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Caso do Salvita
em avaliação
Negociação entre entidade e pre
feitura deveria ser analisada pelo

. Ministério Público. '
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Outro cadáver
é encontrado
Segundo os bombeiros, o corpo é _

de um homem que estaria morto há
cerca de três meses. O cadáver foi
encontrado ontem, em Guaramirim,

,

numa rua próxima à SC-413.
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manos no mundo, que durou seis
anos e analisou cerca de 40 paí-

.

ses, conclui que o Islã não rima
com enremlsmn e sentimento an
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tiamericano. O estudo, realizado
pelo Instituto Gallup, revelo que
a grande maioria dos 1,3 bilhão
de muçulmanos do mundn admi
rà o Ocidente por sua democra
cia, sua liberdade e seus avanços
tecnológicos. Porém, não querem
que lhes imponham os costumes
ocidentais. .
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DO LEITOR
OPINIÃO----------

lUIZ HENRIQUE
DA SilVEIRA,
GOVERNADOR
DOESTADO

Em 1980, vivi um dos piores momen
tos da minha vida pública, com a surpre
endente decretação de falência da mais
tradicional construtora joinvilense, que;
à época, construía 'o MercadoMunicipal.
Para agravar ainda mais'a situação, o te
lhado desabou, por erro de cálculo dos

engenheiros.
A, oposição não perdoou. Fezmil acu

sações. e insinuações. Logo, sugeriu a ins

talação de uma CPl. Eu estava cumprin
do meu primeiro mandato de Prefeito.

CHARGE

QUE NOTA EU

MEREÇO,
PROFESSOR?

PONTO DE VISTA

A carta de Dom Gregório

'1:-,.-

CARLOS ALBERTO RIBEIRO, ASSESSOR DE MARI<IITING \

Case ,de sucesso
Considero que, apesar do ano mal ter iniciado, gra

tas surpresas já estão acontecendo na futebol. Elas vão
desde as ótimas campanhas de alguns times brasilei
ros nos campeonatos estaduais, até o bom momento do
craque Alexandre Pato no clube do Milan. Mas não são

apenas fatos alvissareiros que desenham no horizonte
um ano promissor no mundo do futebol, inclusive em

Jaraguá do Sul. Aqui, o pano de fundo foi retirado, re
centemente, pela diretoria do Juventus com a notícia
de que o jornal O Correio do Povo seria o principal pa
trocinador para a temporada desse ano.

E .

essa parceria repercutiu em todos os segmentos
da sociedade, pois a coisa até então estava feia. Sem
patrocinador e sem elenco, formado na véspera do
campeonato estadual, muitos já não acreditavam que
a diretoria conseguisse se preparar para o campeonato.
Nesse contexto, quem acompanhou as negociações de
bastidores sabe, a interlocução de parceria feita pelo
Moa Conçalves junto ao novo staff do, O Correio do
Povo foi revestida de pleno êxito.

O patrocínio faz parte, com certeza, de um pacote
de inovações que a nova diretoria do jornàl pretende
adotar. Entre elas, ações que se traduzam em ganhos
institucionais e mercadológicos, melhorando ainda

.

mais a já consolidada imagem que o jornal sempre teve.
Mobilidade parece ser a meta do novo comando "cor

reiopovense", pois já nos surpreendem, de novo, dessa
vez com nova diagramação das páginas do jornal.

.

Diante desses fatos, pergunto: quem são os maiores

empreendedores jaraguaenses no decorrer de sua histó
ria? Quais os homens que fizeram a diferençana constru
ção do legado que herdamos e hoje desfrutamos? A lista é

ampla, com vários expoentes que se destacaram nos anos

60, 70 e 80. E na Jaraguá de hoje já despontam nomes com

tino empresarial. Gente como Décio da Silva, Paulo Chio
dini e Walter Janssen, apenas para citar alguns.

Assim sendo, esperamos do O Correio do Povo ações
que o tornem ainda mais referência regional e até estadual.
E voltando ao futebol, esperamos da diretoria do Juventus a
ousadia que sempre teve na busca de recursos para o clube,
e, assim sendo, possibilitar a formatação de um time 'forte e

aaltura da pujança econômica da nossa Jaraguá.

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

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

Rua Procópio Gomes de Oliveira, 246, CEP 89251-200, Cx. Postal 18. É obrigatorio
informar nome completo, profissão, 'CPF e

' telefone (' não serão publicados).

O CORREIO DO POVO
Diretor: Nelson Luiz Pereira

Editora: Patrícia MoraesEra jovem e inexperiente.
Naquele momento, entrei num pro

cesso de grande mágoa, tristeza e decep
ção. Foi quando Afonso Carlos Fraiz, meu
Chefe de Gabinete, entregou-me uma

carta do Bispo de Joinville, Dom Gregó
rio Warinehling. Dizia, mais ou menos, o
seguinte:

. "Caro Prefeito Luiz Henrique
Quando eu fiz o ginásio, no Semi

nário de Azambuja, em Brusque, nosso
livro de leitura era o 'Seleta em Prosa
e Verso'. Nunca me esqueci de uma

.

frase, não sei em que página e de que
autor, que dizia o seguinte: 'Se cum

priste exemplarmente o teu dever e te

injuriaram e caluniaram, fizeste o que
devias e eles o que costumam fazer'.
Não desanime! D. Gregório".

Mas aquela carta, de pronto, me ar

rancou do abatimento e da tristeza e fez
me enfrentar, de cabeça erguida, todos os

impropérios. De lá para cá, foram mais
nove mandatos populares.

Hoje, sou vítima de conspiração co

varde, vil, pequena, filha do ínconformís
mo de quem jamais admitiu três derrotas

seguidas, as últimas duas acachapantes.
Alegam, para me tirar do Governo,

abuso do poder.
Como poderia eu ter abusado do po

der se dele me despi; nove meses antes
de terminar o meu mandato?

Por isso, confiarei, sempre, na decisão
final na Justiça! ::..

Quem pensa e trabalha na direção
contrária vai ser tragado, eleitoralmente,

, mais uma vez, pelo próprio veneno ...

• Fones: (47) 3371.1919 • 3055.0019
• Fax: 32.76.3258
• Plantão Redação: 8835.1811
• Plantão Comercial: 8835.1872

,

• Entregas: 881,9.3018
• www.ocorreiodopovo.col1l.br
• diretoria@ocorreiodopovo.com.br
• redacao@oçorreiodopovo.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
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----------_POLíTICA

FALA Aí!

"Vamos fazer um
novo termo aditivo
(ao contrato) e a

empresa vai assinar."
EDUARDO MARQUARDT,

. PROCURADOR GERAL DA
PREFEITURA, sobre obras
do novo terminal urbano

de passageiros.

"Ouando você
encarna o espírito
vencedor, você vê

a mudança. "
DIRCEU MATTOS,
treinador do Juventus.

" O titular desses

serviços é o próprio
êstcdo, que muitas
vezes não cumpre

com suas obr!_gações. "
PADRE PEDRO BAlDISSERA

(pT), DEPUTADO,
défendendo isençóo de água e luz para

hospitais filantrópicos e públicos.

Bumerangue paraguaio·
o comê do IPTU de Jaraguá já foi ilustrado com fotos de crianças felizes e de
idosos bem assistidos. Pessoas, o nosso maior patrimônio, como diz o slogan
de governo do prefeito Bertoldi. Nesse ano, são encimados pelo desenho de um

bumerangue, armo. de coço dos aborígines do Austrália. A idéio, no teoria: o con
tribuinte pago o IPTU e o prefeitura retorno com os obras. O erro, no prático: um
bumerangue só volta às mãos de quem o lança quando não se acerto o alvo. E,
mais: o quase totalidade, senão todo o receito com esse imposto, cobrado com

pulsoriamente com o taxo de coleto de lix.o e limpeza de ruas, vai poro o folha de
salários, terceirizados e despesas com o manutenção do máquina público. E não
necessarianiente poro obras e serviços públicos.

.

'SALVITA 1
longe de se pretender ensinar o podre
o rezar o missa, talvez já seja hora de o

Ministério Público averiguar essa nego
ciação indenizatório entre a Salvita e o

prefeitura. O simples foto de os autores
'. do ação, cujos nomes são mantidos em

absoluto sigilo, concordarem em baixar
. o pedido inicial de RS 19 milhões para
RS 2,6 milhões e mais dívid.as arrolados
00 longo do tempo, já seria motivo para
uma investigação;

SALVITA 2
Além do móis, segundo consto, cláu
sula estatutário determino que o

CONTAS patrimônio do Salvita, por ter sido

Talvez no semana que vem o CÔ- constituído com doações e, portanto,
moro rote o rejeição dos contos do, público, não pode ser vendido. O esta-

prefeito Moacir Bertoldi (PMDB) tuto prevê, ainda, que extinta o finali-

relativos o 2006. Até lá o TCE deve dade principal do instituição, de assis-

se manifestar sobre os explicações tência o agricultores, o que ocorreu há

fornecidos pelo Executivo. Pressa,
.' 18 anos, todo o patrimônio posso o ser

mesmo, só do oposição. propriedade do município. Que, agora,
.foz proposto de compro.

BOS ASSESSORIA CONTÁBIL SIS
Contabilidade Geral- üepto.Pessoaí- Registro de Empresas
Registro em Órgáos de Classe - Processamento de Dados

O CORREIO DO POVODSEXTA-FEIRA. 29 DE FEVEREIRO DE 2008

"Como bem dito no colun 2}, o deputado Jair Bolso,�aro é um
rlamentar de opiniões

.

m�ilas vezes pareeendo
{pgir .,�a realidade ou dOli •.Direito. E, como vivemos
"ifemocracia, é necessárjo qu pêite suas opiniões, embo õo
concordando com os mesmas. coso do seu projeto de Ie,i que prevê
o fim da obrigatoriedade de apTov:ação no exame da OAB poro o exer-

cício da advocacia.
.

E,NCONTRO
p.J»S programa para sábado, na reçreativa do Sindicato do Vestuário, ,

encontro que pretende reunir,qúinhentos filiados e simpati
Marcará o ponto de parti campanha desse ano.mldo

-ç.ondidato o prefe} rtido, mantido o' no'me,
. .' "

, -

puro. "',,*'

ncurso público desistiram de a

]afllguá. Denunciom corpor
fcado, denunciada há quo
EM) e que foi motivo. de

'UN'ION CONSULTORES ASSOCIADOS SIS
Planejamento Tríbutário - Reorganização Financ�ira
Reorganização Societária .. Custos e Orçamentos - Auditoria Interna
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TERMINAL

POLíTICA--�-------

- .

Câmara repercute desapropriação
Vereadores declaram-se smpresos com anúncio de quepraça será preservada
JARAGUÁ DO SUL

O anúncio de que aPrefeitura'
. vai desapropriar o terreno anexo

ao atual terminal -urbano para
construção do novo repercutiu
ontem na Câmara. Alguns vere

adores' declararam-se surpresos
com a afITTnação do procurador
domunicípio, EduardoMarquar
dt, de que a Praça do Expedicio
nário será mantida nas obras do
novo terminal. A reportagem foi:
publicado ontem pelo O Correio
em primeira mão. -

Na tribuna livre, o vereador
Ronaldo Raulino (PDT) disse que
a desapropriação do terreno "era
o que a Câmara estava pedindo
há três anos". "Nós aqui" firmes
'na nossa posição e agora a Pre
leitura volta atrás e concorda
com tudo que nós havíamos
defendido. Mais uma vez' esta
Câmara está cheia de razão",
declarou Raulino, para quem
as obras devem começar "antes
tarde do que nunca".

O vereador foi apoiado pelo
presidente em exercício, Terrys
da Silva (PTB). "Esta manchete
me surpreendeu", comentou o

vereador, referindo-se ao texto do

jornal "Praça.vai ser preservada
na construção do novo terminal" .

Terrys lembrou que em uma das
·

sessões em que esteve presente o

secretário de Urbanismo, Afonso
· Piazera, os vereadores defende
ram a idéia de que bastaria decla
rar o terreno de utilidade pública
para poder ser feita a. desapro- .

priação. "Na época houve resis

têncía, porque parecia que está
vamos dizendo o que não era, e

agora se percebe que estávamos
certos", comentou.

Dá bancada da situação, [u
randir .Michels (PV) disse que
irá questionar o procurador do
município para saber qual é o

projeto que será executado; "por
que o -original não consta desa
propriação". Já o líder de gover
no, Pedro Garcia (PMDB), suge
riu uma reunião entre Câmara,
Prefeitura e Canarinho, para

, tratar do assunto; A oposição
não concorda. "Não temos que
discutir tudo de novo. O que ti
nha que ser feito está no papel,
as regras estão no contrato", de
fendeu Dieter Janssen (PP).

