Tem que fiscalizar.
i. Temos

.

uma grande respon
,� sabilidade, pois trabalhamos

Parque permanece inutilizado até que Prefeitura e Salvita fechem acordo . com vidas", afirma.

Fiscalizaçõo em vans·de transporte escolar, e fretamento sera rigorosa

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SEGURANÇA NO TRÂN�ITO

GERAL--�------�

Distúrbio do sono na mira do Contran
Conselho Nacionalde Trânsito quer diminuir o número de acidentes
.'

.'

.

JARAGUÁ DO SUL

Há 23 anos, José -Umberto
Basso, 47, precisa ficar atento
aos sinais que o corpo dá para
saber o momento certo de aban
donar o volante e dormir. Acos
tumado a viajar durante vários
dias seguidos, ele já passou
cerca de 48 horas sem fechar
os olhos e descansar. Depois de
tanto tempo acordado, o cami
nhoneiro aprendeu a diagnosti
car o sintoma mais evidente do

próprio sono: dores em pontos
específicos do pescoço.

Quando percebe este sinal,
sabe que é, necessário respei
tar o limite imposto pelo orga
nismo e pára. Mas, nem todos
os condutores seguem o exem

plo de Basso. "Tenho amigos
.que dormiram e acabaram se

acidentando porque foram ao

extremo", conta. Por isso, ele é

a favor de uma nova resolução
imposta pelo Departamento
Nacional de Trânsito e apro
vada pelo Contran (Conselho
Nacional de Trânsito) no iní
cio desta semana. A partir de
agora, todos os motoristas com

habilitação inscrita nas' cate
gorias C, D e E devem prestar
exames para verificar d ocor

rência de distúrbios do sono.

Nesta lista são inclusos aque
les que dirigem caminhões e

-ônibus. Para essas pessoas, pro
'blemas como .a apnéia e a insô
nia podem ser fatais: transtornos
dessa natureza aumentam em

14% as chances de ocorrência de
acidentes nas estradas do país.
Além disso, são responsáveis
pelo'aparecimento de hiperten
são arterial grave.

KELLY ERDMANN'

Motoristas profissionais têm
que ficar atentos aos exemes

A roting do motorista José Basso inclui viagens constantes de milhares de quilômetros pelas estradas do país

Diagnóstico custa cerca de R$ 500
Exame não é pago pelo Sus e é exigido para quem não passar em triagem

pórea verificadas. Na opinião do neurologista
Conforme a delegada regio- Vicente Caropreso, a medida

001 JuremaWulf, o setor de Ha- do Contran é, no mínimo, acer
bilitação da Delegacia Regional tada já que os distúrbios do
ainda não instituiu esses testes sono são comuns entre os mo

na lista obrigatória de exames .: toristas profissionais. "Muitos'
a qual os motoristas das cate- deles adquirem a doença. por
gorias C, D e E precisam ser causa do excesso de peso, de
aprovados antes de receber a ingestão de bebidas alcoólicas
carteira. "Estamos aguardando e do consumo exagerado de
determinação oficial doDetran remédios", explica.
de Santa Catarina", explicou. No caso da apnéia, por
A reportagem de O Correio do exemplo, o paciente sofre. de
Povo entrou em contato COm o sonolência constante porque,'
órgão, porém, até o fechamen- enquanto dorme, o cérebro des
ta desta edição não havia obti- perta diversas vezes de manei-
do resposta. ra muito rápida. Com isso, ao ,

. permanecer acordado, o sono

acaba voltando' de forma brus
ca. A descoberta do problema
só ocorre quando a pessoa faz o

exame de polissonografia, agora
.

exigido aos motoristas que não

passarem nos testes prelimina
res para emissão ou renovação
da CNH. No Estado, menos de
dez cidades contam com clíni
cas especializadas no assunto.
Entre elas estão Joinville, Blu
menau e Florianópolis. Em [a
raguá do Sul, dois laboratórios
fazem o diagnóstico, orçado
em cerca de R$ 500 e ainda
não oferecido pelo SUS (Siste

Estado tem uma frota de mais de 300 mil veículos pesados, segundo Detran ma Único de Saúde).

O Brasil possuí cerca de
oito milhões de motoristas

profissionais. A maioria deles
diri�e caminhões e ônibus pe
las estradas no país inteiro em

condições desfavoráveis de
trabalho,

.

como o exagero de
horas seguidas no volante sem

qualquer descanso. A partir da
.

norma instaurada pelo Depar
tamento Nacional de Trânsito,
todos vão ter que responder
a perguntas relacionadas ao

sono quando forem renovar

ou emitir a CNH. Além do

questionário, eles devem ter a

pressão arterial e a massa cor-

.
...

Uso de aparelho ajuda a regular a apnéia do sono nos casos mCiI'Ô :imiles
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IRRESPONSABILIDADE

Samu recebe oito mil trotes
Crianças são as maiores responsáveis, segundo coordenador
JARAGUÁ DO SUL

,

Nos últimos 56 dias, o Samu
(Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência) registrou cerca de

.

oito mil telefonemas falsos ap
enas na região Norte de Santa
Catarina. O número chega a ser

superior ao de saídas de am

bulâncias para socorrer pacien
tes, que mensalmente alcança
três mil 'solicitações verdadei
ras. O problema é tão significa
tivo que os trotes ocorridos no

final de semana passada, em [o
inville, resultaram na morte de
uma pessoa. O atendimento de
morou 12 minutos para começar
porque o telefone estava ocupa-

'

do e a vítima não sobreviveu a

uminfarto.
,

Conforme Gilberto Ziemann,
coordenador da central de aten

dimento, os horáriosmais críticos
para a equipe são os de irúcio e

término das aulas nas escolas, ou
seja, perto do meio-dia.e por volta
das 17h. '1\5 crianças se apoderam
dos orelhõe's e chegamos a ter
nossas 30 linhas ocupadas no

mesmo segundo",' explicou. 'A
situação costuma causar panes
no sistema, deixando o recebi-

mento de ligações comprometido
quase dez minutos. Além disso,
cada chamada ao 192 custa R$
0,07 aos cofres públicos.

Os Bombeiros Voluntários
de Jaraguá do Sul também são
vítimas de trotes, embora em

menor proporção. O subcoman-
/

dante Jean Carlos Walz calcula

que, das cerca de 45 ocorrências
diárias atendidas pela corpora
ção, aproximadamente cinco
são trotes. "Na maioria das vez
es são crianças, que dizem que

-

a casa está pegando fogo.'Pior
é quando são adultos que pas
sam os trotes, pois aí não temos
como desconfiar e por vezes,
deslocamos a viatura, sem ne

cessidade", comentou.
No Brasil, até 40% dos

chamados ao Samu sãomentiro
sos. A atitude prevê detenção de
um a três anos e multa. Há um
mês, um homem foi preso por
ter ligado ao 192 informando so

bre um falso acidente com três
vítimas na serra de Corupá. O
homem está sendo processado
pelo Samu.

KELLY ERDMANNjDAIANE ZANGHELINI Nos bombeiros voluntários, cinco dos 45 ocorrências diárias são trotes

Caça-níqueis e
jogo do bicho
Cinco máquinas caça-níqeís foi

apreendida na tarde de ontem,
numa,barbearia da Rua Manoel
Francisco da Costa, Bairro Viei

ras, em Jaraguá do Sul. Dentro
do equipamento foram encon
trados R$ 10 em dinheiro. O res

ponsável pelo estabelecimento
assinou termo circunstanciado e

vairesponder pela contravenção
\

penal em liberdade. Na noite de
ontem, por volta das 18h, a PM
também deteve- três motociclis
tas que transportavam malores

para bancas de jogo do bicho.
Um deles foi preso. No total, a
PM apreendeu mais de R$ 1.500
em dinheiro e cheques.
A primeira ocorrência foi

na Rua Bernardo Grubba, no

Centro, às 18h. A segunda
apreensão foi às 18h45, na Rua

João Planincheck, Bairro Nova
Brasília. A terceira foi na Tua
Luiz Balistieri, Bairro Imigran
tes, em Guaramirim. Polícia Militar intensifico o combate DOS jogos de azar no microrregião

O CORREIO DO POVODQUARTA·FEIRA. 27 DE FEVEREIRO DE 2008

Dois comércios'
são arrombados

Cerco de R$ 11.200 foram roubados de
dois estabelecimentos comerciais da
MaJechal Oeodoro do Fonseca, Centro
de Jaraguá do Sul, no flm-de-semana.
Os proprietários perceberam os errem

bamentos no manhã de sequndn-felra.
Segundo o PM, os ladrões arrombaram
o porto dos ladrões arrombaram o per
to dos fundos de uma loja de importa
dos e, em seguido, fizeram um buraco
de cerco de 1,5 metro de circunferên
cia numa parede do loja que dá acesso

à farmácia. Os ladrões levaram bolsos,
relógios, pilhas recarregáveis, perfu
mes e cerdas, além de R$ 11.080 do
farmácia, que teve o cofre arrombado.

Suspeita de,'
Receptação

A Polícia Militar de Schroeder deteve
ontem dois suspeitos de terem furtado
fios de cobre no localidade de Rancho
Bom, em Schroeder (nos proximidades
do Pesque e Pague Arco Iris), no noite
de sequndn-Ielm. Os acusados esta-

- vam transportando cerco del500 qui
� los do material no caminhonete placa
� MAS·5384, de Joinville. Segundo o

ii! PM, os suspeitos deverão responder
por receptação.

Centro de Educação Infantil
continua com sala interditada
JARAGUÁ DO SUL

Na tarde de ontem, O Cor
reio do Povo recebeu a denúncia
de um pai, que preferiu não se,

identificar, dizendo que o Cen
tro de Educação Infantil Ger
trudes Kanzler, na Vila Lenzi,
estava mantendo um grande
número de crianças numa única
sala porque parte da instituição
corria risco de desabamento.
Por volta das 14h de ontem, a

reportagem constatou que cerca

de 30 crianças estavam brin
cando juntas no mesrrio quarto.
Mais tarde, por volta das 15h30,
aproximadamente dez perman
eciam brincando no local.

A diretoraAna LúciaMarcatto
disse que a medida foi motivada

por segurança. No dia 31 de ja
neiro, parte da sala do maternal,
que fica nos fundos da creche, foi
destruída devido ao desmoron
amento de um barranco por causa
da enchente que atingiu a região.

Segundo ela, a equipe decidiu
juntar as turmas para o momento
do 'soninho' porque o dia estava

chuvoso e a sala do maternal está
interditada.

"Foi uma decisão interna,
por precaução, não foi a Pre
feitura e ou a Defesa Civil que
pediram. Depois do soninho,
cada turma voltou para a sua

sala", explicou. Cada turma do
maternal (3 a 4 anos) tem cerca

de 15 crianças, conforme esta

belece resolução do Conselho
Municipal de Educação.

O secretário de Educação,
Anésio Alexandre, disse que

,

um muro de contenção será
construído nos fundos da
creche, onde aconteceu o de
sabamento. Ele acredita que
a licitação deve ser aberta na

próxima semana. Em seguida
será feita a reforma da sala in
terditada, que custará cerca de
R$ 30 mil.
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BARRA VELHA .

GUARAMIRIM

Prevmóvel atende
. hoje no centro

o Prevmóvel estará atendendo aposen
tados e pensionistas hoje das 9 horas
até às 12 horas ao lado da Prefeitura
de Barra Velha, na Avenida Governador
Celso Ramos, Centro. Os interessados
em saber mais a respeito da previdên
cia social, benefícios e outros devem,

.

munidos de documentos, procurar a

secretaria de Educação.