· CAROLINA TOMASELLI
(.'

Ronaldo Raulino disse que vereadores defendiam desapropriação há três anos: "Câmara tinha razão"

Idinei disse que projeto contempla em torno de 700 servidores públicos

.

Plano de cargos e salários deve
ser aprovado pelos vereadores'
JARAGUÁ DO SUL

Projeto que trata do novo

Plano de Cargos e Salários dos
servidores públicos do muni:
cípio deve ser aprovado pela
Câmara. Ontem, a presidente
do .Sinsep (Sindicato dos Ser
vidores Públicos), Idinei Petry,
disse que' o projeto, em trá-v
mitação na Casa, contempla
"parte das reivindicações da

categoria". Por isto, os servido
res decidiram, em assembléia,
apoiar a proposta do Execu
tivo para garantir os pedidos
contemplados na matéria.

Segundo ela, a reforma do
Plano de Cargos e Salários é
uma "luta demais de dez anos"
da categoria. ldinei informou
que o projeto alterá níveis de

� 51 ca.rgos� abrangendo apro
'Sll ximadamente 700 dos quase
� dois mil e 800 servidores pú- .

� blicos.: "O projeto não é o que
. a categoria esperava, por isto

vamos continuar trabalhando
para que todos sejam contem-:"

plados", afirmou.
A presidente do Sinsep dis

se ainda que o Executivo pro
meteu encaminhar um outro

projeto contemplando os ser

vidores' celetistas; que ficaram
de fora da proposta original.
Segundo o vereador Eugênio
Garcia (PSDB), a proposta não

'Chegou _ à Câmara. Na condi-
. ção de presidente da comissão
de Legislação, Justiça e Reda

ção Final, o tucano informou
que na reunião da comissão

que aconteceria ontem após
a sessão, os vereadores iriam
dar o parecer ao projeto, como
forma de agilizar' a votação
em plenário. Garcia -havia so

licitado uma audiência. para
discutir o novo plano diretor,
mas declinou - do pedido de

pois que o sindicato informou
ser favorável ao projeto ..

Nove projetos'
são votados

Na sessão de ontem, foram

aprovados nove projetos de lei,
entre eles o que autoriza o mu

nicípio a financiar, através da
Caixa Econômica Federal, R$
5 milhões e o que suplementá -

R$ 2,7 milhões do orçamento.
Apesar de aprovado de forma
unânime, este último foi criti
cado pelos vereadores da opa-

.

. sição porque, segundo eles, o

projeto retira R$ 1 milhão do
orçamento da Câmara.

Também com 9 votos, foi
mantido o veto do prefeito
Moacir Bertoldi (PMDB) ao
projeto do vereador Ronaldo
Raulíno (PDT) que proíbe a

.

apresentação de circos que
não possuam licença am

biental da' Fatma.· Raulino
também teve rejeitado pedi
do de informação sobre o va- .

for gasto pela Prefeitura em

publicidade no ano passado
e quais empresas contempla
das e os valores q�itaaos.
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TRANSJARAGUÁ

O CORREIO DO POVODSEXTA·FEIRA. 29 DE FEVEREIRO DE 2008

· Prefeitura aguarda verba· federal
Diretora de Gestãodiz que R$ 9 rui estão na revisão orçamentáriade 2008·

. JARAGUÁ DO SUL

A exemplo do ano passa
do, a previsão. orçamentária
da administração pública mu

nicipal volta a contar com R$
9 milhões para a execução do

projeto Transjaraguá em 2008.
A informação é da diretora de
Gestão Institucional da Pre

feitura, Claudia Müller, que
reiterou a iniciativa durante

explanação na Câmara de Ve

readores, nesta semana.

Segundo ela, a medida é ne

cessária porque, caso contréíío, .

quando o BNDES (Banco Na
cíonalde Desenvolvimento Eco
nômico e Social) liberar a verba
solicitada nada 'poderá ser feito. -

"SE) usarmos o dinheiro sem ter
mos o incluído na previsão não

. conseguimos aprovação da STM

/ (Secretaria do Tesouro Nacional)
e na instituição financeira em

questão", explica.
Além disso, a ação também

foi cautelar devido a uma pos
sível assinatura do contrato o

com o banco nos próximos
meses. Sem o recurso anteci-

pado no orçamento, o acerto
não tem chance alguma de vi
rar realidade.

Em 2007, a situação era a

mesma. Mas, corno o gover
no federal não autorizou o

financiamento de projetos de .

mobilidade urbana, esta parte
do Transjaraguá permaneceu
na espera. "Nós conseguimos
atingir nossas metas, as obras
saíramprejudicadas", comple
menta Claudia.

Conforme
.

o secretário de
Urbanismo, Afonso Piazera
Neto, o projeto está orçado em

R$ 42 milhões, Destes, R$ 17
milhões são referentes à con

trapartida do município. O
restante deve chegar à cidade

por meio de financiamentos .

Enquanto isso não acontece,
a admínístração planeja exe
cutar as obras de responsabi
lidade da cidade. O Transjara
guá abrange pavimentação e

recape de ruas, construção de

pontes e passeios.
�
OJ
<.
c:

o
c:
OJ
ã:

KELLY ERDMANN De acordo com Piazera, em torno de 50% da contrapartida do município já estão próximos de conclusão

Professor de teatro exploro
a arte- dramótica em curso
JARAGUÁ DO SUL

Cursos de oratória sâo sempre
parecidos. Ou quase sempre. Em

Jaraguá do Sul, o ator e profes
sor Nelson Borchard, 'do GpoEx
(Grupo de Experimentação Cê
nica da Scar) propõe atividádes

-

diferenciadas aos interessados
.. no assunto. Ele aproveita as téc
nicas do draÍna, tão comuns no

teatro, P!ITa incentivar os alunos
a demónstrar os sentimentos.
Além disso, ainda os induz a par-

.. ·ticipar de jogos musicais e plásti
cos. Tudo para que extravasem as

emoções ernelhorem a capacida
de de se apresentar em público.
A iniciativa tem carga ho

rária de 15 horas. As aulas co

meçam em março, custam R$
230 e acontecem no Centro
Cultural. Quem quiser integrar
o grupo; deve se inscrever na
secretaria da Scar. Para outras

informações, basta entrar em

contato pelo telefone 3275-

2477 Ou 9171-4439. O e-mail é
lisajawoiski@netuno.com.br.

Nelson Borchard mescla o drama
teatral com as atividades da oratória

Transporte coletivo ainda na gaveta
Projeto. depende da liberação de cerca de R$ 9 milhões para funcionar
GUARAMIRIM

Assim como ocorre com Iara
guá do Sul, Cuaramirim também
é prejudicada pela atual postura
do governo federal quanto aos

projetos que vislumbram melho
rias na mobilidade urbana. Des
de 2003, o município aguarda o

repasse .de quase R$ 9· milhões
por parte do BNDES (Banco Na
cional de Desenvolvimento Eco
nômico e Social).

O dinheiro serviria para a

implantação' de um sistema

próprio de transporte coletivo.
Conforme Valério Verbinem,
secretário de Planejamento e

Desenvolvimento Urbano, a

idéia, parte integrante da cam-

o panha do prefeitoMario Sergio
Peixer, só sai de papel quando
o dinheiro for liberado. "Con
tinuamos na fila do Ministério
das Cidades e aguardando a

boa vontade do governo", co
menta.' Na próxima :semana,
uma comitiva de Guaramirim
vai a Brasília para obter infor
mações acerca do assunto.

Transporte coletivo próprio fica engavetado até liberação do projeto
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Aberta oficina de papel reciclável
Local será utilizado pelas voluntárias da AMA para confecção de cartões
JARAGUÁ DO SUL

A AMA (Associação de

Amigos dos Autistas) de [a-
.

raguá do Sul inaugurou na

tarde de ontem, a oficina do

papel. No local, voluntárias
da entidade devem trabalhar
na produção de cartões do

.

material reciclado. Durante
a cerimônia de inauguração
do espaço, autoridades e em

presários do município esti
veram presentes e elogiaram
a iniciativa.

A presidents da AMA, Car
la Haake Meyer, explica que a

instituição recebe a doação do

papel utilizado nas empresas
da região e trabalha no reapro
veitamento deste material. Se

gundo ela, este é um dos prin
cipais meios de arrecadação
de fundos para o órgão. "No
ano passado, conseguimos ar

recadar R$ 53 mil com a venda

dos cartões de papel. Este di
nheiro vai para a manutenção

.

da' nossa escola", revela. Ela'
lembra que antes o trabalho
era feito nas próprias salas de
aula. '1\gora temos um espaço
apropriado para este tipo de.
atividade", avalia.

A obra de 123. m- custou
mais de R$ 70 mil e contou
com doações de empresas do

município. Também foram
construídas novas salas e um

jardim que será utilizado pe
los alunos autistas.

A sede da AMA, em Iara-
. guá do Sul, foi inaugurada em

fevereiro do ano passado. Em
2007, a escola atendia 19 alu
nos com autismo, ou seja, com
desvios de comunicação e in

teração social. Hoje, a unidade
já conta com 28 alunos.

DEBORA VOLPI

SOCIEDADE ATIRADORES DIANA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
<,

SociedadeAtiradoresDiana,CNPJ83 ..638.809/0001-
. .

.

70, com sede à Rua: Otto lemkeS'N", na cidade de

Guaramirim, estado de SantaCatarina, convoca todos
os seus associados para AssembléiaGeral Ordinária
a realizar-se no endereço acima:

Data: 18 de março de 2008

, Horário: 19:30 horas com a maioria dos sócios
20:00 horas com qualquer número presente

ORDEM DO DIA:

*Aprovação das contas e balanço geral de 2007;

*Assuntos Gerais.

Guaramirim, 22 de févereiro de '2008

Sociedade Atiradores Diana
Osnildo Bartel - Presidente

.

P.S. Sócio sua presença é importante.

Obra inaugurada ontem teve custo de R$ 70 mil e vai possibilitar a confecção e a venda de cartões

Data comemorada a cada quatro anos
Para nascidos em-ano bissexto, o aniversário é ainda mais especial
JARAGUÁ DO SUL

Se ó aniversário é um dia

especial, para o representante
comercial, Nivaldo Goltz, 48

anos, a data de hoje merece

comemoração ainda maior. É
.

que' ele nasceu em 29 de fe
vereiro de 1960, em um ano

bissexto, ou seja, a data de seu

nascimento só se repete a cada

quatro anos ..

Ele conta que quando era

criança não entendia muito
bem o porquê da data, más hoje
a cobrança dos amigos pela

_ festa de aniversário é grande.
'1\s pessoas cobram. Já que é
em quatro em quatro anos, a

festa tem que ser maior", reve
la. Em seu último aniversário,
ele lembra que reuniu mais de
100 pessoas, entre familiares
e amigos. "Já no início deste
ano, eles começaram a me co

brar a festa", afirma.
Mas quando 'perguntam so

bre idade, Goltz é enfático: "Este
é meu 12° aniversário", diz bem
humorado. Para ele, a idade pode
trazer problemas, mas só enve

lhece quem quer. "O aniversário
é só um símbolo. Eume sinto um

rapaz de 12 anos", brinca,

"Eu me sinto um rapaz de 12 anos", garante Nivaldo Goltz, ��: �8-"�99{�'
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----------POLícIA

Imagens vão
para o MP

O Ministério Público deve
receber, nos próximos dias,
o laudo sobre as imagens en

contradas no computador ,e
no celular do, carteiro Éderson
Messias Ribeiro da Rosa, 28

anos, acusado de ter, abusado
sexualmente de três garotos,
com idade entre dez e 13 anos.

O MP recebeu o .ínquéríto po
licial em dezembro, quando
Rosa foi preso. Ele dava aulas
voluntárias de futsal em esco-

las de Jaraguá do Sul.
'

Se condenado, o carteiro
responderá por atentado violen
to ao pudor e pedofilia. A pena
para o crime de atentado violen
to ao pudor é de seis a dez anos,
e de pedofilia (produção de

imagens pornográficas' envol
vendo criança ou adolescente) é
de três a oito anos.

Há um mês, o advogado
do, acusado, Valmir Kellner,
entrou com um pedido de
exame de sanidade mental,
alegando que o carteiro tinha

depressão. Ontem, Kellner
não foi encontrado para falar
sobre o assunto. O processo
corre em segredo de justiça.

PM apreende 21

pedras de crock
A PM apreendeu 21 pedras de crock
no noite de quarto-feira e deteve três
pessoas por tráfico. A apreensõo come

çou no Marechal Deodoro. A.El. estava
com duas pedras de crock, que seriam
vendidos poro C.R.C., 19. No apar
tamento de A.H, forpm encontradas
outras cinco pedras. Em seguido, os

policiais entraram em contato com o

comprador por telefone e combinaram
um encontro no Praça Ângeio Piazera.
No local, o polícia deteve o comprador
e um suspeito, N.K., 21, que portava 14

pedras de crack escondidos no cueca.