��"':::-�=-�
t GUI&,.�RU�

SÃO JOÃO

Aquisição de
desfib�ilador

O Corpo de Bombeiros Voluntários de'
São João do Itaperiú está em campanha
para a aquisição de um desfibrilador
avaliado em R$ 7 mil. O equipamento
reanima pessoas que tenham sofrido
uma parada cardíaca. Os interessados
em colaborar com a corporação podem
ligar paro '3446-0762.

o.
o
o

§?
:5
O'
a:

""- -<C

VEREADORES QUEREM CICLOVIA NO CENTRO
Voltou a ser discutido em Guaramirim o assunto referente ao projeto de construção de uma ciclovia paralelo à linha férrea no município. Alguns vereadores querem
que ao menos no centro da cidade seja efetuada a obra, que faz parte de um projeto de revitalização que também englobo iluminação, e mais segurança. No projeto
original consta que a ciclovia seria do Bairro Imigrantes, passando pelo centro dà cidade até o Bairro Avai e iria dispor de banheiros públicos em alguns trechos.JARAGUÁ DO SUL

Novas linhas
urbanas VALE DO ITAPO'CU

A Viação Canarinho, a partir da próxima Farra do boi é discutida por Policiais -Militaressegunda-feira, irá disponibilizar duas
novas linhas de ônibus. Uma solicitação A Polícia Militar de Santa Catarina esteve reunida ontem, em florianópolis, para traçar os últimos detalhes do combate a

de moradores do Bairro Boa Vista e Cen- farra do Boi em todo o Estado. De acordo com autoridades de Barra Velha, em algumas localidades do litoral, a festa já
tenário foi encaminhada à empresa pela está acontecendo. A PM deverá inibir a ação dos farristas apreendendo animais e detendo os organizadores.
administração municipal e na próxima f'

semana será efetivada. Durante o mês
de março dois micro-ônibus estarão re- CORUPÁ .

alizando período de experiência que irá
apontar a viabilidade da implantação de
linhas definitivas.

SCHROEDER

Exercício e

paisagem
Já estão abertas as inscrições aos in
teressados em participar do trekking e

caminhada ecológica de Schroeder que
está marcada para o dia 15 de março.
Serão t2 quilômetros de caminhada e

as vagos estão limitadas em 30 parti
cipantes. O custo da aventura é de R$
5. A confirmação pode ser realizada na

secretaria de Turismo, ou pelo telefone
3374-1191 c/ Ivânio.

VALE DO ITAPOCU

Atenção nas

,estradas
�evido à previsão de fortes chuvas
'para todo Íl Estado, a PRf [Pellcln
RQdoviária federal) está pedindo
cautela aos motoristas que transi
tam na BR-l 01. As obras em alguns
trechos 'comá o entrado de Itajaí e

t.;...,:.�������� . a ponte de Navegantes atrapalham
� ainda mais o trônsito na rodovia. Na

BR-280, o perigo maior, informam os

Bombeiros Voluntários; está em tre
chos onde costumo haver excesso de

, água na pista, 9 que ocasiona der
'rapagens e quedas de motociclistas.
O local de. maior risco em função do

. acúmulo de águo. é no trevo d� aces-

__'�'_
..

'--�__;_ -'-- __;_-'--___' ...____ __'__.__"''_-L." ,so o rodovia SC-413.
. .

BARRA VELHA

. Extração de pedra
proibida'

o Departamento Nacional tle Produção
Mineral, dirigido por Ariel Pizzolati,
suspendeu a extração de pedra da pe
dreira do Bairro Itajuba, ante a falta
de licenciamento para exploração do
local. A medida que proíbe a perfura-

, ção do morro tem gerado problemas
no município pela falto de material
poro realizar consertos de ruas com

macadame e.rachõo.

INICIA EM MARÇO FESTIVAL ESPORTIVO
O município de Corupá será sede, nos dias 10 e 2 de março, do tradicional festival Esportivo cemu participaçõo
de 34 times de futebol de campo. Os atletas virão de São Bento do Sul, Joinvill_e e Jaraguá do Sul. Os ínteressades .

'

podem ligar poro 3375-171 O e falar com Edimir.
.
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Fazendo a linha boa-moça, ela fatura
Comportamento de Juliana Paes agrada em cheio o mercado publicitário

Ela procura ser discreta,
não troca de namorado como a

maioria das estrelas, bebe pou
co, fuma cigarro longe dos ho
lofotes, não usa drogas e ... vai
casar este ano. Juliana Paes é
alvo da imaginação masculina,
está nas mais badaladas festas
do eixo Rio-São Paulo e é in

capaz de cometer um deslize .

em público. Na vida amorosa,
a atriz também faz a linha boa
moça: tem sempre namoros
longos e agora. se prepara para
casar como manda o figurino
com o empresário Carlos Edu
ardo Baptista.

"Mesmo com tudo que a

cerca, a Juliana é responsável e
merecedora da adnllração que
tenho por ela. Com sua condu
ta, ela torna as coisas bem mais .

fáceis", elogia o noivo da atriz.
O relacionamento de Juliana

Paes e Carlos Eduardo Baptista
já dura quatro anos, e eles vão

trocar alianças no segundo se
mestre.

Há quem diga, inclusive,
que mesmo sendo espalhafa
tosa na maneira de falar, Julia
na é careta. Bebe socialmente,
fuma cigarro longe dos holofo
tes e não usa drogas. "Quando
a pessoa se torna formadora
de opinião, precisa de cuidado
redobrado. Disse a ela que, a

partir disso, todas as suas ati
tudes e declarações teriam um

peso e importância muito mais
relevantes aos olhos da pesso
as.. Ela entendeu, concordou e,
o melhor, não se esforçou para
isso", explica o agente de [ulia
na, Ike Cruz.

Realmente, Juliana Paes é
um fenômeno. Além de linda,
a imagem da atriz traz credi-

bilidade. Não é à toa que ela
é queridinha no mercado pu
blicitário. Atualmente, é garo
ta-propaganda da Antarctica,
Colorama, Delano e Garnier. Ao.

longo dos sete anos de carreira,
fez cerca de 50 campanhas.

O reflexo disso foi uma me

lhoria na vida financeira. Hoje,
Juliana pode se dar ao luxo de
contratar para o seu casamen

to o concorrido cerimonialista
dos famosos, Roberto Cohen. A
eonsultoría do profissional cus
ta em média R$ 10 mil. Cohen
conta que Juliana é uma noiva
tradicional. "Depois do car

naval; veio ao meu escritório
conversar comigo. Ela sé apre
sentou como uma noiva tradi
cional, cheia de sonhos. Vamos
começar a definir data, local
e decoração nas próximas se

manas." Juliana Paes tenta manter comportamento exemplar em público

www.vw.com.br.Financiamento está sujeito à aprovação de cadastro pela financeira. Os veículos Volkswagen estão em conformidade com o PROCONVE (Programa de Controle de Poluição
de Ar por Veículos Automotores). Oleda.s válidas a t é 29/ O 2/2 O O 8 o u enquanto durarem 05 estoques, o que ocorrer primeiro. Fotos meramente ilustrativas. Preços anunciados de veiculos com
venda direta (internet), sem troca e a vista.

'.

C.araguá .Auto Elite
Uma relação de confiança.
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CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCIÓl@GO

Dica para os feios
Se você não é muito lindo ou mediana

mente feio, não se lamente, há outras formas
de recuperar a auto-estima. Como primeira
medida paliativa, deve tornar' a iniciativa de
circular pela cidade até encontrar outro mais
feio do que você. Isso ajuda a superar o trau
ma da historicidade de sua vida. Lembre-se
que ainda existe a alternativa de exercitar a

inteligência, apesar de correr o risco de haver
outros concorrentes bonitos e geniais. Mas
não desista, eles não são muitos.

Só deve tomar cuidado com certas ar-
.

madilhas, não de outros homens, senão das
mulheres. Elas, sedutoras e absolutas nas

colunas sociais, tratarão você com o descui
do

.

cornplacente daquele ditado, insuporta
velmente inverídico, de que a beleza está no

coração. Não se preocupe, faça de conta que
acredita. Quem sabe. Talvez encontre alguém
que tenha um instinto maternal suicida e se

compadeça com seu destino irreversível.
Nunca tente se consolar nos livros de

auto-ajuda. Muito melhor é procurar uma .

mulher na Faculdade de Filosofia. Esse é o

lugar certo. Aquelas damas que circulam nes

se recinto, pode apostar, têm muita afinidade
com suas características. Trata-se de uma es

pécie de compensação amorosa pelos limites
da atrãção física. Também precisa saber, com
absoluta convicção, que o pior lugar para cir
cular é nos locais públicos. É justamente nes

se espaço que sua desvantagem se acentua.
Se você cede o lugar para uma mulher.bonita
na escada rolante, na entrada do cinema ou

na fila do banco, pode ter certeza que pensará
que lhe está passando urna cantada indeseja
da, própria de um tarado insistente (em con

trapartida, se você fosse bonito, ela contaria

para as amigas daquele homem de olhar in
tenso e irresistível). Não chore companheiro.
Nunca uma mulher disse para mim que eu'
era lindo, apenas simpático. Talvez seja este
o último recurso que nos resta neste desigual
combate de genética darwinista.

• vadanich@unerj.br

NOVELAS

VARIEDADES-----�---

Maldição em

Gritos Mortais
Há uma antigo história de fantásma no

pacato cidade de Rilvens Fair sobre Mary
Show, uma ventriloquista que enlouque
ceu. Acusado pelo morte de um garoto,
elo foi perseguido pelos vingativos ha
bitantes que cortaram o suo língua e o

mataram. Elo foi enterrado com o suo

coleção de bonecos. Desde então, Ravens
Fair foi amaldiçoado.

Eficiência no

dia-a-dia
o livro, considerado um dos mais influen
tes do Século XX no mundo dos negócios,
ocupou os listas de mais vendidos durante
oito anos consecutivos. Esta novo .edição
traz prefácio assinado pelo autor sobre o

importância dos 7 Hábitos no atualidade
.

e respostas às perguntas mais comuns de
seus leitores.

DESEJO PROIBIDO
Florindo tento convencer podre Inácio que tem

vocoçõo poro ser freíre.Iéznm explico o Miguel
que eles podem tentar anular o casamento
se provarem que louro se juntou OI Henrique
por cooçõo. Miguel pede o ajudo de Noronha

poro encontrar Regina em Sõo Paulo. Noronha

sugere que ele controte um detetive. Escobar
decide doar sangue poro Chico. Golileu alerto

Diogo sobre o cnréter de Ciro. Teresa desprezo
Diogo, que se irrito. Ciro diz o Viriato e Magnó
lia que queria casar com Florindo apenas por
interesse.

BElEZA PURA
Klaus e luizo descobrem que suas mões esta
vam no mesmo ocidente. Joana diz o Guilherme
que vai poro o Amazônia acompanhar os bus
cas. Renato se oferece poro acompanhá-lo, mos
elo nõo oceito. Norma diz o Guilherme que foi
convidado poro assumir seu cargo. Adomostor
desconfio do versõo que José Henrique conto

poro o policio. Ivete fico irritado porque Rokelli .

atrapalho Robson, que nõo acabo o obro do
solõo. Joana volto um mês depois e diz que os

buscas terminaram e todos foram dados como

mortos.

DUAS CARAS
Alziro seguro Juvenol, tentando flizê-Io soltar

Dorgivol. Dorgivol cai nõ chõo com falto de ar.