Transporte de
madeiro nativa

Um trunspcrte ilegal de madeiro na

tivo foi flagrado pelo PM e o Polícia
Ambiental no noite de quarto-feira, no
Rodovia do Arroz, Bairro AvaL Segundo
Q Pólícia Ambiental, B.Z., trcnsporten
cerco de duas toneladas de toros no

caminhõo MDX-2190, com placa de
Schroeder. Ele foi orientado a assinar
termo circunstanciado e responderá
por crime ambiental em liberdade.

CRIME

O CORREIO DO POVODSEXTA-FEIRA. 29 DE FEVEREIRO DE 2008

Pedreiro encontra ossada
Cadáver estava perto da SC-413, com pés e mãos amarrados
GUARAMIRIM

Outro cadáver foi encontra
do em Guaramirim, por volta
das 10h de ontem. O corpo es

tava em estado avançado de de

composição e não havia sido re

conhecido até a tarde de ontem.
O comandante dos Bombeiros
de Guaramirim, Nelson Gonçal
ves de Oliveira, acredita que o

homem morreu há cerca de três
meses. De acordo com a Polícia
Militar de Massaranduba, ele
tinha um ferimento do crânio,
que pode ter sido causado por
anna de fogo. As informações
serão confirmadas- através de
um laudo do IML (Instituto Mé
dico Legal). O cadáver estava

com os pés e as mãos amarrados
com fita crepe.

O corpo foi encontrado por
um pedreiro, às margens de
uma rua lateral da SC-413, perto
de uma valeta. Segundo o co

mandante Oliveira, o pedreiro
teria ido ao local- que tem mato

e-árvores - procurar um peda
ço de madeira para fazer uma
ferramenta e deparou-se com a

ossada. "Ele deve ter sido morto
em outro lugar e trazido até aí",
suspeita. O homem encontra
do morto usava camisa escura

e calça jeans. A Polícia"Civil de
Guaramirim não quis comentar
o assunto e afirmou apenas que
o caso está sendo investigado.

Bombeiros Voluntários acreditam que homem tenha sido assassinado há cerca de três meses

Antônio Passani Cunha, 42. Ele
foi encontrado perto da ponte da
divisa entre Guaramirim e Mas-

saranduba, A cerca de 50 metros
do cadáver, que estava envolto
em um plástico preto, foi locali-

zada uma bolsa com documen-
, tos, mas não havia confirmação
de que pertenciam à vitima

porque o corpo não havia sido
reconhecido. O caso está sendo

investigado pela Policia Civil. A
suspeita é de que ele tenha sido

transportado ao local depois de
ser assassinado.

Os dois cadáveres locali
zados nessa semana em Gua
ramirim foram encontrados

perto, do mesmo local, com

aproximadamente' um quilô
metro de distância.

DAIANE ZANGHELINI

Queda foi de cerca de 12 metros

JARAGUÁ DO SUL

O pintor Valdir José de Ar
razão, 48 anos, caiu de uma

altura de aproximadamente 12

metros, enquanto pintava a pa
rede externa do quarto andar
de um edifício na Rua Wille
Manhke, no Centro. O aciden
te aconteceupor volta das 14h
de ontem. O trabalhador so

freu traumatismo craniano e

morreu na hora.

Segundo moradores, ele e

mais um colega estavam tra
balhando na pintura do edi
fício há cerca de três meses,

Os dois eram funcionários
de uma empreiteira de Blu
menau. O colega de Arrazão
ficou em estado de choque.
"Ouvi um barulho como se

um caixote tivesse caído. Não .

imaginei que alguém tinha se

acidentado", comentou a apo
sentada Hildemar Baratta, 72

anos, que mora ao lado do

HOMICÍDIO
O corpo encontrado na ma

nhã de quarta-feira em Guara

mirim, também às margens da
SC-413, era mesmo' de Carlos

Pintor morre ao coir do quarto andar
.

Valdir José de Arrazão, 48 anos, sofreu traumatismo craniano e morreu na hora
prédio.

O subcomandante dos
Bombeiros Voluntários, Jean
Carlos Walz, disse que o cinto
de segurança do trabalhador
não estava preso na corda, em
bora ele estivesse usando to

dós, os. demais equipamentos
de segurança. O presidentedo
Siticom (Sindicato da Constru
ção. e do Mobiliário), Riolarido
Petry, disse que o acidente será

averiguado.
.
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Amvali se reúne
hoje na região

Acontece hoje em São João do ltaperlú
a 1 (10° Reunião da Amvali (Associação
dos Municípios do Vale do Itapocu) a BIBLIOTECA PÚBLICA RECEBE DOAÇÕESpartir das 10 horas da .mcahü. Devem

'

.'

participar os prefeitos dos sete municí- A Biblioteca Públicó Municipal Castro Alves,. d'e Corupá, recebeu 60 livros doados pelo SEBP (Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas). Dentre os

pios, além de vereadores e secretQrio��' . autores destacam-se Machado de Assis, Jorge Amado, Castro Alves e outros. O SEBP disponibiliza acervo aos municípios que tenham bibliotecas públi
Os temas di.scutidos serão o Consórcio

.

cas cadQstrádás' e: ativas. A cada dois mese�.bó kits disponíveis. Também oferece treinamento em softwares especializados na organização de acervos

das Águas, saneamento básico, eleição' _

..

e :gestão. O·Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas (SEBP) funciona junto à Biblioteca Pública do Estádo, com obJetivo de organizar, coortlenar,
. de diretores e membros do Consórcio :,plQnejar e opoiqr ó�)ibliotecas públiCas. :.'. '. "

.

'.

,i '.'

"

das Àguas, dentre outros;

W:1! O CORREIO DO POVO
a!.I SEXTA-FEIRA. 29 DE FEVEREIRO DE 2008

BARRA VELHA

Farmácia Central
em novo horário

A partir de 1° de março, a Farmácia
Central da Prefeitura de Barra Velha,
localizada na Avenida Waldemar Fran
cisco, no Bairro São Cristóvão, atende
rá somente às quartas-feiras. O horá
rio será das 8h às 15h30, com especial
atenção para os casos de fornecimento
de medicação controlada, como os de
saúde mental, e os dependentes de
insulina, além de pessoas com medi

cação de alto custo. Os outros medi-
. camentos serão entregues nos postos
do Programa de Saúde da Família de
cada balrro,

SCHROEDER

Obras por conta
do mautempo

Algumas casas do interior de Schro
eder ainda estão sendo reformadas
por conta das chuvas que castigaram
a região neste mês de fevereiro. Só na

lateral da Rua Bom Pastor, cinco casas

foram atingidas e a reforma e limpeza
depende do tempo que não apresentou
estabilidade, dificultando as obras. O
secretário de Obras, Rubens Fiedler,
afirma que o estrago só não foi pior
porque houve a manutenção preventi
va do sistema viário, com a limpezn e

abertura de valas, colocação de tubos
de maior bitola, que garantiram o es

coamento da água. -

SÃO JOÃO

Coligação
ma'ntida

As coligações .entre PP (Partido Pro

gressista) e DEM (Democratas) perma-
.

necerão inalteradas em SãQ João do
Itaperiú e Barra Velha,. Em São João, o
prefeito Valdir Corrêa é P� e concorre

rá a reeleição. Em Barra Velha o demo
crata Valter Marino Zimmermann não

poderá participar por estar no segundo
mandato, porém os partidos permane
cem em aliança.

SÃO JOÃO

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

GUARAMIRIM JARAGUÁ DO SULMASSARANDUBA

Doações para
Centro Educacional

GATS apresenta
seis espetáculos

O Caesp (Centro de Atendimento O Grupo de Teatro Gats desenvolve nes-

Educacional Especializado Anjo te ano, uma nova edição do projeto ''A

Gabriel), de Massaranduba, rece- Escola é o Palco", com apresentações
beu do Governo do Estado 108 cu- de peças especialmente montadas para
deiras estofadas para o auditório. - o ambiente escolar. Serão seis peças,
O custo da doação foi de RS 7.668 que podem ser vistas por crianças, ado
realizado por meio do Fundo Social' lescentes e pessoas de todas as idades,
e repassado à Casa da Amizade de que dévem ser apresentadas em várias
Massaranduba. A instituição tem escolas da região. O projeto teve início
38 alunos, 11 profiss,ionais e conta em 1999 e as peças já foram assistidas.
com sede própria. e duas Kàm�is. por 11.833.ôlunos de 73 escolas, onde
para transporte.

.

.... foram feitas 146 ppresentaçães.
o

'i).
g
�
o

SCH�()EDER

ACIAG PREOCUPADA
COM AMBULANTES

.

Conselheiros Tutelàres se reunem

A Aciag (Associação Comercial e Industrial de Guaramirim) está preocu
pada com o crescente número de vendedores'ambulantes que diariamente
aparecem em Guaramirim. Vendedores de frutas, cintos, óculos e carteiras
circulam livremente oferecendo produtos de qualidade questionável e não

pagam qualquer tipo de tributQ. A Prefeitura mantém apenas dois fiscais.

A Associação Catarinense de Conselheiros Tutelares/RegiQnal da Amvali, em
parceria com o Ministério Público, Tribunal de Justiça e o Governo de Santa
Catarina, dentre outras entidades, 'realizam no dia 4 de março, às 13h30,
o 7° Seminário Regional de Formação para Operad'ores do Sistema de Ga
rantias dos Direitos da Criança e do Adolescente do Vale. O evento será no

auditório da Acias (Centro Comercial e Industrial de Schroeder) e terá como

tema "A família, a escola e o poder público na perspectiva do Estatuto da

Criança e do Adolescente".

CORUPÁ

<'

.

. .- �
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DO PALCO AO ALTAR

A MOCINHA QUER CASAR
.Recém-chegada de uma temporada nos Estados Unidos,

\

. Sandy planeja união para 2009"

Depois de uma

temporada de quase
vinte dias de des
canso e anonimato
nos Estados Unidos,
a cantora Sandy vol
tou à rotina de assé-

.

dio no Brasil. Sempre
discreta, ela trouxe

da viagem uma novi
dade. "Pretendo me

casar em 2009, em

Campinas", deixou escapar, sorridente para revista
IstoEGente, enquanto tentava se proteger da chuva
antes da sessão especial do espetáculo Alegría, do
Cirque du Soleíl. na quarta-feira 20, em São Paulo.
''Ainda é cedo, vamos começar a fazer planos depois
que eu terminar a faculdade".

O ano de 2008 traz muitos desafios para a cantora

como, organizar a vida perto do noivo, o músico Lu
cas Lima, a carreira longe do irmão, Junior, e ainda
concluir o curso de Letras no final deste ano. Se os

detalhes do casamento ainda estão em fase inicial,
com a carreira solo não é diferente. A cantora come-

ça a pensar agora no novo repertório.
De férias desde o final"da maratona de shows de

despedida emocionada da dupla Sandy & Junior, a
cantora aproveitou para descansar na Flórida e na

Califórnia na companhia dos pais, Xororó e Noely,
e de Lucas. O irmão ficou no Brasil. A família se di
vertiu nos parques temáticos de Orlando, visitou as

cidades de São Francisco e Los Angeles e encerrou a

viagem em Miami, destino escolhido para compras.
"Foi uma delícia. Procurei ficar mais anônima possí
vel para descansar um pouco", contou a cantora.

Os mais atentos perceberam uma nova tatuagem

no pulso esquerdo de
Sandy, um pequeno e

misterioso símbolo,
O desenho não é o

primeiro a marcar o

corpo da cantora. Há
dois anos, ela fez uma
homenagem a Lucas e

tatuou-na nuca a fra
se em latim: Omnia
Vincit Ano (O Amor
Vence Tudo). Uma

prová de que o romance iniciado em 1999 estava es

tabilizado depois de alguns rompimentos. Numa das
separações, Sandy engatou namoro com o ator Paulo
Vilhena - na época eles atuavam juntos no seriado
Sandy e Junior, da Rede Globo. A relação de oito me

ses não vingou e logo depois ela voltou aos braços
do ex, Lucas, com quem permaneceu entre 2001 e

2002. A última reconciliação do casal ocorreu em

2004, quando Sandy chegou a dizer que o namoro

estava muito mais maduro e que eles já tinham con

dições de enfrentar um relacionamento., Agora só
falta o altar.

o ano de 2008 será repleto de desafios poro Sandy, elo começo os primeiros passos no carreira solo e ainda planejo o casamento
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, ESCRITOR

Hasta La .Vista Amigos
No dia da renúncia de Fidel Castro, mui

tos se perguntaram, se Che Guevara estaria ao

seu lado, seria seu apoio ou seu difamador,
se vivesse. Seria impossível prever, mas um e

outro eram diferentes, e a diferença os uniu.
Fidel é um mestre absoluto na oralidade, um
exibicionista da palavra, com o extraordíná
rio poder de convencer e ludibriar pessoas.
Che Guevara era austero, profundo, mas re

catado. Isso talvez ajude a explicar que o Che
(cultor do concreto) haja "deixado" Cuba sob
a proteção de Fidel, ao discordar da influên
cia soviética.

Dos 11,5 milhões de habitantes de Cuba,
mais de 70% nasceram depois que Fidel já ha
via assumido o poder, na revolução de 1959.
Cubanos das gerações mais velhas, saudosis
tas, devem estar com sentimento de tristeza,
se sentindo órfãos. Gerações mais novas, que
"crescetam cansadas de ver promessas de uma
vida melhor não se concretizam, aguardam
mudanças significativas, devem estar dízen- .

do, "já era hora de Fidel deixar o poder".
Homem de peito, por ter resistido à arro

gância dos EUA, acredito que Fidel, não se

ria esse Fidel badalado, comentado e ouvido
mundo afora sem o

embargo americano.
Os EUA colaboraram

para o seu estrelato.
De acordo com esta

tísticas da ONU, Cuba
é o sexto país do mun

do em desenvolvimen
to humano, a mortali
dade infantil é a menor

da América Latina, seis
por mil crianças nasci
das. No mesmo tempo
que escasseiam

-

ali
mentos e roupas. A po
pulação não conta com

sabonete, xampu, ba
tom, porque são itens considerados supérflu
os. Sorvete em Cuba só existem dois sabores, .

baunilha e caramelo. A diferença consiste em

um ter açúcar queimado, ou não.
O atendimento de saúde publica é bom, de

educação excelente, mas, como bico, médicos
e engenheiros carregam malas de turistas, ou
.são motoristas destes. As gorjetas em dólar,
acumuladas, são muito maiores que seus ga
nhos. As "gineteiras" (as garotas de aluguel
nos hotéis .para estrangeiros) possuem car-

teira profissional. No ano que passou, quan
to estive na ilha, recordo que a camareira
de uma pousada insistia em falar para mim;
"dois dólares". Demorou-me para "caiar a fi�
cha'': o que ela estava dispondo, eram agrados
sexuais por esse montante.

Mudanças virão, mas que mudanças, nem
Raúl Castro parece saber.

II charlesautor@gmail.com

VARIEDADES��-------

Navajo Blues,
a perseguição

Steven Bauer é um policial que testemu
nho o cssasslneto de seu parceiro, depois
de um intenso tiroteio com traficantes.
Poro se livrar dos bandidos -que o per- .

seguem; ele é enelndn poro uma reservo

indígena, poro àjudar no investigaçõo
de uma série de curiosos crimes. Mos os

bandidos descobrem seu paradeiro e en

viam pistoleiros poro matá-lo.

o Mapa Fantasma
Londres, 28 de agosto de 1854. Era verõo,
o cidade tinha um mau cheiro insuportá
vel, resultado do amontoado recente de
mais de dois milhões de seres humanos e

seus dejetos. Após o limpeia, Sarah Lewis
despejou o ág�o-em uma fosso em frente .

o suo coso. Elo mal podia imaginar, mos
começava aí uma dos grandes chagas do
história dó cidade.

NOVELAS

DESEJO PROIBIDO
Henrique assino um termo de compromisso po
ro Noronha sobre o decisõo do local do ponte.
Chico dira Escobar que se arrepende de tudo

que fez com Ano. Escobar aviso Chico que irá

esperar suo recuperação para partir com Ano.
Chico diz o Escobar que obre mão de Ano poro
que elo posso ser feliz com ele. Ano fico emo

cionado 00 saber que Chico quer suo felicidade.
Anã decide parar de se esconder. Ciro acho pre
cipitado Henrique se ausentar do cidade. Ano
e Escobar caminham pelo praça. Henrique se

surpreende.

BElEZA PURA
Norma encontro o CO com o projeto de Gui
lherme. Erik se surpreende com o chegado de

Assumpção. A sogra aviso que veio morar com

o casal. Betão resolve renegociar o dívida com

Sanguessuga. Raul surpreenile Norma com o

bolso, onde elo acabara de colocar o CO. Joe
.

na insiste em. conversor com Guilherme sobre
o responsável pelo acidente. Norma joga o CO
no mor. José Henrique garante o Sheila que
em poucos horas tudo de Olavo será dele. Raul
finalmente instalo o programo no computador

.

de Guilherme.

DUAS CARAS
Juvenal diz o Guigui que jamais irá se reconcl
liar com seu afilhado. Sílvio vê o OVO do festa
em que Mario Paulo ameaço .Ferraço e garante
que vai se livrar dela. Celestino diz que Barreti
nho prometeu vir todos os dias pedir o mão de
Sabrina. Gislaine·aconselho Priscila o não jogar
charme para.Cldudius. Ferraço foz uma enorme

declaração de amor o Sílvio. Claudius diz que
Mario Paulo yai ceder, porque quer brincar de
família com Ferraço. Ezequieltem ulna visão de
Renato dizendo que não sobe nadar.

AMOR E INTRIGAS
Hugo diz poro Alvarenga que ouviu um homem
chamar "Francisco" de Petrônio. Valquíria diz

poro Felipe que conheceu Alexandra em um

bazar no coso dela. Ele quer'saber quem apre
sentou os duas e elo diz que nõo se lembro.
Dorotéia diz que Alexandra tem que parecer
mais meigo para conquistar Felipe. Hugo diz
00 detetive que passou o acompanhar os possas
de Petrônio depois dos ameaças. Hugo diz que
duvido que Francisco/Petrônio trabalhe em uma

farmácia. Pedro e Antonio visitam Marília.

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Toni e Mario se abraçam. Toni diz que eles têm
muito assunto poro conversor, inclusive sobre
o sumiço de Cléo. Taveira e Dina colocam os

corpos dos meninos em um soco e Dino fica
com medo. Eric mondo Fernando e Juanita se

transformarem em cobro poro distrair os poli
ciais e os dois võo no direção deles. Os irmõos
aparecem atrás de Pedreiro e do policial e

conseguem dominá-los. Eric se aproximo com

o armo e atiro em Pedreiro, que cai morto. O
bandido se vira para o outro policial e também
lhe dá um liro.
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Madonna: candidata
como júri de corte
Horos após organizar uma das maiores
festas pós-Osca� a cantoro Madonna foi
à corte de Beverly Hills, em Los Angeles,
para cumprir uma de suas obrigações
como cidadã e atuar como membro do

.

júri em um caso. A estrela estava entre
os 60 membros potenciais do júri. "Às
vezes", disse o advogado Richard Falk,
"uma celebridade poderia causar uma

distroção no procedimento". No e'ntanto,
a reação oficial descartou essas queixas.

Mesmo na correria,
Leonardo grava CO
o início de 2008 foi bastante agitado
paro Leonardo. No mês de janeiro, o
cantor sertanejo conciliou a agenda de
shows com a gravação do novo disco e

com a sessão de fotos. A nova música de
trobalho ainda está sendo definida, mils
já estará nas rádios de todo o Brosil no
início do mês de março. O trobalho irá
surpreender todos os fãs que poderão
assistir ao show de lançamento do CO
"Coroção Bandido" em São Paulo.

Gêmeas Olsen vão
virar escritoras
Além de atuar e desenhar roupas,
Mary-Kate e Ashley Olsen, 21 anos,

agora vão virar escritoros. De acordo
com a "People", as gêmeas fecharom
um controto com a editoro Penguin paro

,

escrever um livro sobre os artistas e

estilistas que as inspiraram na última
década. O livro das irmãs fashion vai
se chamar "Influence". Entre os nomes

que deverão ser abordados na obro,
Christian Louboutin e Lauren Hutton.

SUDOKU'

SOBRE OJ060
É um jogo de lógica muito simples e viciante, O objetivo
épreencher 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 de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO

Hoje, a formação de áreas de instabilidade em

função de um sistema de baixa pressão, provoca
aumento de nebulosidade e pancadas isoladas de
chuva com trovoadas no decorrer do dia.

� Jal'aguá do Std e Região

H�E 0."", I S�BADO r DOMINGO
MIN: 19° C ' ,MIN: 19" C 1 MíN: 19" C
MÁ)(: 25" C , f" , !' MAx: 26" c ",..._,,._.�� I MÁ)(: 30° C ""
Chuvoso Chuvoso I Sol com pancadas

í de chuva

SOLUÇÃO
18/2

MÁ)(: 28" C ' , , f

Sol com pancadas
de chuva,

I ÁRIES
•

(20/3 o 20/4)
O ariano pode
aproveitar o clima

•

do Lua ainda em

Sagitário e viajar poro refletir
sobre seus ideais. Pense cui
dadosamente sobre o direção
que quer dar aos seus projetos
e tenha fé de que conseguirá
concretizá-los. Tenho calma•.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Geminiano, mais
um dia de Lua no

signo oposto ao seu

pede paro rever seu relaciona
mento com a pessoa amado.
Será que ela não está necessi
tando de mais atenção. Procure

, conversar com seu amor paro se

entenderem melhor.

l.(>.. LEÃO

�;::J (22/7 a 22/8)
::. '} A dica do dia para

..-:. \",I.-; o leonino é sair e se

divertir bastante.
Além da Lua ainda estimular o la
zer, a energia do dia diz que você
não preciso ficar se preocupando
tanto com responsabilidades.
.Aproveite o tempo livre que tiver, e
relaxe um pouco.

#
LIBRA

, (23/9 a 22/10)
Você pode apro
veitar bem o clim!!

.

do dia de hoje,
apresentando algumas de suas

idéias inéditas. Apenas evite
tomar decisões precipitadas,
levado pelo excesso de entusias
,mo que pode ser causado pelo
trânsito do Lua em Sagitário.
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Ameaçada
por telefone
Giovanna Antonelli passou por um
verdadeiro susto. O administrador de
empresas Carlos Henrique Abissamara
Ferreiro da Costa foi preso por policiais •

da Delegacia de Homicídios sob acusa-

ção de ameaça e tentativa de extorsão
à atriz e a advogados do escritório do
irmão dela, Leonardo, de onde Corlos foi
demitido semana passada. As ameaças
eram feitas por telefone. "Ele ero um

maluco": disse a atriz.

DIVIRTA-SE

Fugitivos
. Em plena madrugada, a moça ouve

alguém batendo na janela.
levante-se imediatamente edá de
caro com o namorado no alto de uma

escada.
- Depressa! - ordena ele. - Pegue as

suas coisas e vamos fugir!
- Psssiu! Senão vai acordar o papai!
- Acordar? Quem você pensa que está
lá embaixo segurando a escada?

Briga de irmãos

gêmeos
- Minha barba ero igual a sua. Um dia
eu percebi o quanto ela era ridícula
e cortei!
E o outro:
- A minha cara era igual a sua e como

eu não podia cortá-Ia, resolvi deixar
crescer a barba!

SAGITÁRIO.

(22/11 a 21/12)
Ainda um dia de

'

Lua em seu signo
que pode lhe ser

bom para curtir seu corpo. Faço •

exercícios físicos. Eles não vão
apenas ajudá-lo a se liberar do
excesso de energia, como podem

, conduzi-lo a modificar alguma
coisa no seu visual.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Com a Lua ainda
em suo caso onze, .

você pode ainda '

praticar alguma atividade huma
nitária que seja útil à comu

nidade. Melhor ainda se você
conseguir desenvolver isso com

um grupo de'amigos. Elaborarem
algum projeto juntos. ,

,TOURO .

(21/4 a 20/5)
,

O conselho do uni
verso para.o taurino

.. " 'é que desenvolva o

, desapego. A Lua com Urano está
. contribuindo para conseguir
essa proeza. Terte hoje ficar

.

mais liberado de certos questões
estabelecidas em suo vida. Elas
o prendem IlO passll4p. "

�'" CÃNCER

or
VIRGEM III., ESCORPIÃO .

. CAPRICÓRNIO
.

�..� (21/6 a �1/7) (23/8 a 22/9)
.

�*�, (23/10 a 21/11) � '(22/12 o 20/1)
"'-.;.�_#.;:, O cancenano conta

.

Virginiano, aprove!- " .�ª�g1. Você deve dor mais Para você viver
, � hoje com um ótimo . tar mais um dia lie ", ';

,

aterição às suas bem hoje, é pas-
dia para trabalho. Lua em Sagitário e (_) finanças hoje. Não sàr um pouco de

Sua capacidade de .�e,dedicar . n,as horas livres procure mudqr" ',",' ".de���¥�� !mp'l,d� <
seu teni,po em recolhimento.'