Sílvio implico porque Bárbaro vai sair no meio
do dia. Ferroço dá corto bronco poro Mario Pau
lo organizar o festa. Narciso incentivo Evi!ásio
o lançar o suo candidatura. Benoliel conto o

Fernando que todos comentam sobre o pai do
criança de Dália. Bernardo diz o Nadir que ele
preciso ficar no hospital com Amaro, mos ga
rante que nõo se esquecerá dela. Silvio e Bron
co se encontrom no quarto de Júlio.

AMOR E INTRIGAS
Comilo fico desesperado com Marília desmeíe
do. Marcos acuso Comilo por ele ter beijado 00-
rotéio. Comilo choro. Petrônio beijo Jyce depois
que Sergio sai. Debora diz poro Felipe que está
chocado com Dorotéio por elo ter beijado Comi
lo e soido de fininho. Joyce diz o Petrônio que
nõo se sente bem em ficar com ele e enganar
Débora. Eie diz que por elo.terminorio com Dé
bora. Volquirio diz à Jociro que o plano contra

Felipe deu certo e pede que elo também lole
mal de Alice poro .�elipe.

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Carvalho vai à delegacia e defende Moriso.
Toveiro mostro um lolso atestado de Dino poro
uma repórter e diz que os acusações contra ele
nõo procedem. Irmõ e Ari se troncom no mon

sõo e se apavoram. Irmo tiro satisfações com

Gór do motivo que fez César se tronsformor e

elo diz que alguém deve tê-lo irritado. Donilo e

lúcio entram em coso e elo aviso que Metomor
fo também está no festa. Eugênio mantém Júlio
amarrada e ela fica irritada. O menino ameaça
Júlio e diz que ela irá morrer coso nõo digo o

nome de sua mõe.
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Surpreso com a

fama de ser BBB
O médico mineiro Marcelo visitou o

navio Costa Mágica, ancorado em Angra
dos Reis, no Rio, onde foi realizado show
do cantor Roberto Carlos. A chegada
do mineiro causou tumulto no navio.
Visivelmente surpreso com o grande
número de repórteres e fotógrafos
que o aguardavam a bordo, Marcelo
posou para fotos. "Sou fã do Rei,
adoro todas as músicas, mas Emoções
é a minha preferida", afirmou.

SUDOKU

"De graça, não",
disse o rei Roberto
A onda de disponibilizar música na

internet não faz a cabeça de Roberto
Carlos. Durante a sua coletiva de
imprensa no navio Costa Mágica, o
cantor afirma que seria preciso uma

regulamentação na lei de direito
autoral para que o compositor não
saia prejudicado. A opinião do cantor
vai contra a corrente defendida pelo
Ministro da Cultura Gilberto Gil. "De
graça, não. Não fecho com o GiL"

SOBRE OJ060
É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 a 9 sem

repetir números em cada linha e cada coluna. Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado dé 3x3.

SOLUÇÃO

'J! ÁRIES
•

(20/3 a 20/4)
Ariano, hoje é um

dia para colocar
,

suas novas idéias
em ação. Não tema o que está

por aconteçer, deixe que as no

vidades tomem espaço em sua

vida, pois sempre haverá lugar
ao novo. Você tem a coragem
necessária para encarar.

TOURO
'

(21/4 a 20/5)
Para o taurino, o dia
de hoje está muito
romântico com Ne

tuno estimulando a Luà na sua

área de relacionamento. Só evite
viajar demais, pois embora o dia

esteja bom para as paixões, uma
atitude impensada pode acabar
pondo tudo a perder.

Cote Blanchett
lança linha nos EUA
A atriz Cate Blanchett, indicada ao Oscar
de Melhor Atriz por seu trabalho em

Elizabeth: A Era de Ouro, lançou nesta
,

semana uma linha de perfumes da
qual é garota-propaganda. O evento
aconteceu apenas um'dia depois da
cerimônia de entrega do Oscar. A atriz
perdeu o Oscar para a francesa Marion
Cotillard, estrela de Piaf . Um Hino de
Amor. Mas em 2004, Cate venceu como

Atriz Coadjuvante, por O Aviador.

PREVISÃO DO TEMPO

A circulação marítima (transporte de
umidade do mar para o continente) mantém
o céu encoberto com chuva, podendo ser

intensa em alguns momentos, com períodos
de melhoria.
� Ja:ragllé do

GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Você continua movi
do por desejos pes
soais imperiosos.

, Nem vê quem está a sua frente,
na maior parte das vezes. Essa
onda começou no ano passado
e até agora está mexendo com

você. Trabalho e tarefas em dia
delicado por causa disso.

)(
LEÃO
(22/7 a 22/8)
O leonino hoje está
menos animado.
Vai querer ficar em

sua em casa. Então aproveite es

ses momentos trazidos pela Lua
e viva mais intimamente com

seus familiares. É bom tentar

alegrar o ambiente doméstico, e
quem vive com você.

CÂNCER VIRGEM

�.�. (21/6 a 21/7) nr (23/8 a 22/9)

;�,,,,_,,-;!� A Lua em tensão
-

Virginiano, num
: ; com Netuno mostra' dia de Netuno

que o canceriano com Lua você não
se encontra hoje muito mais pode se manter detalhista como

sonhador, mas melancólico. costuma. O dia pede carinho e
, Deixe as mágoas e tristezas de afeto, especialmente com seus

lado e tente passar seu dia se irmãos. Qbserve também se não
divertindo no seu estilo. Procure está faltando demonst�ação de
curtir um momento de prazer. afeto de alguma das partes.

NOVA CflESGENTE CHEIA hUNGl'ANTE

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
O que o universo
sugere para o li
briano, com a Lua

ainda estimulando sua área de
valores, é que você siga sua

intuição, ao invés de usar a

razão. Você está precisando se

desligar um pouco da necessi
dade de aprovação dos outros.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
A Lua ainda ocupa
seu signo e o conta
to com Netuno lhe
pede pam se voltar

pani si mesmo e se satisfazer
enquanto ser humano. Que tal agir
de modo que se sinta confortóvel?
Veja o que é importante pam
realizar seus desejos.

28/2

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12),

Sagitariano, este
, ainda é um bom

aproveitar os mo
mentos que tiver livre, e ficar
mais na sua, ao invés'de fazer
coisas que acabem deixando-o
irritado. Netuno estimula seus

sonhos e lhe pede para entrar
em shltonia com suas crenças.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

� Uma vez que o
capricomiano é tão

pé no chão, este
dia pode ser positivo, pois Netuno
lhe atinge no lado sonhador..

Aproveite o momento para con

tar seus sonhos a quem confia
e trocar algumas idéias sobre
assuntos que lhe eram tabus.

ANIVERSÁRIOS

27/2
ide Raimu

• Zim nn

Ad hereder
AJd nge

! Ami ton César de Aguiar'
o Apoloni", Decker
lEBeatriz e. Wilbert
�,;8runildcr Ma
"Oluno da Si
Bruno paí'B s

Camila Julidna Dos Santos
Camila Paz Borges
Efred Walz
,Êrit.a Saibert
Erigeia P.Rambo
Geslaine Patricia Campos de
Oliveira
Herminio Kanchen'
ISglael Miguel Hein
Jaqqeline Giése
Josefa Mhlél

, Juliana Raséolli
Luzia Urbanski
'rcio Schweder ",

Selke
e Oechsler
a B.Luz

P'Vieira
Ocimar Floriano
.patricia N. Laube

",Rosenel hreiber
'Silvio Ro 'eller
talmor li

, Wilson
" Zita Homb.urg

A aposta
Duas amigas estõo assistindo ao tele
jornal quando aparece na lV um homem
no telhado de um prédio ameaçando
se jogar.
- Aposto 50 reais que ele vai pular.
- Certo. Eu aposto 50 reais que ele não
vai pular.

o

Dali a uns minutos, o homem se espatifa
na calçada.
- Ok, você ganhou. Tome os seus 50
reais .

. Ah, deixa pra lá. É que eu tinha-visto

HOJE SÁBADO essa matéria hoje de manhã. Desculpe.
MíN: 21° C MiN: 19<'C - Eu também fui desonesta. Eu tinha

MÁX: 2.7" C ,-�-�' MÁ)(: 26" G e s MAx: 27° C visto o jornal hoje de manhã e não

So! com pancanas Sol com pancadás' Sol com pancadas imaginei que ele seria tão estúpido de
de chuva de-chuva de chuva pular de novo!

'

�-------------------------------------------------------------------

DIVIRTA-SE

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
O aquariano
hospeda Netuno há
anos e hoje a Lua o

atinge e o deixa mais magnético.
Se receber convites para eventos,
não deixe de comparecer. É pela
sua presença que as pessoas
notarão suas qualidades. Esteja
consciente disso.

PEIXES
(19/2 a 19/3)
Hoje, com seu

regente em ação
tensionando a Lua

é um dia para você viajar na sua

imaginação. Procure descobrir e
mudar o que está lhe parecendo
tão comum e trivial em sua vida.
Você deve se desligar hoje dos
problemas mundãnos.
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Por Fobiane Martins
recepcoo@ocorreiodopovo.com.br

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

O casal Jonas e Vanessa, completou
1 ano de namoro dia 23. Felicidades.

J I, l
Alexandra R. Mengarda Oliveira,
trocou idade dia 25. Os familiares
jaraguaenses, o esposo e os filhos,
desejam muitas felicidades.

Parabéns para Marcia Montibeller
Ribeiro que dia 24 completou mais
um ano de vida. Claudio, Sandréli
e Hector desejam felicidades.

Parabéns para Ires Schewinsky Guths
que comemorou mais um ano de via

'

dia 25.

Parabéns para Adriana Cristina
Neitzel, que completou mais um ano

de vida dia 22. Os pais Ademar e
Lourdes, desejam felicidades.

Colou grau em Educação Física, dia 8,
Adriano de Souza. Sucesso!

Pauline Thaís dos Santos comemorou
idade nova dia 18.

�
til"
t

Marcelo Harmel completa mais um ano de vida amanhã.
Quem manda os parabéns é a namorada Daniela, os pais
Ervelino e Marlete, irmão Marcos e cunhada Vanessa.

A namorada Vanessa, pais
Ervelino e Marlete, irmão
Marcelo e cunhada Daniela,
parabenizam Marcos Harmel,
que trocou idade dia 22.

Parabéns para Maria Rocha,
. que trocou idade dia 22.
Felicidades é o que deseja o

esposo Catulino e seus filhos
Maicon, Moacir e Márcio.

Parabéns para Lidio Lopes
que trocou idade dia 20.
A 'sua filha Sandréli que
lhe ama muito, deseja
felicidades

Quém recebe hoje os abraços
de parabéns é IIva Smekatz.
O esposo Adolfo, filha Fran,
genro Edione e o neto Nick,
desejam muitas felicidades.
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• 8 colheres de azeite extro-virgem
• 1 cebola médio picado
• Meio cabeça de olho picado
• 200 g de peito de frongo em cubos
• 4 camarões roso
• 200 g de lula cortado em anéis
• 1 pimentão verde e 1 vermelho cortados

em tiros.
• 200 g de polvo cozido
• 8 mexilhões abertos
• 4 camarões-pistola grondes
• 410gostins poro decorar o proto
• cebolinha verde picado
• 400 g de arroz porboilizodo
• 1 pitado de açafrão
• 1 cálice de vinho bronco
• 800 ml de caldo de peixe

-

BAGUETE RECHEADO

MODO DE PREPARO
Poro o caldo de frutos do mor:

l-Consiste no cozimento do camarão, dos cas

cos do camarão, lagostim, mexilhão
2- Primeiro, coloque o azeite no frigideiro que já

está quente. Depois, jogue o cebola e o olho
poro douror. Mexo um pouco e acrescente os

tiro,S de pimentão.
3- Em seguido, coloque os cubos de frango cru

e não temperado. Adicione o lula, crua tam

bém, e depois os pedaços de polvo já cozido.