-

às pessoas do 'seu convívio
"

'; � algumas coisas em casa. Faça', "de Sagitário e Ura'no que podem Verá como isso lhe fará se sen-
.

diário acaba lhe trazendo ' isso para passar uma idéio de conduzi-lo a fazer gastos desne- tir mais equilibrado. Ninguém
oportunidades. Urano com Lua' • inovação aos que vivem com cessários, de modo precipitado. melhor do que você, paro saber'
hoje o aconselha a buscar uma você. Além disso, encontrará Saiba dar o valor correto o cada, que quando não se está muito
dieta alimenta.r mais saudável. ,uma saída para problemas., _,

coisa que e$tá no seu cumin,ho. .Ór bem, !I melhor é ficar .quieto.

PEIXES ,

.. (19/2 019/3)
.. E bem provável
� gue o pisciano .

tenha alguma
'

atividade social que lhe trago'
reconhecimento público. A Lua
ainda o mantem sintonizado com

o que acontece à sua volto. Há
novidades atraindo sua atenção,

, para facilitar seu suce�so.
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NINGUÉM MERECE
Ano eleitoral, podem ir preparando o

caixinha do correio, pois se o número
de candidatos o vereador do cidade for
mesmo o que se imagino, não vai so
brar espaço poro tonto santinho.

RíGIDOS
Este ano os equipes de segurança dos
coso noturnos estão rígidos quando
o quesito é idade poro entrar nas
baladas,mas também pode..é criança
de 14 e 15 anos no ruo de madrugado.
Depois que acontece algo o culpo é de
quem???·

-

SERÁ?
O comentário' de que um prefeito do.
região vai ser papai está cada vez mais
forte. Aguardem mais notícias. .

,

_' ;.
.

Posse
"

A nova d.retoria di) AssociaçãO dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil - ADVB/SC � tomo posse no dia 6
de março, às 19h30, no sede do fiesc, em Florianópolis. Dois empresários de Jaraguá do Sul farão porte do novo

diretoria: Giuliano Donini (E), do Marisol e Raulino Kreis Jr, do Raumaq Máquinas. O. presldente será o empresário
Carlos Amoral, do Rede SCC (SBI/SC).

.
.

IMPERDíVEL
No noite de hoje, o DEEP traz poro aba
lar o fim de semana, direto do Deseo,
um dos mais conceituados djs do lito
ral.Vidal vem porá embolar o primeiro.
edição do testa House live. Overseas
Project e dj Fernando, residente do
coso, comandam o noite.

PAGODEIRA
Amanhã rolo, no Moinho Disco, o

Pagode de verão com Kibelleza e dj
Sonde. As 100 primeiros pessoas que
chegarem 00 local ganham uma dose
de tequila, ou uma caipirinha.

.PARABÉNS
Um calerose abraço parõ bonitinho
Kaliane Gonçalves que ontem, comple
tou mais um ano de vida.

/

Aproveitando Q clima de verão, aqui v,ai o llste dos mulheres destaques do mês do
carnaval. Ant�s que 'as feministas de pJa'1tão comecem o Qrrancar os cabelos curtos, / .

esta é uma listo de mulheres cempetentes, modernos, bonitos e inteligentes.
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ARTE NO CORREIO
,

MUSICA COMO CONHECIMENTO
o gosto não pode ser imposto, mas deveria sim ser discutido por todos

Quando criticamos a opinião política de
alguém ou defendemos com convicção nos

sa própria escolha religiosa, apesar de serem

"campos de pensamento distintos, certamente
estaremos provocando uma discussão contur-

-

bada. Agora, a despeito desta fantástica liber
dade que temos em nossa sociedade, se quiser
mos nos intrometer no gosto musical alheio,
uma briga muito séria pode estar começando,
pois como se diz "gosto não se discute". Não
deveria ser assim! Gosto musical se discute
sim, como se discute o gosto para a literatura,
cinema e outras formas de arte. O gosto não

pode ser imposto, mas deveria ser discutido, já
que amúsica é uma forma de conhecimento, e
pode ser aprendida e estudada.

Em relação às outras artes, a música é

peculiar: por que é mais fácil assumirmos
uma postura humilde de leigos-frente a uma

pintura complexa ou a um texto .literário in
trincado do que quando ouvimos uma mú
sica nova e difícil? De um modo geral, com
a música parece ser mais fácil simplesmente
falar que não gostamos, que é música ruim e

pronto. É óbvio que uma discussão desta na-

tureza se envereda pelas questões da política
-de educação musical nas escolas brasileiras
ou até da antropologia cultural, mas muito
poderia ser resolvido se tivéssemos mais cui
dado, paciência e disponibilidade para um

novo conhecimento.
Um bom ponto de partida é entendermos

que nem tudo que não gostamos seja' neces
sariamente ruim. Podemos ser mais curiosos
e querer saber, por exemplo, por qual razão
esta música é tão desconfortante, ou como

que esta canção traz associações com imagens
da cavalaria medievaL.Podemos ínvestigar
como é a música em outras culturas através
de grupos especializados, investigar que tipo
de música está sendo produzida nos círculos

acadêmicos ou, simplesmente,
ficarmos bem atentos ao que
está acontecendo nas salas de
música de nossas cidades.

LEANDRO GAERTNER, MÚSICO FlDS E

PROF. ESCOLA DE MÚSICA DE BLUMENAIJ

E UNIVAU • legaertner@hotmail.com

o CORREIO DO POVO IESEXTA-FEIRA, 29 DE FEVEREIRO DE 2008

ORQUESTRA
FILARMÔNICA

J !\ -R A G 1) Á J) (> S G L

WWW.vw.com.br. Financiamento está sujeito à aprovação de cadastro pela financeira. Os velculos Volkswagen estão em conformidade com o PROCONVE (Programa de Controle de Poluição
de Ar por Velculos Automotores).. OferlaS válidas aJ é 29 {() 2/2 O O 8 o u enquanto durarem os estoques, o que ocorrer prlmEl_iro.l'olos meramente Ilustrativas. Preços anunciados de v

-

am. . venda direta Internei, sem troca e a vista.

Ca�guá Auto Elite
,Uma relação de confiança.
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-JARAGUÁ DO SUL

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO - SAMAE JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO.DE' LICITAÇÃO
O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encon

tra instaurada a licitação abaixo especificada:
• LICITAÇAO N°: 21/2008 ",
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: CONVITE
• OBJETO: SERVIÇO DE TOPOGRAFIA

,
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 29/02/2008,
das 7:30 às 12:00h e das 13:00 às 16:00h
• DATA DAABERTURA: 11/03/2008 às 10:00h

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no
escritório do SAMAE, na Rua Erwino Menegotti, n'' 478
- Jaraguá do Sul- se

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos atra
, vés do telefone 047- 2106-9100

Luis Fernando Marcolla - Diretor Presidente

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA DE JARAGUÁ DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SETOR DE EXERCíCIO PROFISSIONAL
Cc)NCESSÃO DE AUTORIZAÇ.Â.O PARA DISPENSAÇÃO DE MEDI
CAMENTOS DE USO SISTÉMICO A BASE DE SUSBSTANCIAIS DA
LISTA "C 2" (RETINÓIDESj DA,PORTARIA SVS/MS 344/98,
Galafassi & Rodrigues Medicamentos Ltda,
CNPJ 09126425/0001-16

.

Av. Barão do Rio Branco, n° 41 sala 8 - Centro - Jaraguá do Sul- se
Medicamento a base de 'isotretínoina de uso sistêmico.

'Quantidade: 112 caixas-anuais
. . • '.i fo. ... �' r {:

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
.

SecretatiaMunicipal de Saúde
,

Alcides José Cani
Fiscal Sanitarista - carteira n° 208/24

VITRINE----------

'[;', '

'QUATRO COISAS QUE VOCÊ
t

PRECISA SABER HOJE!

PÉ NA ESTRADA

Inscrições para
Maratona de SCCurs'o gratuito de língua desinais I As inscrições para a oitava edição da

I Maratona Internacional de Santa Ca-
·1 torino, além da Corrida Rústica (1 Okm)

.

II.' e a Maratoninha, começam a ser re-

alizadas na segunda-feira, dia 3. O

I evento está programado para o dia 20
1 de abril, em Florianópolis, e promete

ser um dos melhores dos últimos, já
que vários atletas de renome nacional
e internacional terão chance de buscar
índice para a maratona das Olimpía
das de Pequim 2008. Os interessados
em participar da prova podem fazer
as inscrições através do site www.ati-

, ve.cem, de 3 de março a l°de abril.
A taxa é de R$30 para a maratona e

R$15 a rústica.

r
,

1
(

A CefeVSC abrirá inscrições no dia 3 de março para o curso gratuito
de Formação Inicial e Continuada em Tradução e Interpretação Ubras/
Porttiguê,s. O público-alvo se compõe principalmente de intérpretes
que já estão atuando, mas que não tiveram oportunidade de formação.
Num total de 60 horas, o curso será ministrado pelo professor Uéslei
Paterno (Mestre em lingüística pela UFSC), na unidade Cefet de Jere
guá do Sul. 'Informações mais detalhados no telefone 3275-0911.

Torneio de futebol entre bandas
A escola de música Bicho Grilo está organizando um torneio de futebol entre
bandas. O evento está marcado para o mês de abril e a taxa de inscrição será de
R$20.lnscriçães e consulta do regulamento através do e-mail escola@escola
bichogrilo.com.bt com Ismael Niels. A banda vencedora recebe premiação.

;
!
I
\
I

i Senac promove curso de vendas
Com o objetivo de aperfeiçoar os profissionais na arte da negociação e di
recionar contatos na promoção de vendas, o professor Sandro de Barcellos
ministrará o �urso "Negociação em Vendas", do dia 10 a 14 de março.
Inscrições e informações pelo telefone 3275-8400 ou no Senac.

, ,

LOTERIA

-Curso Sebrae em Blumenau
o Sebrae Blumenau organiza o treinamento "Momento de decisão - Ser
ou Não Ser Empresário" com o objetivo de questionar o desejoe a voca-

_ ção para ser dono do próprio negócio. O curso oferece apóio para quem
está abrindo uma empresa ou já tem, mas trabalha na informalidade. O
treinamento acontece dia 3 de março, das 19 às21 horas, noauditório Se
brae, em Blumenau.lnformaçõese inscrição notelefone (47) 3222-2655.

I
i

Concurso nO 805

I
, .

I

I
I

-83
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.MUITÀÇ OpÇÕ� EM UM.ÇÓ LUGAR
VEíCULOS SEM ENTRADA
CRÉDITO RÁPIDO E FÁCIL

AS, MENOR�T� DO MERCADO
ÓTIMA VALORIZAÇÃO DO SEU USADO
PRAZO DE ATE 60 M�� PARA PAGAR

SEU CARRO ESTÁ NA

. Você. que exige veículos de qu�lidade, procedência garantida
revisão prevénfMI e oroa né9od�ç€io transJ:>arente, venha nos viSitar

ConIIIaJl.l16VVTAUt-2003-I'n!Ia-!AII/AB/ Celta 1.0 - 21104 - Prata· {AQI AL/VEI Df I Scenic ElJII'ession1.616V - 2005· Bege
ALI lUiI FNI V.EI er/DIII ACIRU.flE -4P1 Ae I trilE - 2Pl (AC / OH I VE (fEl AB I Df 1lT· 4Pl

www.ditrentoautomove·is..com
FORD
ECOSPORT 4WO 2.O • 2004 � PRATA - 4WDI AO IAL /VE lOT I OH /AC I
LT!TE-4P
ECOSPOHTXLS 1.6·2004 -BHANCA-AC/OH/VE/TE/LT /OT/AL-4P
ECOSPORTXLS 1.6-2005· VERMELHA· AC/VE/TE/LT lOT IRE/FNI
GNV-4P .

ECOSPORTXLS 1.6 L -2005 - PRETA � AC/oH/VE/TE/oTIRE -4P
ESCORTSW1.6- 2001·PRATA-AOI ALIVE/DT IOHI AC/LT /TE�4P
ESCORTSW1.8-1998·AZUL· AC/OHjVE/TEjDT ILT -4P
ESCORTSW1.8 -1997-VERMELHA· DH/LT lOT -4P
ESCORTSWGLX1.a -199a- AZUL·AC/OH/VE/TE/OT /RLL-4P
FIESTA 1.0-199S·PRATA -AO/DT/lT ·4P
FIESTA 1.0 HATCH - 2004 - PRATA - OT I LT - 4P
FIESTA 1.0 HATCH - 2004· BRANCA - DT/ LT - 4P
FIESTA 1.0 HATCH - 2003 - BRANCA· LT/ oT - 4P
FIESTA 1.0 HATCH· 2.003 - PRETA - u / oT/AO • 4P
FIESTA HATCH t08V· 2004 - BRANCA-AO/VE/oT/OH/AC/LT ITE·
4P
FIESTA HATCH 1.0aV-2005-PRATA-DTIlT /TE -4P
FOCUS 1.BLHATCH -2003 -VERDE-AO/VE/DT/DHIAC/LTITE -4P
FOCUS GUIAAUT 2.{)- 2005· PRATA· AC/ DH/VE/TE/oT IRE! AUT I
COURO-4P
KA 1.0SV- 2002-PRETA-AO/OTILT/TE -2P
KAGLIMAGE1,0-2001-CINZA·AQ/VE/DT/oH/ -2P
CHEVROLET
CELTA 1.0- 2004-PRATA·AO/AL/VE/DTIAC/lT ITE-2P
CELTA 1.0 - 2003-VERMRHA -AOI DT ILT . 2P
CELTA 1.0 -2002 - VERMEJ.,HA-AO/LT lOT -2P
CORSA HATCH 1.0BV-2002-BRANCA-AQ/ALlOT/AG/lTITE -4P
CORSA HATCH 1.0MllLENIUN- 2001-CINZA -AO/DT/LT IAL/TE -4P
CORSA HATCH 1 ,o WIND - 2Q(H- CINZA - AO/ DT - 4P
CORSA HATCH JOY 1.B - 2005 - VERMELHA - AO / AL I FN Ior/ AC ILT /
TE-4P
CORSA SEDAN 1.0 - 2001- VERMELHA-AQI oT - 4P
CORSA SEDAN 1.0-2004-BEGE-AO/DT/U -4P

CORSASEDAN 1.0-2002 -CINZA·AO/DT lIT -4P
CORSA SEDAN 1.0-2001-VERMElHA- AO/DT ILT/TE-4P
CORSA SEDAN 1.O • 2002 - BRANCA· DTJ TE - 4 P
CORSA SEDAN 1.0 MILLENIUN - 2002 • BRANCA· AOI DT lAC - 4P
CORSAWIND SEDAN 1.0· 2001' - BRANCA - AQ IALlor·4P
vw
FOX 1.6 - 2005 - CINZA -DH/LT lOT /AU -4P
GOL 1.0 16VHIGHWAY -2002- PRATA-AOIAL/VE/DTIDH! LT /TE-4P
GOL 1.0 8V" 1997 • CINZA· BÁSICO - 2P
GOLPLU8 1.016V· 2001- PRETA·LT lOT/AQ·4P
GOL PLUS 1.016V- 2001· CINZA- TE/VEIAO/OTIII -4P
GOL POWER 1.6 - 2003 - CHUMBO· OTI OHI LI/TE· 4P

-

GOL SPECIAL 1.0 - 2002 - BRANCA - BÁSiCO - 4P
PARATI1.016VTOUR-2002- CINZA-AL/VE/OT IDH/LTITE-4P
SANTANA 1.8·200l-PRATA·AC/OH/VE/TE/RE/OT -4P
FIAT
FIORINO 1.5 FURGÃO IE -1997 - BRANCA - BASICO - 2P
PALIO 1.0 8V - 2006 - VERMELHA - AO!OT/ LT - 2P
PALIO EOX1.0-199S·CINZA·AQ/VE/OTAC/lTITE -4P
PALIO ELX 1.38V - 2005-BRANCA-AQIALlVE/oT/OHIAC/RLL/LT/
TE-4P
PAllO FIRE1.0-2001-VERMELHA-AQ/AL/VE/OT IAC/RLL/LTITE-
2P
PAllOWEEKEND 1.616V -199B·VEROE -AO!AB! AL/RE/FNNE/DTI
OH/ AO/LT ITE-4P
SIENA 1.0 16V·2002 -AZUL-AOIALIVE/DT IOHIAC/RLL/TE -4P
SIENA FIRE1.{}· 2007 -CINZA·AOIALIVE oTOH/ACITE - 4P
STILO 1.86V - 2005-VERDE·ALIAà/RE/VE/DT IDHIAC/CO/LT /TE
-4P
UNOCS IE 1.5-1995-VERDE-AOIOT ILT -2P
UNOMilLE FIRE· 2002 - VERMELHA· LT IDTjAO - 4P
UNO MILLE SX-1998 - VERMELHA·VE/DT IAC/LTITE - 2P
LfNOMILlE SX10-1997 - VERMELHA·AO/DTILl ·4P
RENAULT
CLIO 1.0 8V -2002.·CINZA-ABIAU/VElAC ·4P

GLiOAUTHENTIG 1.016VSEDAN· 2005- PRATA- TElAO/DT -4P
cuo EXPRESSION HATCH 1.0 tev - 2004- VERDE - AOI ASI ALVElDTI
OH/AC/LT/TE-4P
CUO EXPRESSION SEDAN 1.0 16V-2005- PRATA-AG'/OH/VE/TE/AB!
DT/LT-4P
CUO HATGHAUT1.0aV-2006-CINZA-DTILT -4P
CLIO HATCHRL 1.0aV-2üOl-PRATA-AOIAB!VEIAC· 4P
CLIO PRNllEGE 1.616V SEDAN - 2.005 - VERDE - AG / OH/VE /TEl AS!
DT ILTj.RE/RLL/CO·4P
CLIO RoN 1.0 l6V -2002-BEGE-AC/LTJOT /VEl AB/TE-4P
CLIO SEDAN 1.0 l6V -2006- VEROÉ-ACJDH/VE/TE/AB/DT/LT - 4P
CLIO SEDAN 1.0 l6V· 2006 - VERDE - AO! AB IALIHE IVE /OHi TElor -

4P
CLIO SEDAN AUTENTIC 1.0 rev- 2004- PRATA-AO/DTILT -4P
SCENIC t616V ·2002 -CINZA-AQIAB/RE/FN/VE/DT IDHIAC/RLL/
CD/IT /TE-4P
SCENIC 1.616V -2002 - PRETA- AO!ALIAB/VE/OT/DH/ AC/LT ITE·
4P
SCENIC EXPRESSION 1.6 16V • 2005 - BEGE - AC / OH I VE /TE I AB IDT I
LT -4P

_

SCENIC EXPRESSION 1.616V�2005 - CINZA -AO/AS!ALIRE/VElDT I
DHIACJRLL!lTITE·4P
HONDA
CIVIC LX 1.7 - 2006 - PRATA· AOIAB!AL/RE/FN/VE/OT/DHIAG/RLL
IGa/LT ITE -4P
TOYOTA
COROLLAXEI18VVT -2003- PRATA-AOIAB!Al/RE/FNiVE/OT /OH/
AG/RLL/TE-4P
COROLLAXlI16WT AUT. - 2003 - PRETA· AOI AB /ALIRE I FNI VE IorI
oH/AC/RLL/TE-4P
PEGEOUT
206 SW 16/ESGAPAOE F){- 2007 -PRATA-AONE/DT/oH/AG/RLL!LT
!TE-4P
PEGEOUT 2061.0SENSATION - 2004- CINZA-AOIAlIVE/DT /LT /TE-
4P
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MERel
Obrigada de todo o coração aos inúmeros amigos que ontem, dia dQ meu

aniversário, me telefonaram, me mandaram e-mails, mensagens, presentes
e, acima de tudo, o carinho que me dedicam todos os anos. Valeu!

MELANINA
A p,rincipal personagem de Mano
el Carlos em todas as suas novelas

-

chama-se, Helena - como é mais do
que sabido. Para a' proxima, que ele

começa a escrever em 2009 porn it
ao ar em 20,10,' o autor pensa, pela
primeira vez, numa Helena negra, ou
seja,' uma pr9togonisto negro. Com
tantas atrizes negras maravilhosas
seria a glória. '

-

AVÔ MECÂNICO'
O pentel ho Cacá entrou em casa aflito.
Aí, deu de cara com a mãe:
-e- Mâinha, o vovô é, mecânico?
- Não, meu filho. Ele é contador apo-
sentado.
- E o que ele está fazendo estirado de
baixo do ônibus, no meio da rua?

'

" Um bom coração vole
mais do que todos es

-

cobeços deste mundo,,BULWEIl LmON

lÁ MUDANDO
A turma do balacobaco, em Cuba, já anda na maior desenvoltura. Bastante
admirada pelo "pelotão pink", Mariela Castro, psicólogo e diretora do Centro
Nacional de Educação Sexual, já tem em mãos dois projetos de lei: o que
contempla as cirurgias de mudança de sexo e do reconhecimento legal das
uniões entre os homossexuais.

VIXIIII!! !
O PMOB de Santo Catarina desistiu da indicação do ex-gover

-

nador Paulo Afonso para a diretoria do estatal Eletrosul. O
homem foi vetado pela Abin.

SUCESSO
Com o excelente trabalho do Osni Ma,theusi e Sérgio Silva, está sendo um

sucesso as vendas das cadeiras numeradas da Arena Joroguá paro o Cam
peonato Brasileiro de Futsal que começa na segunda-feira (3). O grupo
contabilizo uma média de 150 cadeiras vendidas, por dia .. Bola branca!

EM ALTA
JUVENTUS: depois de
uma temperndn de
jejum, venceu duos
'em seguido. -,

SOCIAL------

Cinthio Moro Schumann, o bonito namorado
do Dj Fernando's, estréio hoje idade novo

Curtir com os omigos es delícios
, do Confrario do Churrasco.
A turmo de lá dá um bonhO.

Os empresários Nei e Fidelis Nicoluzzi, comemoram felizes do vida o novo fase
do Fidelis Bebidos, o partir de agora o empresa é o representante
oficial do região do chope Eisenbohn

- ,

I

I
wwwJablenzi.rom.brl:�-"------'"'---------=---....--...

-

. 'o,

X/
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. Novo valor do Salário Mínimo
CONSELHO ECONÔMICO
O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico de Jaraguá
do Sul, representedo pelo PróJpragua, reúne-se hoje a partir das
8h na Prefeitura. Será debatidJ) á Resolução de RegulamentaçÓO

.

dOéFUMDEC(Fundo Municipal Para
o Desenvolvimento Econ'ômico, e

estabelecido o Plano' de Trabalho,
atrqvés da aplitaç'ão dos, recursos

"

.deste fundo.

,
'

,

O Governo anuncia que o novo mínimo nacional será próximo a R$ 412,00. O valor exato será divulgado no dia 1° de março
porque é necessiírio fechar o índice Nacional de Preços ao Consumidor (lNPC) do mês de fevereiro. Depois de computado o

mês de fevereiro, será possível divulgar o valor do salário com exatidão,

AGRICULTURA
'Enquanto que os agricultores familiares da" nossa região sofrem com as

chuvas em demasia, 600 mil agricultores do norte de Minas Gerais até
o Maranhão vão receber cinco parcelas de R$ 110 do auxílio-seca. É o

Garantia Safra, programa do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Cada
agricOltor pagou R$ 5,50 para ter direito a este seguro. Tudo isto é por
coosa da seca do semi-árido e as perdas que cada um teve com suas plan
tações. E os agricultores da nossa região sofrem e não são atendidos.

ASSEMBLÉIA GERAL
Ocorre hoje a 1000 Assembléia Geral Ordinária da Amvali e da La Assem
bléia Geral do Consórcio das Águas do Itapocu, na sede da Câmara de
Vereadores de São João do Itaperiú com início as 10h e as 11 h, respecti
vamente. A Pauta da Assembléia será a'apreciação do parecer do Conse
lho Fiscal. Será também apreciado o parecer do Colegiado de Agricultura,
Pesca e Aqüicultura da Amvali, sobre o projeto "Bleúlcool da Banana".
No final haverá espaço para a palavra livre para assuntos municipalistas.
Durante assembléia, a entidade através de solicitação dos associados, irá

. propor uma moção para o atendimento do pleito da pavimentação asfal
, Hca da SC- 413 do trecho entre Massaranduba e Luiz Alves e que será en

caminhado ao Governo do Estado. Já na Assembléia das Águas do Itapocu
será tratado sobre a eleição e a posse da 1.0 Diretoria e Conselho Fiscal do
ConsórciO das Águas do Itapocu e após com espaço para a palavra livre.

•
� • '-,r'_ INDICADORES CÂMBIO

MOEDA
Dólar comercial (R$)
Euro (em US$)íNDICE

"

,
'.