4- Uma colher de sopa rosa de sol é suficiente
porque o caldo de peixe que vai ser usado já
é um pouco salgado.

5- Poro dor mais um gostinho, role um pouco
de pimenta-do-reino sobre o paella e des
peje o arroz.

6- Mexo levemente poro misturar bem os ingre
dientes. No final, coloque uma pitado de aça
frão, o vinho bronco e o caldo de peixe. Mexo
devagar e tampe o panela poro cozinhar.

7 - Ouondo o paella estiver borbulhando, pronto, .

é hora de decoror.Você pode começar pelos
lagostins, que são 'pté-cozidos, e continuar
com os camarões-pistola (grelhados antes) e

depois os mexilhões cozidos dentro do casco.

8- Se quiser, você ainda pode usar salaminho
ou lingüiça portuguesa nesse decoroção.Não
esqueço de espalhar o' cebolinha verde.

INGREO I ENTES.
• 1 boguete; 2 colheres (sopa) de azeite

de oliva;
• Azeitonas pretos sem caroço o gosto;
• 5 filés de frango;
• 5 folhas de alface;
• Pepino em conservo cortado em

rodelas;
• 1 tomate fatiado;
• .2 colheres de maionese;
• Sol e pimenta-do-reino à gosto.

1 - O primeiro posso temperar os filés com o sal e o pimenta e grelhar. Reserve:os. 2 - Em seguido, corte o baguete
ao meio, no sentido do comprimento, e retire um pouco do miolo. Posse o maionese. 3- Fatie os azeitonas pretos e às
distribuo sobre o maionese. 4- Em seguido faço o mesmo com os folhas de alface, o tomate e o pepino. 5- Coloque os

filés grelhados e corte o baguete no tamanho desejado, Sirvo o seguir acompanhado de catchup e mostarda.

GASTRONOMIA
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"paella" é feita de preferência ao

ar livre, em fogo a lenha, longe
da cozinha. Ali, sem perigo de
arranhar sua virilidade, o ho
mem elabora um prato compli
cado e barroco, generoso e rico.

Segundo a tradição, apenas aos

filhos homens devem ser trans

mitidos o conhecimento sobre
este prato.

Tradição no

preparo
Paella, práto

tipicamente espanhol, é de
responsabilidade masculina

Existia
um costume popu

lar espanhol em meados
de 1700 em que, todo do

mingo, eram os homens os que
comandavam as cozinhas espa
nholas. Eram responsáveis pela
caça, pela pesca e pelo preparo
da comida. Normalmente o pra
to era composto de arroz cozi
do misturado ao que tinha sido
caçado e/ou pescado. Domingo
passou a ser o dia em que eles
cozinhavam para elas ...ou me

lhor, paella.
A paella é um prato festivo,

que os espanhóis saboreiam .em

batizados, casamentos, feriados
religiosos e fins de semana. A

_II
Saint Sebastian

F L A T

ORYA DE
FRAMBOES

MODO DE PREPARO

MASSA:
• 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
• 3 gemas de ovo peneirodos;
• 1 pitado de fermento em pó;
• 1 pitado de sol;

.

• 160 g de manteiga sem sol;
• 1/2 xícara (chá) de açúcar.

RECHEIO:
• 1 colher (sobremesa) de amido de

.

milho (maisena);
• 1 xícara (chá) de açúcar;
• 500 gramas de framboesas congelados.

MASSA: 1 • Amasse todos os ingredientes com o ponto dos dedos até obter uma mistura homogêneo. 2-
Cubra com filme plástico e deixe descansor por 30 minutos. 3- Abra o masso com cilindro e coloque sobre o
fundo e os laterois de duas fôrmas de oro removível. RECHEIO: 1 - Em uma panela, leve 00 fogo o açúcor e a
framboesa.Assim quecomeçora fervet deixepor5minutos. 2-Acrescentea maisena dissolvido em l/2xícora
(chá) de águo e cozinhe,mexendo sempre, pormais 5minutos, até engrossoc 3 - Retire do fogo edeixeesfrioc
Montagem: Coloque o recheio já frio sobre o mossa. Se preferit complete o decoraçóo com chantill�
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HORTALIÇAS

Prefeitura distribui
sementes

Com o objetivo de incentivar o 'cultura
de hortos domiciliares, o Prefeitura de
Jaraguá do Sul está distribuindo 4,5
mil kits de sementes acondicionados
em oito envelopes com os seguintes
hortaliças: alface, beterraba, cenoura,
couve-brócolis, couve-flor, cebolinha,
repolho e snlsc. A iniciativa é destina
do à população jaraguaense e os inte
ressados podem retirar, gratuitamen
te, seus kits (até dois por família) no

Secretario de Desenvolvimento Rural.

EDUCAÇÃO

Viva Jovem com
. inscrições' abertas
o Programo Vivo Jovem e Inclusão Digital
está com inscrições poro os cursos gra
tuitos de Artes Plásticos, Xadrez, Danço
e Informático. Munidos de carteiro de
identidade ou certidão de nascimento, os
interessados devem se inscrever no Pro
cod, que funciono no Bairro Tifo Martins
e atende de segundo o sexto-feira, dos
7h30min às 11 h30min e dos 13h às 17h.
Os cursos são destinados o adolescentes
entre 10 e 18 anos. Informações pelo te
lefone 3276-0424.

OPÇÕES NOS BAIRROS

FME inaugura área de_lazer em março
A Fundação Municipal de Esportes agendou inaugurações de quatro áreas de
lazer durante o mês de março. A primeiro delas será no dia 9, às 1 Oh, no Ruo 873
do Bairro Três Rios do Norte. No dia 15, às 16h, será o vez do área do Bairro Santo
luzia, que fico no Ruo Neura Mario Prestini. No dia seguinte, 16, o Bairro Tifo
Schubert receberá o obro que fico no Ruo Expedicionário Evaldo Schwartz. E, dia
30, o calendário fecho com o inauguração do área do Santo Antônio, localizado
no Ruo Sizino Garcia.

Obras da nova sede
iniciam em março
A autorização para a construção do

novo sede do Ccrl (Centro de Convivência
do Terceiro Idade) será assinado nesta
sexto-feira, dia 29, às 9 horas no local
do imóvel (Ruo Morino Frutuoso). Com
início em março, o empresa jaragua
ense Conembra Construções de Obras
ltda ficou responsável pelo execução dos
trabalhos, que devem ser' concluídos até
novembro. .

'

Pesquisa de
mercado

No dia 5 de março, o Sebrae realizo o

treinamento "Pesquiso de Mercado",
em Joinville. Essa consultoria troto
do identificação dos formatos de
pesquiso poro necessidades especí
ficos. O curso será ministrado pelo
instrutora lidiane laurindo, no Coso
do Empreendedor. São 24 vogas, no

valor de R$5. Outras informações
pelo telefone (47) 3433-4654.

_dMm __

dARAGUÁ DO SUL·

SERVtÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
DE AGUA 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°: 18/2008
• TIPO: MENOR PREÇO
• MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
• OBJETO: CONJUNTOS MOTOR BOMBA
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 27/02/2008, das 7:30 às 12:00h
e das 13:00 às 16:00h
• DATA DAABERTURA: 18/03/2008 às 14:00h

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
na Rua Erwino Menegotti, n° 478 - Jaraguá do Sul- SC. Esclarecimentos
adicionais poderão ser obtidos através do telefone 47- 2106-9100.

Luis Fernando Marcolla
Diretor Presidente

VITRINE---�------

BOA MESA

JANTAR TíPICO DO C' CULO ITALIANO
;',::';

,

O CírcuI6'ltaliano.de J uá do Sul organiza mais um trod' jóntar. Será no sexta-feira;dia 29, às 20 horas,
no sede social, no Bair Vila Novo. Os ingressos antecipados, no valor de R$"15, já podenlSer adquiridos com o

diretoria, o conselho, o cOlai italiano ou no se�e. Outros informações no tel�fone 3370-8636.
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Grande parte dos acidentes de trânsito tem relação com o consumo de bebidas alcoólicas no Brasil

VOCÊ CONCORDA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO?

ANA PAULA FISCHER, 21,
ESTAMPADORA

"Eu acho-que deveria ter pena
maior para conscientizar as
pessoas. Mas, não concordo
que necessariamente há inten

ção de matar".

PERPÉTUA FERNANDES,
38, MANICURE
"Concordo. Quando alguém
bebe, sobe o risco que corre

.

e que pode matar alguém
no trânsito. Muitas pessoas
morrem por causa disso".

VERA LUCIA MATTEI, 51,
DONA DE CASA

"Se é um caso comprovado de

embriaguez pode ser consi�era
do com intenção de matar, sim.
Quem bebe tem que entregar o
carro para alguém dirigir".

AURORA GOMES,
29, VENDEDORA
"Eu não concordo. Acho que
acidentes podem acontecer e
nem quem bebeu tem a inten

ção de matar alguém, aliás,
acho que ninguém tem".

ADAIR STRENSK, 38,
OPERADOR DE BOBINAGEM

"Quanto mais rígidos os

promotores forem, melhor. O
Ministério Público está correto

porque a máioria dos acidentes
acontece por causa da bebida".

SERGIO LUCAS, 34, AUTÔNOMO
"Concordo. É realmente um

, homicídio com intenção de
matar e' sem penalidade a

situação se torna um círculo
vicioso".

TRÂNSITO
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MP defende
. ,."

uma punlçao
•

mais severa
Penas maiores p,1fa motoristas
bêbados são debatidas em se
JARAGUÁ DO SUL-

Dirigir em alta velocida
de, embriagado ou praticar
rachas está cada vez mais pe
rigoso e, com isso, as chan
ces do motorista ser punido
pela atitude ficaram ainda
maiores. É que o Ministério
Público de Santa Catarina
orientou os promotores do
Estado a considerar os aci
dentes de trânsito com mor

tes ocorridos nestas circuns
tâncias a partir das noções
do homicídio doloso (aquele
com intenção de matar). An
tes, inuitos casos eram vis
tos pela ótica do culposo, ou
seja,

.

quando o acusado não
tem este objetivo.

Na prática, a diferença en

tre ambos é ainda mais signi
ficativa. No primeiro caso, por
exemplo, o culpado' corre o

risco de ser preso e a condena
ção fica nas mãos de um júri
popular, como acontece nos

assassinatos provocados com

armas. Isto eleva a pena, que
pode chegar até a 30 anos de
detenção. Já no outro, o tempo
de cadeia é menos severo: o

réu permanece de dois a qua-

tro anos em reclusão.
Conforme o Centro de

Apoio Operacional Criminal
.do Ministério Público, o ob
jetivo é alertar a população.
Para a equipe, não há dife
renças entre atirar em alguém
intencionalmente ou assumir
a direção de um automóvel
quando se está alcoolizado
ou com o intuito de disputar
uma corrida em vias públicas.
A opinião de Diego Pinheiro,
promotor do Fórum de Jaraguá
do Sul, segue este preceito.
"Eu e outros colegas da região
já aplicamos isso normalmen
te", explica.

Segundo ele, na embria
guez ao volante e nos' casos

de rachas, o motorista tem a

consciência de que podem
ocorrer acidentes e mortes

provocadas pela ação. "Existe
um crime contra a vida", com
'plementa. Por causa disso,
também aconselha aos delega
dos a prisão em flagrante dos
culpados. Para o promotor, é

preciso inibir o consumo de'
álcool unido à direção.

KELLY ERDMANN
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ESTILO SEU
Me pediram opinião e aqui vai: olho só, no quesito modo, o questão não é es
tar no modo, mos se sentir bem. É sempre possível encontrar pessoas vestidos
com os melhores roupas de grifes famosos e assim mesmo não parecem bo
nitos e elegantes. Falto alguma coisa: estilo! Estilo é diferente de modo, vem
de dentro poro foro. A modallossa e o estilo não. O cominho poro encontrar o
seu próprio estilo é conhecer e aprender o combinar o suo personalidade com

o seu visual. Lembre-se: um estilo não se compro como o modo, é adquirido
através dos anos. E jamais copie o estilo de alguém. É muito imP.9rtante cada

. pessoa encontrar o seu. Só poro ficar ligado.

NIVER DA ELIANA
Hoje, o minha querido amigo Eliana
Demarchi Póvoas, esposo do diretor do
Wizard Idiomas, Léca Povoas, recebe

, todo o carinho do seu grande círculo
de amizades pelo estréio de mais um

aniversário. Mil Vivos!

íDOLO
O cabeleireiro jaraguaense Mauri, com
ponheiro do lançado Coufer Coli, voltou
de São Paulo contando mil novidades do
paulicéia desvairado, principalmente do
seu poderoso encontro com o seu ídolo

jogador do São Paulo e do Seleção brasi
leira, o craque Richarlyson. Eles trocaram
figurinhas e tiraram muiiiiiias fotos.

APAGAM VELINHAS
É .bem nesta quarto-feira que estão

apagando velinhas o boa praça Gelson
Emendiierfer e Salete Tecila Meix. Os
nossos maiores cumprimentos.

BHABBY
No sexto-feira, o todo bonitona e

apresentadora do SST, Shabby Sá, será
. anfitri� em uma festa daquelas poro
comemorar o seu aniversário.

É O TREM!'
Seu, Odismobílio voltóu 00 otorrino,
meio agoniado:
- E agora, seu Odismobílio, do que está
se queixando?
- Dos mesmos apitos, doutor. De uns

dias poro cá numenturnm os infelizes
dos apitos no meu pé de ouvido!
- Mos o que foi que eu lhe disse, seu
Odismobílio? Mude de coso! Saio de

perto do estação f�rroviária!

PODE?
Os operadores de
telemarketing do ope
radora de telefonia fixo
bem que tentam ajudar,·
é verdade, mos ontem,
00 ligar para o telefone
de auxílio à listo, pedi
o número do Senado
Federal, ocasião em

que uma atencioso

moço respondeu: - Se
nado Federal, senhor?
Em que cidade? Sem
comentórios ...

Na lente do fotógrafo
HHattori, a bela Mariana

Calvette, que será a

representante da cidade
de Indaial, no

Garota Verão 2008

EM ALTA

."
Menino lindo: seu
novo parque fabril
ficou um must.

EM BAIXA
A torcido Juventus: O time
perde e elo abandono o

"Moleque". Quero ver hoje!

lEITOR DO DIA
A leitora do dia é Alana Cristina,
que troco idáde hoje e que lê esta
coluna poro ficar por dentro dos
novidades de nosso sociedade. Va
leuuuu!

AGRADECIMENTO
Aos e-mails que venho recebendo,
não só daqui de Jaraguá, mos os de
outros cidades. Obrigado pelo forço
e pelos dicas!

Vande Piermann faz pose de apaixonado ao lado da

paniquete Pio-pio, durante cruzeiro na orla brasileira

TE CONTEI!
IÍ Com o mudança repenti
tempo, quem sofre com to
essas intempéries são os crianças.
É só mãe reclamando. É rui{l1,
hein?

• Seguido pelo suo persopaf _

trainer. o espirituoso TônilfSnvo,
umas dos herdeiros do grupõ'

·

eg, está firmft ..e forte nu' sério
ime alimentar;l�er�

a guns quilinhos e �"!{9r
formo.

..

• Aliás, ninguém mais quet.$�r
gordo. Todos molham e prp
fazer uma alimentação sou

em busco de uma melhor quali
dade de vida.

• No sábado, o cant
Raasch apresento voz
lícereríe. Vole conferirh

ii Gente, o romance de um

conhecido político com uma

perua das mais a�nhpdds do
- city está dando o que folqI,:r�tq�i o
poderoso não está nem afprltq.os
más línguas. Te mete!

..

.• Amanhã à noite, um rolê pelos
poíntsquentes do cidade:onde
o inesperado pode fazer uma.
surpreso. Se quiser dançar. posse
no Sierbude, no Choperia 115�
ou quem sobe no Panela Velffa ê .

balance o esqueleto nuwo boa.

• No mais é beijar no bo
serfeliz. Existe coisa melh
Duvido...

• Com essa, fui! .

DICADE HOJE
Assistir Juvenfus r Figueirense,

hoje à noite às 21 h, no
Joõo Marcano.
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MERCADO REGIONAL

Varejo
As vendas no varejo cresceram 9,9% e a receita nominal 14,1% em �007_ Ambas as taxas são as acumuladas no ano. Já na

co-mparação entre dezembro e nevembro de 2007, as vendas do vqrejo permaneceram estáveis e a receita nominal teve va

riação de 0.4%. Em relação a dezembro de 2006,.0 volume de vendas do varejo cresceu 9,0%, e a receita nominal, 13,1%.

PRINCIPAIS ATIVIDADES
Em 2007, as atividades de Tecidos, vestuário e calça
dos e de livros, jornais, revistas e papelaria, (respec
tivamente com crescimentos de lO,7% e de 7,1 % em

relação a 2006), obtiveram seus melhores resultados
em toda a série da Pesquisa Mensal do Comércio. Em
2007, o volume de vendas e a receita nominal do Co
mércio varejista do País acumularam crescimento de
9,9% e 14,1%, respectivamente. Já a receita nominal
cresceu 13,1 % em relação a igual mês de 2006 e acu

mulou 11,8% no ano.

RESULTADO ·EM JARAGUÁ
Mesmo sem ter os números finais sobre o desempe
nho do Comércio local, o presidente do COL, o se-

- nhor João Batista Vieira, acredita que o percentual
de crescimento fique muito parecido ao que ocorreu

na média nacional.

SÁBADO LEGAL
.

Para agendar: No próximo dia 8 de março, haverá mais
um sábado legal, o comércio de Jaragu� do Sul terá um

horário especial, com as portas abertas até as 17h.

FEIRA SALDÃO
A Feira Saldão de Verão terá segunda edição este ano, nos dias
15 e 16 de março, na Arena Jaraguá. Segundo Marcia Alberton,
Diretora da Episteme Eventos, empresa responsável pela organi
zação, a Feira transformou-se em uma boa oportunidade para os

comerciantes acabarem com seus estoques
de verão, pois é nesse período em que todos

começam a investir na coleção outono/in
verno. Conforme uma pesquisa realizada em

2007, o faturamento da Feira do ano passa
do gerou em torno de R$ 360 mil. Márcia,
explica que esse valor não inclui os números
que surgem após o evento. Na mesma-pesqui
sa foi constatado que 94% dos expositores têm
interesse em voltar a participar da feira e 93%
avaliaram como positiva a sua participação, ou
seja, que as vendas atenderam ou superaram
as expectativas dos comerciantes.

INDICADORES CÂMBIO
MOEDA
Dólar comercial (R$)
Euro (em US$)

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
1,684 1,684 1,29%
1.497 1,497 0,94%

-

TRIBUTOS

ELEiÇÃO ACIJS E APEVI
Foram eleitos por aclalllação na noite de
segunda-feira, as novas diretorias da Acijs e

Apevi. A Acijs será pre�idida pelo empresá
rio Guido Bretzke e a Apevi pelo empresário

,_,/' Custódio Vieira da Costa. A eleição foi muito
prestigiada, tendo a presença de empresá

� rios de vários segmentos da economia regio
� nal. Também houve apresentação dos Balan
,� ços Patrimoniais e Relatórios dç Gestão das
Ü

duas entidades. Houve ainda, a explanação
das atividades do ProJaraguá; feita por Anselmo Ramos.

" etarrek@terra.com.br

Arrecadação sobe mesmo sem C I\I1F
SegundoReceita Federal, arrecadação somouR$ 62,5 bilhões nomêspassado

.

BRASíLIA trimestre do ano passado, 1:1, tarn- _ "Por outro lado, a extinção
. Mesmo seni a Contribuição bém, de ações do órgão, e da Pro- -da,CPMF gerou decréscimo, no
Provisória SobreMovimentação curadoria Geral da FazendaNacio- mês, de cerca de R$ 2,1; bilhões.
Financeira (CPMF), que deixou de nal (PGFN), no combate à evasão Dessa forma, o saldo resultan-
sei cobrada no início deste ano, a detributos, .

te dessas alterações (menos R$ .

arrecadação de impostos e contri- O órgão informou ainda que 1,7 bilhão) contribuiu negati
buições federais, o que inclui as o aumento da alíquota do Impos- vamente para o resultado 'da

,

,

receitas do INSS, bateu recorde: to Sobre Operações Financeiras arrecadação dod mês", infor
histórico para mêses de janeiro ao (IOF) para pessoas físicas e para inou a Receita Federal.
somar R$ 62,5 bilhões. Issorepre- empresas, na concessão de em- Apesar dofím da CPMF, hem
senta um crescímento real de ex-" préstimos, gerou o aumento de R$ vê .uma cobrança do tributo na

pressivos 20%, ou de pouco mais 400 milhões na arrecadação fede- primeira semana de janeiro deste
de R$ 10 bilhões em relação ao ar- ral- com crescimento real de 89% ano, referente a fatos geradores do
recadado em janeiro de 2007 (R$ 'sobre janeiro de 2007. Destemodo, fim de 2007. Deste modo, ingres-
52,1 bilhões).

.

, mesma comO grande crescimento saram, em janeiro, R$ 875 milhões
.

A Receita Federal informa que real dareceita do tributo, o amp.en- nos cofres públicos em CPMF. Em
o crescimento da arrecadação em· to da alíquota respondeu por uma 'janejIo do ano passado, porém, a
janeiro decorre, príncipalrnen- pequena parcela elo aumento total, 'arrecadação do tributo somou R$,
te, do _çrescimentc)' ela economia deR$10 bilhões registrado pela. ar- 3,04 bilhões e, em dezembro de
brasileira, em especial no. último ,_ recadação em janeiro deste ano. 2007, R$ 3,7 bilhões. " Mas em janeiro, ainda ingressaram R$ 875 milhões da ·CPMF
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DECISÃO

SANTACATARINA--�------

61\11 negocia sede no Norte de se
Montadora dos Estados Unidos avaliará propostas de Joinville e Araquari

O primeiro passo das ne

gociações para instalar uma
sede em Santa Catarina, será
tomado essa semana pela
General Motors. Represen
tantes da empresa chegaram
na segunda-feira, 25, ao Es
tado para se reunirem com as

prefeituras de Joinville e de

Araquari.
'O objetivo dos encontros

é colocar no papel os de
talhes sobre infra-estrutu
ra e incentivos fiscais que
a empresa poderá receber
em uma das duas cidades.
Semana passada, o governo
do Estado e a prefeitura de

Joinville anunciaram a ci
dade com sede da nova GM,
mas a empresa não confirmá

nem desmente a informação.
Sem o anúncio oficial sobre a

cidade escolhida, os executi
vos da empresa vão a Joinvil
le e Araquari para ajustar o

projeto da fábrica de acordo
com os benefícios que rece

ber.
Outra motivação da via

gem é a escolha do terreno.