NOVOS INVESTIMENTOS
Segundo especula-se no setor de
imóveis de Itajaí, mais empresas
de Jaraguá do Sul têm procurado

_
o município para instalação de
filiais. Estas empresas procuram
essencialmente os benefícios que
a municipalidade de Itajaí está
oferecendo, a proximidade com

o maior porto de Santa Cata'ri
na e em busca de mão-de-obra
especializada. Alias, a falta de
mão-de-obra especializada para
ampliação e instalação de novos

'" empreendimentos tem gerado uma

preocupação demasiada em nossa

região e o resultado é a busca de
novos IQcóis para investir.

COMPRA VENQA
1,668 1,670
1,520 1,521

Brasilé líder entre.os emergentes
Mêrcado acionário elevouíndice MSCI e país ultrapassou China e Coréia do Sul
SÃO PAULO, ' mundial.com peso de 1,71% no ín-

'

,

O' recente bom desempenho do dice MSCI de açôes mundiais.
,

mercado aoionário brasileiro fez o Sobre o desempenho das em-

péso doPaís noíndíce MSCI (Mor- presasbrasileiras, o analista afir
,>

�nley Capital International) ma, que a Petrobrás é a maior em-
� :ri'âl'1os -émergentes subir a presa 'dos

'.mercados -emergentes
14;,95%, U-lti.apassando' a China e

,.

em valor, de mercado, com .a Vale'
a C6i,éia_ do Sul pela primeira vez, figurando em terceiro lugar, atráS:da '

afirmou '" b Citíbank erri relatório russa Cazprom.: 0 analista acredita:.,
,

divulgado essa semana. que o cenário positivo do Brasil pode'
Na composição do índice, a durar no longo prazo, embora no curto

China tem peso de 14,15%; Coréia prazo o país apareça como "overbou
do Sul, 13,69%; Rússia, 9,9%; e Ín- ght" (comprado demais) e "caro",
dia, 7,5%, segundo dados do Citi. De acordo com o relatório, o

"O Brasil é agora o maior merca- valor de meréado das ações que
dó emergente do mundo", afirmou compõem o MSCI brasileiro está
o analista Geoffrey Dennis, do Citi- em nível recorde de US$ 509 bi
bank, acrescentando que com isso 'lhões, enquanto Rússia, Índia' e

: o país agora -também passa a ser o China acumulam queda de 11% a

, 9-�cimb _maior mercado acionário .. ,32% �I!l relação $! §ll��,m�iÚF!s. ,_, _._ Segu.l_1do �nalista d� Çitib�l1_k. a<Petrobras é a maior empresa em valor de mercado entre emergentes
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Israel ataca
Faixa de Gaza

.

Reféns da Fare pedem ajuda
Présidente francês se dispõe a buscar Ingrid Betancourt
BOGOTÁ

Os ex-congressistas colom
bianos libertados na quarta
feira pelas Forças Armadas
Revolucionárias da Colômbia
(Fare) pediram ao presidente da
Venezuela, Hugo Chávez, que
não baixe a guarda e continue
seu trabalho para que os reféns
que ainda estão em cativeiro

recuperem a liberdade. Eles
lembraram da ex-candidata à
presidência colombiana Ingrid
Betancourt, que está com sérios
problemas de saúde.

O presidente francês, Ni
colas Sarkozy, afirmou ontem,
que está disposto a . ir pes
soalmente à fronteira entre
Venezuela

.

e Colômbia para
recolher a refém franco-co
lombiana Ingrid

.

Betancourt,
caso ela seja libertada pelas
Forças Armadas Revolucioná-
rias da Colômbia (Fare). .

'Apelo às Fare para liber
tá-la imediatamente. É uma

questão de vida ou morte,
uma questão de emergência
humanitária", disse o presi
dente durante uma entrevista
coletiva na Cidade do Cabo,
junto ao presidente Thabo
Mbeki. Sarkozy fez este pedi
do às Fare um dia depois de
dois ex-parlamentares colom
bianos, libertados pela guerri-

- lha, afirmarem que Betancourt
está "muito mal".'

. Sarkozy também pediu ao

presidente venezuelano Hugo
Chávez que "use de toda sua

INTERNACIONAL---------

L®&
No cativeiro, Ingrid' Betancourt completa seis anos como refém das Farc com estado de saúde precário

Embom nõo comêto atentados rom ho
mens-bombo ou planeje a�de gmnde
impacto, os NlIÇOS AImodfls Rtlwlucionó
rios do Colômbia (Fora suo ronsi,demdos

iii j�!" g�pa I formado
,'�m 19§4, , polí.,"

tiros legítimllS,JJSO táticosaimirmJS.�
é um dos motivos pelos quais a romuni-
dade in�macio .,çqII o pedido do
presidente

'.

ugo O1óvez pam
que os paí 'rossem o grupo
de suos I'

fronteira entre a Venezuela e

a Colômbia, se essa for a con
dição", acrescentou. '� Fran
s:a permanece mobilizada até

a libertação do último refém,
eu me comprometo com isso",

. insistiu.
Chávez expressou a espe

rança de que "tudo isto ter
mine" e afirmou que, acima
da libertação de todos, "está
a paz na Colômbia". O presi
dente venezuelano ratificou
seu compromisso de continu
ar no caminho para conseguir
a libertação de mais seqüestra
dos ê considerou que a "guer
ra interna na- Colômbia é um

dos mais graves problemas na

América Latina".

influência para salvar a vida
de Ingrid Betancourt". "Estou

disposto a ir pessoalmente
buscar Ingrid Betancourt na

Acordo compartilha poder no Quênia
Fraudes eleitorais que instauraram crise foram resolvidas, afirma Kofi Annan

Kiboki continuo presidente do Quênia

NAIRÓBl
O Governo e a oposição do

Quênia assinaram ontem" um

acordo que levará à criação
de uma coalizão de Governo
e à nomeação de um primei
ro-ministro. É um acordo. de
partilha do poder. "Temos
um acordo", afirmou o ex-se

cretária-geral da ONU Kofi
Annan, momentos depois da
cerimônia de assinatura do
documento que coloca ponto
final à crise gerada por causa
das eleições de 27 de dezem-

bra do ano passado. Segun
do.ele, o acordo cria o cargo
de primeiro-ministro que _a

oposição vinha exigindo. Kofi
Anann. disse que foi uma solu
ção pacífica à crise instaurada.
Tanto o presidente Mwai Ki
baki quanto o líder de oposi
ção Raila Odinga declararam
vitória no pleito presidencial
de 27 de dezembro. Monito
res locais e estrangeiros de
nunciaram manipulação dos
resultados e advertiram que
não era possível afirmar com

certeza quem havia vencido.
Kibaki foi declarado vencedor
da presidencial pela comissão
eleitoral queniana, mas Odin
ga denunciou fraudes eleito-
rais.

_

Kibaki e Odinga mantive
ram o olhar sério durante a

assinaturà do acordo, trans

mitida ao vivo pela televisão
queniana. Mais de mil pessoas
morreram na crise pós-eleito
ral. A violência diminuiu nas

últimas semanas, mas a tensão
permanece.

CIDADE DE GAZA

A Força Aérea israelense
voltou a atacar a Faixa de
'Gaza ontem, matando mais
12 palestinos - entre eles
o filho do deputad-o Khalil
al-Haya, eleito pelo grupo
islâmico Hamas. Os bom
bardeios elevam a 23 o nú
mero de palestinos mortos
em dois dias de violência
entre Israel. e o Hamas em

Gaza. A nova escalada atue

aça intensificar ainda mais
o derramamento de sangue
na área, com os palestinos
disparando foguetes diaria
mente e Israel promovendo
duras represálias.

Em visita ao Japão, o pri
meiro-ministro de Israel,
.Ehud Olmert, disse manter
os ataques contra os palesti
nos e rejeitou os apelos para
amenizar o bloqueio econô
mico a Gaza. A secretária de
Estado dos EUA, Condole-'
ezza Rice, acusou o Hamas

pela' violência ao mesmo

tempo em que manifestóu
preocupação com a situa

ção humanitária em Gaza.

Retorno do

ex-premiê
BANGCOC

O ex-primeira-ministro
da Tailândia, Thaksin Shina
watra, deposto por um gol
pe militar em setembro de
2006, voltou ontem ao país,
depois de passar 17 meses

no exílio'. Shinawatra foi de
tido por.policiais ao chegar
ao aeroporto de Bangcoc. El\3
foilevado sob custódia à Su- .

prema Corte e, logo depois,
liberado sob fiança, não

poderido / deixar o país sem

permissão. Shinawatra dis
se que não pretende buscar

vingança contra os autores
do golpemilitar que o expul-

- sou do governo.
O ex-primeira-ministro

disse ainda que sua carreira

política está encerrada. Após
o golpe de 2006, o partido.
de Shinawatra, o. Thai Rak
Thai, foi banido, e 9 ex-pre
miê foi proibido de retornar

à política por um período de
cinco anos. No entanto, seus
adversários temem que ele
tenha voltado com o objeti
vo de influenciar os rumos

da política nos bastidores ..
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ETAPA NOVA

Definidas as equipes
do Aberto de Futsal
Competição começa hoje com três jogos
SCHROEDER

O Ginásio Alfredo Pasold
recebe a partir de hoje, o 15°
Torneio Aberto de Verão de
Futsal de Schroeder, um dos
mais tradicionais da região.
Na noite de quarta-feira, fo
ram definidas 'as oito equipes
classifíeadas na fase inicial da

competição. Elas se juntam
com as oito melhores coloca
das no ano passado, formando
então quatro chaves com qua
tro equipes cada.

As classificadas foram
'

Noite a Fora, Baumann, KLC/
Corupá, Cival Moda -Jovem,
Sociedade Cavalete, União
Motores, Magic World E Re
tífica Thives. "Tivemos uma

primeira fase já bem nivela
da, o que promete uma corn

petição ainda mais disputa
da do que no ano passado",
prevê .

a coordenadora de

esportes da. CME de Schroe
der, Edite Hang. Ela ressaltou
também o aspecto disciplinar
da fase classificatória. Em 12

jogos apenas um cartão ver-

o melho foi aplicado."Foi uma
.

- jogada que o goleiro. pegou
com a .mâc.fora da área. Não
teve nada de violência", sa

lientou.
A rodada de hoje começa às

19h15, no Ginásio Alfredo Pa
sold, com os confrontos entre
AADF/Posto Cidade/ltalinea/

-

Kalahari x Magic World, vr
.

tória x Kiferro e Tio Patinhas/
Smurfs/AS Têxtil x Cival.

Os grupos ficaram assim:
no 'l\ estão Vitória, KLC/Coru-

Duas rodadas
neste sábado

. '0 Campeonato de Futebol Suíço do
João Pessoa terá duas rodados neste

sábado, o partir dos 13h30. Restàm
quatro vogas poro o segundo fase, dos
grupos A e B. As outros duas chaves já
têm definidos os classificados .; Ami
zade, Borracharia Senem, Auto Posto
Solomon e Camisa lO/Motel Gorden.

loja Diversus/Ex-Astros (branco) e Vitória disputar�m o bronze em 2007 .

pá, Retífica Thives e Kiferro. Kalahari, Borracharia Senem,
O 'B' tem Tio Patínhas/Smur- Baumann e Magic World. E ó

fs/AS, União Motores, Borges 'D' tem Diversus/Ex-Astros,
_

e Cival. O 'C' é formado por Sociedade/Cavalete, Nicopel/·
AADF/Posto Cidade/Italínea/ Farmareis e Noite a Fora,

Decisão amanhã
do Entre Bairros

_Bocha Rafa .

terá dez times
Amanhã, o partir dos 15h no Campo do . Começo dia 10de março o Campeonato
Fico, acontece o final do Campeonato Münicipal de Bocha Rafa Valo, no sede do
Entre Boirros de GuaramíiTin --: Toça Baependi. Serão dez equipes no compe-
Osvaldo Gadotti. Os primeir.os o entmr tição e o primeiro radada terá Arsepum x

em campo são Jacu Açu ·e Vila Caro- . Refrigeração Frigomaq e Kuchenbecker/
lina, no brigo pelo terceiro lugar.· Na . Leier x MiglasiSchroeder. Participam
seqüência é o vez de Vila Rischter e

.

também BaependiiSipaca,Weg; Arduino
Beiro Rio disputarem o título.

. Pradi, João Pessóa e D'Jack.
.
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·ree a imagem da sua empresa!
Vista SflIIS rolaboradores com ulliformes

jnodi.lzido$ rom tecidas ·dn
mnis ntfa 1{1u:llidnu.il. .