Segundo a GM, quatro áreas
em Joinville e duas em Ara

quari serão avaliadas..
Em Joinville, a GM poderá

receber como incentivos fis
cais, nomáximo, uma isenção
de 80% do IPTU e do ISS por
até 80 meses. Em Araquari a
lei é mais liberal. O máximo

permitido é a isenção por dez
anos dos dois impostos. General Motors vai analisar terrenos de Joinville e Araquari para instalaçõo de sede catarinense

Rapidez
Ao contrário do que vinha sendo dito o relato do advogado João Linhares, que almoçou com a bancada do PMDB, evidenciou
que a intenção do governo não é procrastinar, mas sim acelerar o processo no TSE para que seja proferida uma decisão
final. A interpretação dos parlamentares é de que um desfecho conclusivo deixará o governador luiz Henrique sem essa

constante cobrança, por isso defendem a celeridade.
'

FIRME
"Não vamos buscar medidas protelatórias, mesmo

porque o governador não deseja ir para uma eleição
com pendências judiciais. Defendemos a celeridades
dentro dos prazos legais," expôs o líder do governo
Herneus de Nodal.

ELEiÇÕES
Quem também esteve no almoço da bancada do PMDB
foi o prefeito Dário Berger que foi buscar apoio dos par
lamentares para a sua reeleição. Reconhece que muitos

deputados conquistam votos na Capital. Quer acesso a

essas estruturas eleitorais visando sua permanência da
prefeitura de Florianópolis. Não teve oportunidade de se

estender porque o assunto prioritário foi o julgamento no

TSE, mas prometeu retornar na próxima terça-feira.

SUCESSÃO
Neste final de semana deve ser acelerado o processo
sucessório em Criciúina. Nesta semana o secretário Ivo
Carminatti esteve duas vezes reunido com o presiden
te da Assembléia, Júlio Garcia. Em pauta a sucessão
reunindo o OEM, PMDB e segundo Carminatti o PSDB.
"Vamos todos juntos para isolar o PP e o PT." destacou
o secretário que junto com Acélio Casagrande e o pre
feito Antonelli disputam a cabeça-de-chapa.

DISPONíVEL
"Se a Angelo ou o Esperidião me convidarem para ser vice
aceitarei na hora," afirmou a deputada Odete de Jesus
que depois de um encontro neste final de semana em Bra
sília do PRB ficou definido que o partido vai ter candidato
nas Capitais.

PEDÁGIO
Capitaneado pelo deputado Edison Andrino foi encaminhado
pela Assembléia legislativa um requerimento ao Dnit solici
tando a transferêncfa da futura praça de pedágio na BR-1 01,
quilometro 221, no município de Palhoça. O argumento é de
que os moradores para irem às praias da sua cidade terão

que pagar pedágio.

CMPF
una da Assembléia Pedro Ucza.i lembroQ> qu

o CPMF confirmou que nos para aumentar o �u
as empresas, até porque não houve, como foi prometido o t

propalada redução de preço que viesse a beneficiar o cidadão. "Ã
elite não quer pagar imposto. Sabemos bem quem é essa elite,"
atirou o parlamentar do PT.

GARANTIDO
"

a está no conta da Cidasc § milhões solicitados em agos-
no passado pelo sec Antonio Ceron ao minis

utPrReinolqt Steph cursos que foro
ivindicados pelo Forum

'.,

se cem o empenh
'senadores Neuto de Conto é Ideli Salvatti, serõo utilizado
identificação do rebanho e ppm ,o custeio de ações de sanidade
animal durante o ano de 2008.

REAÇÃO ",'
.

No próxima semana desembarca no Assembléia o Código Ambien-
tai enviado pelo governo . Há resistências. O d utado

ato express�u ao uiz Henrique su

$lderondo que pécie de duali
e produzir. 011 sejo�, qdo está o governo fisc

õ'''policialesco'' do mei�::a e, e, do outro o empre�nde·
dot como potencial "deli�'qü� setor produtivo catarinens�,
e�1ó "apavorado" com os cóp. ias do Código Ambiental e' li;
âlei .,de Preservação do Môt tlântica, pois 40% do territóriê

livo cotorinense pode ser invia�.Hizoda. Q setor produtivo
engessado por que a legislaçõo proposto está totnlmente

MFa da realidade", ressaltou,!) pqrlamentar do PMDB.
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Mantega quer aprovação

- Oposição
estuda refonna'"
BRASíLIA

A reunião entre o minis
tro da Fazenda, Guido Man

tega, e líderes da oposição
para apresentar a proposta
de reforma tributária não
foi suficiente para conhecer
seu conteúdo, segundo os

participantes do encontro. A
senadora Kátia Abreu (DEM
TO), contou que o governo
fez uma apresentação "su

perficial" da proposta, sem

apresentar o texto que será
'enviado ao Congresso. O
. líder do PPS na Câmara, dep-

'

utado Fernando Coruja (SC),
disse que Mantega apresen
tou alguns slides e afirmou
que, por enquanto, o partido
permanece "cético" com a

proposta.
Apesar disso, o líder do

PSDB na Câmara, deputado
José Aníbal (SP), que tam
bém participou da reunião,
assegurou que o partido
não vai rejeitar de antemão
a proposta de reforma tribu
tária. Mas disse que é preci
so, primeiro, "ver no papel"
qual â proposta para o PSDB
se posicionar.

Seguindo a mesma linha,
Kátia Abreu afirmou que a

oposição vai avaliar a pro
posta quando conhecer o

texto. "O diabo mora nos

parágrafos", disse. Ela disse
. ainda que a oposição quer
saber se a reforma desta vez

"é realmente de verdade".
'

DROGAS
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Uso de cocaína cresce no país
Consumo da âroga porbrasileiros aumentou 30% desde2002
sÃO. PAULO

O consumo de cocaína cres

ceumais de 30% no Brasil-mé
dia de 6% ao ano - entre 2002 e

2007, segundo o Escritório das

Nações Unidas' contra Drogas
e Crime (UNODC). "Nunca se

consumiu tanta cocaína como

atualmente no Brasil. O prob
lema é preocupante porque o

consumo não pâra de crescer,
na contramão do que ocorre na

maior parte do mundo, onde os

índices estão estabilizados. Já
nos Estados Unidos, as taxas es
tão até caindo", disse o diretor
do UNODC, Giovanni Quaglia. .

O consumo já foi diagnos-
'

ticado em 80% das nações
do planeta, indicando que a

globalização do tráfico se tor

nou um 'problema. Por ano,
os consumidores espalhados
pelo rnundo cheiram 600
toneladas de cocaína, movi
mentando um mercado de
cerca de R$ '80 bilhões. Pelo
Brasil, circulam 80 toneladas
ao ano; quase tudo produzi- .

do em países vizinhos, como
Colômbia, Peru e Bolívia. O
tráfico da droga movimenta
cerca de US$ 5 bilhões no

Brasil.
Desse total, 40 toneladas

(metade do que aqui transita
e 6,5% do consumo mundial)
ficàÍn no Brasil para consumo

interno e o restante é exportado
para grandes mercados, como

Estados Unidos, Europa e Ásia.
São Paulo, Brasilia, Rio e Porto

Alegre estão entre os maiores

Circulam anualmente pelo Brasil 80 toneladas de cocaína, movimentando .mais de US$ 5 bilhões

centros consumidores. O levan
tamento daONUmostra que em
toda parte do mundo há relação
entre crescimento econômico e

....

aumento do consumo de dro-

gas; príncipalmente cocaína,
uma das mais caras. O fenô
meno, segundo Quaglia, pode

explicar em parte o aumento do
consumo no Brasil.

O exemplo mais notório é
o da Espanha, que se tornou o

maior consumidor per capita
do mundo após 15 anos de
boom econômico, nas décadas
de 80 e �O. Hoje a Espanha
tem uma média de 3 consumi
dores para cada grupo de 100
habitantes entre 15 e 64 anos.

No Brasil, o índice já atingiu
a 2,6 consumidores para cada

grupo de 100.

AGÊ.NCIA ESTADO

Anvisa aprovà exame oral. de HIV
Através da nova análise a presença do vírus é detectada em apenas 20 minutos

RIO DE JANEIRO

A .Anvisa (Agência Nacio
nal de Vigilância Sanitária)
acaba de aprovar o OraQuick,
teste rápido para verificar a

presença de anticorpos HIV
i e 2 a partir de amostras de

� fluido oral. O teste, que já é

� usado nos Estados Unidos e

� em países da União Européia
s com sucesso, tem precisão
� superior a 99% e o resultado
a:

� sal em apenas 20 minutos.
Teste rápido de HIV em fluido oral Hoje, o diagnóstico tardio é

um dos principais obstácu-,
los para que os portadores
do vírus tenham tratamento
correto.

Embora já existam outros

testes de resultado rápido no

país, este é o primeiro onde a

amostra de sangue não é ne

cessária.
O .produto não vai ser

vendido na farmácia, e só

poderá ser usado por pro
fissionais de saúde" órgãos
públicos, clínicas, hospitais

e consultórios. O exame só
deve ser feito na presença
de um médico. Por enquan
to, o preço do teste ainda
não foi definido.

Para realizar o teste, e. pes
soa recebe uma palheta e col-

.

he a amostra de fluido da gen
giva. O material é imerso em

um frasco com um reagehte,
que vaideterminar ou não a

presença de anticorpos pro
duzidos pelo organismo para
combater o vírus.
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PROPOSTA

Acordo com Polônia avança
Para instalar o "escudo", EUA modernizará exército polonês
VARSÓVIA

Os Governos americano e

polonês tentarão chegar a um

acordo esta semana para que
o escudo anti-mísseis � possa
finalmente ser instalado na

Polônia em troca de uma con

tribuição dos Estados Unidos

para a modernizaçâo do Exér
cito polonês. O porta-voz do
Ministério de Assuntos Ex
teriores polonês, Piotr Pasz

kowski, disse ontem que os

EUA farão uma proposta esta

semana que atende às exigên
cias polonesas, o que poderia
encerrar as negociações .entre
os dois países, iniciadas há
mais de um ano.

A proposta chegaria dias
antes

_

do primeiro-ministro
da Polônia, Donald Tusk, ir a

Washington, dia 10 de março
e após a República Tcheca
aceitar o pedido dos ameri
canos. Paszkowski confirmou
que a secretária de Estado
americana, Condoleezza Rice,
conversou por telefone com

o ministro de Exteriores po
lonês, Radoslaw Sikorski, para
dizer a ele que Washington
oferecerá uma proposta para
obter o sim de Varsóvia.

Essa oferta incluiria uma

ajuda àmodernização do Exér
cito polonês; principalmente
da Força Aérea, condição ex

igida por' Tusk, que reiterou
em váriás ocasiões que a Polô
nia deveria ser benefícíada se

abrigasse o escudo balístico.

-

Caixa�fol1e -de
,

semente no Artico
Uma caixa-forte projetada pam proteger

- milhões de sementes das mudanços climá
ticas, das guerras e dos desastres natumis
f9i inaugurada ontem, em uma crivemo
escovada numa montanha congelada no

remoto arquipélago norueguês de Sval-
-- bard, no Ártico. "O Armazém Global de
Sementes de Svõlbard é nossa apólice de
s�guro", declarou o primeiro-!"inistrQ da
Noruega, Jens Stoltenberg. "E uma Arca
de Noé para garontir a segurança bioló
gica das gerações futuros", declarou. A
caixa-forte atuará ceme um armazém re- -_

serva para centenas de outros cofres de
sementes espalhados pelo mundo.

INTERNACIONAL---��----

-

EUA cria esçudf) anti-mísseis com prop.osta defensiva, mas na semana passada lançoumíssil co�tra satélite

Os EUA pretendem instalar.
dez bases de .mísseis de in

terceptação na Polônia e um

sistema de radar na República

Tcheca-com o objetivo de evi
tar possíveis ataques de alguns
dos países do "Eixo do Mal". -

Praga deu sinal verde on-

tem ao projeto, e Washington
- espera agora uma decisão de
Varsóvia para o desdobramen
to de seu sistema balístico de

-

defesa l]-a Europa, mesmo com
ferrenha oposição da Rússia,
que já anunciou que, se o es

cudo for instalado, apontara
mísseis para os dois países do

antigo bloco comunista. "Caso.
apareça (nas proximidades
das fronteiras russas), seremos
obrigados a tomar as medidas

adequadas e a apontar nossos
mísseis", antecipou o presí
dente russo, Vladimir Putin.

Resgate de reféns

previsto para hoje
A missão pam resgatar os quatro reféns
que as Fare prometem entregar ao governo
da Venezuela deve acontecer hoje, afinnou
o ministro do Interioe Ramón Rodriguez

_ Chacín. "Temos fé de que (a missão) será
autorizada de maneira imediata", disse o

titular do Interior. Rodríguez Chacín, que
anunciou já ter recebido as coordenadas
de onde se encontram es quatro reféns
colombianos, pediu colaboração a Bogo
tá. O- ministro foi designado porChávez
para coordenar a operação, assim como

na missão anterior que, em 10de janei
ro passado, resgatou as reféns Consuelo

- González e Claro Rojas.

c,
«

Susto em

aeroporto
PEQUIM

Quatro vendedores de sa

patos de Zhejiang, no leste
da China, que viajavam para
o sul do país, foram detidos
em um aeroporto chinês

após brincarem dizendo que
seriam "terroristas". Segun
do a imprensa chinesa, um
dos quatro passageiros, de
sobrenome Li, disse ao fun
cionário responsável pelo
check in no aeroporto de

Hangzhou, capital de Zheji
ang, ao referir-se a seus três

companheiros - de viagem:
"Cuidado com eles, são ter

roristas".
O empregado advertiu ao

passageiro que podiam ser

exigidas responsabilidades
legais por suas palavras. Os
quatro passageiros foram
levados ao escritório de se

gurança pública para serem _

interrogados, e perderam o

,
vôo devidó ao atraso. Depois
do interrogatório, a polícia
aeroportuária decidiu multa
ao grupo. Os quatro não rep
resentavam nenhum risco

- para a segurança do país.
_

Arqueólogos
acham altar
LIMA

Uma equipe integrada por
arqueólogos alemães e pe
ruanos encontrou o mais an

tigo monumento conhecido
do Peru: um altar cerimonial
construído a cerca de 5.500

anos perto da costa centro

norte do país. ''A datação
por carbono 14 do material
revela que o altar foi con
struído entre os anos 3500

a C. e 3000 a.C.", disse Peter

Fuchs, arqueólogo alemão

que liderou a equipe.
A descoberta pode repre

_ sentar uma nova evidência
de que a civilização floresceu
no Peru aproximadamente na

mesma época que no Oriente
Médio e no sul da Ásia. "Isso
levanta questões quando a o

que levou civilizações a flo
rescerem mais ou menos na

mesma época"; comentou

Ruth Shady, conselheira do
Instituto Nacional de Cultura
do Peru. O altar é mais antigo
que- outras estruturas siniil
.ares encontradas em Caral,
que continua sendo a mais

antiga cidade das Américas.
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André Marches foi expulso no jogo de domingo e dará lugar a Erivelton (detalhe) que chegou ontem

COMEÇA.O RETURNO

Reforço estréio hoje
, .

contra o Figueirense
'Erivelton vai substituir André Marches
JARAGUÁ DO SUi.

Em time que está ganhan
do, não se mexe. Seguindo

. eu não o clichê futebolístico,
o técnico Dirceu Mattos vai
manter o mesmo time que
venceu o Joinville no domingo
para o jogo de hoje à noite, às
21h, contra o Figueirense. A
única novidade é a estréia do
volante Erivelton, que chegou
ontem no Juventus e vai subs
tituir André Marches, éxpulso
no último domingo.

.

Erivelton tem 28 anos e

estava no Anapolina (GO).
Foi titular durante o início do

campeonato goiano e, por isso,
acredita que está ern forma

Juventus: Márcio; Acássio, Jovane e

Amauri; Deivi, Erivelton, Bele, Jefferson
(Marlon) e Maciel; Ivan e Edinho.

Técnico: Dirceu Mattos.

e pronto para jogar. '�gente reforços se encaixaram bem
sempre quer desempenhar um na equipe", declarou.
bom papel. Espero correspon- O treinador também não
der no campo as necessidades acredita que o alvinegro da
da equipe", disse ele.

.

Capital venha mais relaxado
Mattos também não tem

. depois de conquístar o turno.
muito o que mexer no time. 'Acho que isso não vai aeon
Dos oito jogadores que esta- tecer. Eles vão querer vir com
vam no departamento médico, tudo para vencer o returno e

apenas Palácio foi liberado. evitar. tuna possível final", de
Mas será poupado para recu- clarou. Mattos disse que ainda
perar a forma física. O treina- esperamais dois reforços - mais
dor acredita que agora o Juven- um volante e um lateral-direito.
tus terá condiçôes de brigar de 'já conversei com a diretoria.
igual para igual com as outras Agora é esperar. Estes jogadores
equipes. "Agora começa um trariam mais tranqüilidade ao.
novo .campeonato. Claro que grupo", concluiu o treinador.

_

eles (Figueirense) vêm mais
entrosados já do turno, mas os JULIMAR PIVATTO

Figueirense: Wilson; Felipe Santana,
César e Bruno Perone; Anderson Luiz,
Diogo, Luiz Henrique, Cleiton Xavier e
Rodrigo Fabri; Edu Soles e Wellington

. Amo·riin. Técnico: Alexandre Gallo.

Doto: 27/2. Horário: 21 h.Local: Estádio Joõo Marcatto (Jaraguá do Sul) • Ingressos: RS 15 (descoberto), RS 20 (coberto)
e RS 50 (cadeiras) • Arbitragem: Jefferson Schmidt, aUídliado por Moira Americano Lobes e Rosnei Hoffman Scherer

Reforce a imagem da sua empresal
Vista seus colaboradoresWill uniforllIes
produzidos COlli tecidos da
llIals alta qualidade.

I
(47) 3371-5558 e·rrn!I; kaiap!lS@nellJno,com.llr·www.kaiapos.com.br

Novo campeonato
Hoje começo tudo do estoco zero. Como os pontos que ficaram
para trás, mos ainda contam no fuga do rebaixamento, esperamos
que os goleadas também fiquem lá. Mos o que fazer poro vencer

o Figueirense, equipe mais forte e bem preparado que o do Join
ville? É só jogar de igual poro igual. Respeito é bem diferente
de medo. E tem de encarar o confronto como final de Copo do
Múndo. É o oportunidade de dor moral e se reabilitar.

ISTOSO
A exemplo dos outros dois tMlrços'(Diogo e Fabiano), o pivôTFr�de
também voi estrear em um amistoso. Hoje, às 18h no Areilo,n Malwee
",enfrento o Poranavaí. Será o (lP nidode do time se entrosar antes
do estréio no ligo. O adversátl sconhecido, pode fazer co
do o time tenha'oportun r. E que o .t�rcedor.

tivo de luxo pOf.O . tus.
s

'HAorfMP
Sim. Além do bicicross,
bém estará em Pequim n e ano. Por isso, agora o sistemode disputo

<'5Qrá unificado. E o Muniêipol de Bocha aqui será no modoljdo�ede
Rofo Volo. O congresso té�nico da'col11pe1Íçõo fotontem e fi iní�íd;sefá
no dia 10 demarço.·..

.' ,

k

)yveq.tus.no �st
Chopecoense to

ra ver to.do o jogo em ço
com a mesmo roupo qde

TRAGÉDIA
O assunto em Criciúma continuo sendo a bomba que feriu o pobre
orcedor Ivo CoSta. E quem

.

'fQ.O campo com 'bomba é bandido. A
ederaçijo,Cotorinense de.F i,u4exemplo do ano passodo�*pr

.

o acesso de organizados' em que O time fOFvisitonte: ,

responsáveis sejam p'unid •

. .

, e
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JARAGUÁ DO SUL

Para Ivan Fernandes Sch
midt, 36 anos, ser o legítimo
torcedor da Malwee só faltava
a carteirinha. Agora não falta
mais. Ivan foi o primeiro apai
xonado pelo time a garantir o
passaporte de sócio-torcedor.

Ele se considera um apai
xonado por futsal. No ano

passado assistiu a todos os

jogos da Malwee, inclusive

alguns fora de casa, como em

Carlos Barbosa. Para garantir
o lugar cativo, ele se adiantou
e em breve terá o documento
em mãos. "É muito vantajoso
posso chegar á. hora que que
ro, pois tenho meu lugar ga
rantido. Se antes já não per
dia um jogo imagina agora",
diz 'emendando que já era. o

legítimo torcedor de cartei
rinha: "só faltava ela e agora
eu tenho", brinca.

O projeto "Sócio-torcedor
Malwee Futsal" foi idealiza
do para dar comodidade aos

torcedores do time jaragua
ense. O diretor financeiro da
Malwee, OsnyMathuessi, ex
plica que para fazer a cartei-

rinha a pessoa deve compa
recer pessoalmente na Arena

Jaraguá, com documentos.
Para este ano, estão previs-.

tos mais de 40 partidas. Em

competições como a Liga Na

cional, a Libertadores da Amé
rica e o Estadual de Futsal. No

comparativo do valor das en

tradas com o custo da carteiri
nha o torcedor irá economizar
cerca de 50%. "Em um mês

que tem cinco jogos ele pagará
R$ 50 por pessoa, por quatro
são R$ 200. Já o sócio não gas- .

tará mais de R$ 25 por pessoa.
Já que a parcela para quatro
cadeiras é de R$ 100 por mês",
explicou Matheussi.

Os pacotes são de quatro
a dois lugares.CNo documen
to haverá o nome do titular e

o número da cadeira corres

pondente. Os valores variam

conforme o posicionamento
da cadeira e o número de lu

gares {veja quadro ao lado).
O sócio-torcedor tem direito
ainda a camiseta e um lugar
no estacionamento.

GENIELLI RODRIGUES

/Atfeiro torcedor de cortei'rinha
1. >JdO da Malwee Futsal permite economia de 50% nas entradas dos jogos

-ESPORTE-·----���--

irinha
Sócio- orcedor

PREÇO
• �íatro Cadeiras (lateral da quadf«)'

RS f mili�(lO x RS 100 - março a dezembro)
• Quatro Cadeiras (fundo da quadra)

RS 800 (10x RS 80 - março a dezembro)
• Duas Cadeiras (lateral quadra}

R$ 500 (5 x RS 100
• Duas Cadeiras (fundo quadra

RS 400 (5 x RS 8Q)m

Ivan Fernandes Schmidt adquiriu a primeira corteirinha de sócio-torcedor e tem seu lugar cativo

Equipe de·Jaraguá se destaca
no Catarinense de Bicicross

CIRCUItO DE TRAVESSIAS

.Natação. termina
em.quarto lugar

A equipe Urbano/FME encerrou o Ca
terinense de Maratonas Aquáticas,_em
Porto Belo, em 4° lugat No individual,
os atletas Soelen Bozza, Marina Fruc
tuezu.e Henrique Fructuozo termina
ram em segundo lugat Paola Mattos
ficou em terceiro. No domingo, os

atletas participaram do Brasileiro de
Maratonas, com destaque para Soelen
(bronze).

JARAGuÁ DO SUL

A la Etapa do Campeonato
Catarinense de Bicicross, que
aconteceu no sábado, no Parque
Malwee, teve um nível técnico
bastante forte. Foram disputados
31 categorias com 160 compe
tidores. Aproximadamente 30

atletas de Jaraguá participaram
daetapa.

Das 13 competições, Jaraguá
do Sul ficou com o primeiro lu

gar em oito categorias com Carlos
Dalabona (boys até 6 anos), Ga
briel Marquartd (boys 11 anos),
Leonardo Spreddmann

.

(boys
12 anos), Gulherme Bourschei
dt (boys 15 anos), Flávia Ferreria

(girls até 6 anos), João Erci (crui
zer 17/24), Anderson Dias (crui
zer 30/345) e Nei Bourscheídt
(cruiser 45 aumills).

Jaraguá saiu na frente e lidera
o Catarinense 'com 310 pontos,
Em seguida vem Brusque (296) e
Lages (246). Etapa reuniu 160 competidores

Massaranduba
inicia aulas

A Secretaria de Esporte de Massarondu
ba comunica que as aulas da escolinha
de futebol e das modalidades do PECf

'

Segundo Tempo já começaram. Os inte-
5? ressados podem se inscrever na sede da

� Secretaria (Ginásio de Esportes Alfredo
Ci Jacobowski). Outros informações pelo

telefone (47) 3379-1203.
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LIBERTADORES

São Paulo estréia
hoje buscando tetra
Estréia será na Colômbia contra o Atlético

O São Paulo percebeu que
as viagens também serão um

adversário a ser batido para fa
turar o título da Libertadores.
O time penou para conseguir
viajar para Medellín. O vôo·

que levou a delegação era fre- Rogério Ceni prefere não falar em favoritismo tricolor na competição
tado, e o embarque estava pre-
visto para as 10h30, com saída
do CT da Barra Funda marca

da para duas horas antes.
Mas antes mesmo de entra

rem no ônibus, os jogadores
foram avisados de que pode
riam dormir um pouco mais.
O problema: a empresa que
levou o São Paulo ainda não

tinha a autorização para pou
sar em Medellín.

SÃO PAULO

Debaixo de muita descon

fiança, o São Paulo inicia hoje
sua caminhada em mais uma

Libertadores, a 13a de sua his
tória. E o sonho do tetra tem

partida na cidade colombia
na de Medellín, às 21h50 (de
Brasília), contra o Atlético Na- .

cional. A tradição são-paulina
na competição é indiscutível
- é o maior vencedor entre os

clubes brasileiros -, mas nem

mesmo a contratação do Impe
rador Adriano parece fazer da

equipe do Morumbi favorita.
Tudo por conta da irregulari
dade do time no Campeonato
Paulista: em 11 jogos, cinco

vitórias, cinco empates e uma

derrota. Longe de uma catás

trofe, mas também sem con

vencer. O sinal de alerta está

ligado.
O capitão Rogério Ceni falou

sobre a estréia. "Se o São Paulo
é um dos favoritos, vamos ver.

Na hora que a competição co

meçar a gente pode fazer uma
análise do que podemos render
no nosso grupo. Mas hoje, pelo
que vem desenvolvendo, o São
Paulo não está em um estágio
que se possa considerar favori
to", disse o goleiro.

Problemas
.pam embarcar

O CORREIO DO POVO mQUARTA-FEIRA. 27 DE FEVEREIRD DE 2008

JOGOS PELO BRASIL

20h30 - Rio Branco (AC) x Botafogo(RJ)
20h30 � Jaguaré (ES) x River (PI)
20h30 - Portuguesa (SP) x Ulbra (RO)
20h30 - Guará (DF) x Nacional (AM)
20h30 - Coruripe (AL) x Juventus (SP)
20h30 - Central (PE) x Remo (PA)
20h30 - Ulbra (RS) x Brasiliense (DF)
20h30 - Paraná (PR) x Trem (AP)
20h30 - Vasco (RJ) x Itabaiana (SE)
20h30 - Democrata (MG) x Bragantino (SI')
20h30 - Paranavaí (PR) xÁguia Negra (MS)
20h30 - Juventude (RS) x Linhares (ES)
20h45 - Palmas (TO) x Atlético (MG)
21 h45 - CENE (MS) x Palmeiras (SP)
21 h45 -Imperatriz (MA) x Sport (PE) .

21 h45 � Nacional (PB) x Inter (RS)
21 h45 - Icasa (CE) x Bahia (BA)

.;OPA LIBERTADORES

12'!.Rodada
Amanhã (28/2)
19h30 - Rio Preto x Rio Claro
19h30 - Guaratinguetá x Marília
Sexta-feira (29/2)
19h30 - Noroeste x Paulista

CAMPEONATO GAÚCHO
9° Rodada
20h30 - Novo Hamburgo x 15 de
Novembro

CAMPEONATO M!!IlflPI1

6° Rodada
19h30 - Villa �ova x Democrata-SL

",\.II»A DO BRASIL

Hoje (27/2)
15h 15 - Corinthians (AL) x Atlético (PR)
15h30 - Madureira (RJ) x ABC (RN)
20h30 .,... Santa Cruz (PE) x Fast Clube (AM)
20h30 - Grêmio(RS) x Jaciara (MT)
20h30 - Atlético (GO) x Ituiutaba (MG)
20h30 - Coritiba (PR) x Tuna Luso (PA)

Hlje (27/2)
1 � ·'30 - River Plate x América (MEX)
21h�' - Flamengo x Cienciano
21.h511 - Atlético Nacional x São Paulo
Amanhã (28/2)
21 h20 - U. Maracaibo x Colo-Colo
23h40 - Cúcutà x San José

Polícia prende torcedores
suspeitos de lançar bomba
CRIClúMA

Dois torcedores do Avaí
foram presos ontem acusados
de envolvimento na explosão
de uma bomba no jogo entre o

time da Capital e o Criciúma,
no domingo no Estádio Heri
berto Hülse. O artefato acabou
ferindo o torcedor do time da
casa, Ivo Costa, que teve a mão

amputada. Ambos ficarão pre
sos 30 dias.

O primeiro suspeito é
Franklin Roger Pereira, mecâ
nico de 20 anos, acusado de
ter entrado com a bomba no

estádio, dentro da· cueca. Ele
confessou que entrou com o

artefato, mas não sabia o que
seria feito e, dentro do estádio,
teria entregue a outras pessoas.
Foi ele quem entregou o nome

de Juliano Marinho França,
22 anos e ex-combatente do

::;;: Exército da Capital. Integrante
8 de uma torcida organizada do
�
z
""

::E

Avaí, denominada MC Carvão,
ele é acusado de ter atirado a

bomba contra os criciumenses.
Eles serão enquadrados por le
são corporal gravíssima ou ten
tativa de homicídio qualificado.
A_ pena pode chegar a 20 anos

de reclusão.
De acordo com o delegado

Alfeu Orben, as investigações
começaram logo após o tér
mino da partida, com enca

minhamento dos torcedores
do Avaí para o Batalhão da
Polícia Militar. Segundo ele, a
polícia conhece que os auto

res chegaram de ônibus e es

caparam de carro em direção
a Florianópolis. Por causa dos
problemas causados, a Fede
ração Catarinense de Futebol
restringiu o acesso de torcedo
res visitantes. O que estiverem
caracterizados com organiza
das não poderão mais entrar.

Acesso dos torcedores visitantes·foi restrito pela FCF no returno

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



fI) O CORREIO DO POVO
QUARTA·FEIRA. 27 DE FEVEREIRO DE 2008

VERDADEIRO AMOR

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

UM·APAIXONA0
Luiz César Lazzaris aprecia o fumo do

cachimbodesde 1977, uma antiga amizade

fora de casa", esclarece o cachim
beiro.

O costume também levou La
zzaris a estabelecer horários para
fumar: após o café, o almoço e

à noite. "Por mim fumava o dia
todo", mas acrescenta, "O cachim
bo tem que ser fumado quando se

está tranqüilo".
.

A esposa Sandra Vivian Vasel,
43 anos, não desaprova o costu

me e até confessa, "de vez em

quando pego um". O problema,
segundo ela, é que a fumaça arde
na boca. O casal concorda que o

cheiro do fumo é gostoso. "Para
mim é como um perfume", elogia
Lazarris.

A coleção de cachimbos foi
se formando aos poucos, prin
cipalmente com a ajuda dos

amigos e colegas que sabem da

paixão de Lazarris e o presen-
.

teiam. Para ele essa é a melhor
forma de se colecionar. "É mais

gostoso quando você sabe que a

pessoa lembrou de você e trouxe

o cachimbo", salienta.

ANASCHAUFFERT

Colecionador diz que fuma nas hor05'de tranqüilidade para poder apreciar e 'sentir o perfume' e afirma �inda prefirir os cachimbos doados por amigos e familiares
. �

Particularidades
do cachimbo

,
'}

I

.

Fumarcachimbo pode dormais tmbalho do que se imagino.
Itens indispensáveis devem ser adquiridos pelo cachimbeiro: o

. socadot o isqueiro ou fósforo, o filtro, o limpador e uin cinzeiro
especial. Segundo Luiz César Lozorris o objeto deve ser limpo
após cada cachimbado. Atualmente, ele tem três cachimbos em
uso, porém o que mais tem utilizado é um inglês que comprou

.

de um importador por 300 dólares.

A coleção de Luiz César Lazzaris-conta com 79 cachimbos dé diversas nacionalidades

JARAGUÁ DO SUL

Há mais de 30 anos, o gerente
de restaurante, Luiz César Lazza

ris, 53 anos, não dispensa uma

companhia ell?- especial: o ca

chimbo. A amizade começou em

14 de dezembro de 1977, quan
do Lazzaris ganhou o primeiro
companheiro de aniversário. "Foi
amor a primeira vista", brinca.
A partir deste cachimbo, La

zzaris começou a ganhar e com

prar muitos outros. A' coleção
conta com 79 relíquias que ficam

expostas na prateleira dá sala de
estar. Cachimbos da Itália, Ingla
terra, Tchecoslováquia, Alema
nha e até mesmo de Itu, cidade
paulista conhecida pelo o exagero
.dos objetos, se destacam entre as

peças. Assim como o mais antigo
de 1977 e o mais valioso, um ni

geriano todo feito de marfim.
Antes daquele aniversário,

Lazarris só fumava cigarro, quan
do conheceu o cachimbo, parou.
Ele explica que o fumo deve ser

sentido no paladar, ·não tragado.
No entanto, o lugar deve ser apro

priado. "Fumo no escritório ou
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