I

. Novas medidas
. Quem foi '00 João. Marcatto no

último quarto-feira até estranhou
aquele .cerm do Polícia Militar
com uma espécie de guindaste

. que ficou içado.o jogo todo. f)
major do PM, Araújo Gomes, disse
que o equipamento é uma câmera
móvel, que consegue filmar todo
o arquibancada. Foi o primeiro
vez que o sistema foi usado foro
de Florianópolis. E o 'foto não tem
nado o ver com o incidente em

Criciúma, já que este monitora
mento já vinho sendo. feito antes.
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HOMEM DO GOL

ESPORTE----------

Iva-n quase é derrotado pela cõibra
Autordo gol contra o Figueirense quase foi substituído no segundo tempo

VOLEIBOL - ONTEM E HOJE
o Voleibol foi inventado em 1895 pelo americano William Morgan, no Cidade de Holyoke em Massachussets nos

.
Estados Unidos. O nome original era "Minonette", o rede era colocado o 1,83m de altura e o bolo era uma câmara
de ar do bolo de basquete. No Brasil foi praticado pelo primeira vez em 1915, no Colégio Marista de Pernambuco.

. JARAGUÁ DO SUL requer mais esforço físico,
Por pouco uma cãibra mas na hora do gollembrei

não tirou a vitória do [u- da minha famí-lia", recor

ventus, na noite de quarta- dou.
feira, contra o Figueirense. A superação foi visível
O homem de gol, [osivan durante todo jogo, além de
Alves da Silva, 29· anos, ganhar do campeão do pri
pediu para sair aos 30 mi- meiro turno, o time teve
nutos, pois já não agüenta- que vencer dores muscula
va mais as fortes cãibras. res e contusões. Ivan lembra
Quando o técnico Dirceu que tentativas não faltaram.
Mattos decidiu pela troca, "Tive cinco chances reais
Maciel se contundiu e teve de finalizar, ma-s a bola não

que ser substituído. Sorte· entrou. A equipe mereceu a

do Moleque Travesso que vitória", obse:r:.vou.
logo depois viu Ivan, como Quanto à possibilidade
é- conhecido, marcar o gol de ganhar o returno, o ata
da vitória. cante está confiante. "Sabe-

Só foi a bola entrar que . mos que temos condições de
.

o atacante despencou. Caiu conseguir o título", decla
no chão, devido às dores rou Ivan, acrescentando que
musculares. "Estava doen- o time está.mais entrosàdo e

do muito o campo molhado focado na competição.

PIONEIROS
Em Jaraguá do Sul. os primeiros contatos com o modalidade
aconteceram no final do década de 30 no Grupo Escolar Abdon
B.alista com o professor de Educação físico Hélio Moritz. Peste
riormente todos os outros estabelecimentos de ensino passaram
o introduzir o Voleibol nos aulas de Educação físico, surgindo
assim às primeiros disputas interescolares no município.

Ivan inícíou a carreira no

São Paulo,' depois foi para ,

o Paraná, onde jogou pelo
Adap/Galo e o Paranavaí. É
a segunda vez que ele está
no [uventus. Em 2004 ves

tiu a camisa tricolor quando
o time ainda estava recome

çando.
No entanto, ele prefere

o momento atual. "Agora a

equipe está bem: estruturada,
disputando um campeonato
mais difícil", compara. Por
ter jogado pelo [uve, Ivan é
facilmente reconhecido nas

ruas da cidade. "Alguns me

reconhecem, a torcida aqui
é bastante fanática", disse
enquanto 'dava autógrafos

.

no Centro da cidade.

�
�
o
a:
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c::

GENIELLI RODRIGUES Ivan (E) foi um dos destaques da segunda vitória consecutiva do Juventus

EQUIPES DE COMPETiÇÃO
-

Nos anos 50, o Baependi formou o time mais importante do
Norte Catarinense, comandado 'peln jovem Murillo Barreto de
Azevedo. Jogava no sistema 4 x 2, isto é, com dois levantadores.
Brilharam nesta posição os jovens, Egon João do Silvo e Vol·
mor da Silvo, cujos jogados criativos propiciavam os cortados -

indéfensáveis de Adolpho Mahfud, Mário Mahfud, Jorge Mot·
tot SainirMattat Eduardo Mann e Murillo Barreto de Azevedo.
A partir de 1954, o Colégio Marista São Luís, também formou
um grande esqúadrão, e pôs em xeque o supremacia azurra.

Integravam o equipe Paulo Moretti, Elizaldo Leutprechet, Raul
Driessen, Geraldo Lessman, Stazack, Alnoberto Hinsching, Zippe··
rer e Krüger. Nos jogos mais relevantes contra equipes de Curio

.

tiba, Blumenàu, Joinville e São Paule, o Baependl e o Colégio
São Luís juntavam forças, formando um único time tornando-se
quase imbatível. Participavam de campeonatos, torneios eje- �m pé: Valmor da Silva,
gos amistosos, e quando jogavam em coso, raramente perdiam. Adolpho Mahfud e Mário
Não havia ginásio. Treinos e jogos aconteciam nos qimdras do Mahfud; agachados: Jorge
Colégio São Luís e no Baependi, o -cé� aberto. . Mattar, Samir Mattar e Egon Silva.
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FORTES EMOÇÕES
\

omeça hoje o espetáculo do futsal
JEC.e Carlos Barbosa dão o pontapé inicial na competição hoje em Joinville

L I � A 2 DA REDAÇÃO
O Ginásio

,O do Sesi em

() 'Joinville será

paleo hoje da

FUTSAL primeira parti-
_

da da Liga Fut-
sal 2008. O time da casa recebe
o Carlos Barbosa, às 19 horas.
Além deles, mais 18 equipes

�

participam da competição, que
neste ?fia terá apenas uma mu

dança no regulamento, Contin
uam se classificando 12 equi
pes para a próxima fase e elas
formam dois grupos de seis. A

diferença está aí. Ao invés de se

classíficarem dois para a próx
ima fase, agora passam quatro,
formando então as quartas-de
final.

ORioGrande do Sul é oEsta
do que mais tem representantes
- cinco no total. Santa Catarina
e Rio de janeiro vêm logo atrás
com quatro. São Paulo tem três,
Minas Gerais tem dois e Espíri
to Santo e Paraná têm um.

Entre os cinco clubes

gaúchos com mais expres
sividade na competição está
o Carlos Barbosa. O time é o

único brasileiro a conquistar
o Mundial Interclubes da Fifa.

* **** �ÇÃGwms !W!BIlSA!II:�
Fundação: 1/3/1976
Cidade: Corlos Barbosa (RS)
Ginásio: Centro Municipal de Eventos
(6 mil pessoas)
Site: www.acbf.com.br
Técnico: Jari do Rocha (Jarico)

Melhor resultado no liga: Tricampeão (2001/04/06)
No ligo desde: 1997 Jogos: 291 Vitórias: 141
Empates: 58 DelTotas: 92 Gols Pró: 970 Gols Contra: 793

• '* '*.... ASSOC!AÇÃO DESPOlffiVA
'* "'* CWS!S1A ill'ltW

Fundação: 10/12/1978
Cidade: Orlôndio (SP)
Ginásio:Maurido Leite Morais (mil pessoas)
Site: www.adcintelli.com.br

Técnico: Fábio da Silvo Gomes Filho (Fabinho)
Melhor resultado no liga: 4' lugar em 2007
No ligo desde: 2004 Jogos: 109 Vitórias: 52 Empates: 15
DelTotas: 42 Gols Pró: 285 Gols Contra: 270

comAtWUCSlAFF
Fundação: 1/1/1999'
Cidade: Farroupilha (RS)
Ginásio: Paliesportivo do UCS (3 mil pessoas)
Site: www.cortianaespartes.cóm.br
Técnico: Sé�io Lacerda (interino)

Melhor resultado na liga: 5 lugar (2002/04)
No liga desde: 2000 Jogos: 194 Vitórias: 72
Empates: 48 OelTotas: 74 Gols Pró: &73 Gols Contra: 540

•"" ���II_ClMED
Fundação: lln/2006
Cidade: Cobo Frio (RI)
Ginásio: Arney Machado (5.045 pessoas)
Site: httpi/cecabofrio.com.br

Técnico: Sóvio Tardini Bódini (Sóvio BadlnilMelhor resultado na liga:'lO' lugar (2004
No ligo desde: 2004 Jogos: 87 Vitórias: 16 Empates: 27 Der
,rotas: 44 Gols Pró: 188 Gols Contra: 287

SÃo CAEl'AIiIO fllTSAl.
Fundação: 2/1/2003
Cidade: Sôo Coetano (SP)
Ginásio: Centro Esportivo Joaquim Combaúva
Rebello (1,2 mil pessoas)
Site: www.saocgetanofutsalpedraazul.com.br
Técnico: José Fernando Cobrai Azevedo

Melh.or resultado no ligo: 8' lugar (2007)
No ligo desde: 2006 Jogos: 48 Vitórias: 14
Empates: 7 Derrotas: 27 Gols Pró: 101 Gols Contra: 155

A "Laranja Mecânica", como

o time gosta de ser chamado,
já venceu por três vezes a Liga
Futsal.

Já a Ulbra vem empolgada
pela conquista da Superliga,
em Uberlândia.

Os cariocas vêm com -tudo
com o Vasco. Depois de dois
anos sem disputar a Liga, o

time do Rio de Janeiro, o time
se firmou na cidade de Vassou
ras. É lá que os cruzmaltinos
mandarão seus jogos e tentarão
reviver os momentos de glória
do início da década, quando
conquistaram vários títulos, in
clusive o da Liga Futsal.

São Paulo não poderia ficar

para trás. O São Caetano, com
tradição em revelar bons talen
tos, entra para a terceira Liga
Futsal. Em 2007 o time do ABC

paulista alcançou a segunda
fase e neste ano a ambição é

chegar ainda mais longe.
Entre os catarinenses a Mal-

, wee é a grande favorita ao títu
lo. O elenco repleto de estrelas
como Falcão, Lenísio e Tiago
vem forte em busca do terceiro
título. O JEC quer porque quer
o título inédito. Veja abaixo os

20 clubes participantes.

../L IJlIlElll �llll(ill'lt

'""'f7 Cli!S�EGllm!}A!}!!Ií'!:!W'IY
UNI..UL Fundaçoo: 1/6/2000

Cidade: Tubarão (SC) ,

Ginásio: Salgadão (600 pessoas)
Site: não tem
Técnico: Paulo César de Oliveira Gambier (Paulinho Gambier)
Melhor resultado no ligo: 13' lugar (2006/07)
Na ligo desde: 2006 Jogos: 40 Vitórias: 14
Empates: 9 DelTotas: 17 Gols Pró: 103 Gols Contra: 106

SPORr !lUll U!Jl!WSllWiO
Fundação: 26/1/1998
Cidade: Conoas (RS)
Ginósio: Celso Marbach (6 mil pessoas)
Site: www.ulbra.br/esporte

Técnico: Milton Luiz Ziller Júnior (Miltinho)
Melhor resultado no ligo: Tetracampeóo (1996/98/02/03)
Na Ligo desde: 1996 Jogos: 318 Vitórias: 175
Empates: 61 DelTotas: 82 Gols Pró: 1.127 Gols Contra: 807

m CUJIlE ESPOImW E

� RECREA'I1VO ATlJImCO
� Fundação: 20/9/1915
u_ Cidade: Erechim (RS)

Ginásio: CER Atlôntico (3 mil pessoas)
Site: www.ceratlantico.com.br
Técnico: Adão Valter Guimarães (Cigano)
Melhor resultado na liga: Vice-campeão (2005)
Na ligo desde: 2002 Jogos: 166 Vitórias: 77
Empates: 40 DelTotas: 49 Gols Pró: 491 Gols Contra: 423

ADJ/MAI.W£E MSAl. .

Fundação: 15/2/1992
Cidade: Jaraguó do Sul (SC)
Ginósio: Arena Jaraguá (8,5 mil pessoas)
Site: www.malweefutsal.com.br

Técnico: Fernando luiz leite Cardoso Caelho
(Fernando FelTeti)

,

Melhor resultado no ligo: Bicampeóo (2005/07)
No ligo desde: 2001 Jogos: 168 Vitórias: 91
Empates: 32 Derrotas: 44 Gols Pró: 622 Gols Contro: 442

CLUBE DE .NATAcAO E
REGATAS AIYARES CAilrlAl./VIfÓmA
Fundação:-6n/1902

-

Cidade: Vjtória'(ES)
Ginásio: Alvores Cobrai (6,5 mil pessoas)

Site: www.futsolalvaresvitoriaes.com.br
Técnico: Roberto Zacouteguy
Melhor resultado na ligo: 20' (2007)
No ligo desde: 2007 Jogos: 19 Vitórias: O Empates: 3
DelTotas: 16 Gols Pró: 32 Gols Contra: 79

�inalistas no ano passado, Malwee e Joinville continuam figurando entre os fqvoritos ao título em 2008

" -e '" 1I@IlIZONiIIlA FlJ'IUl

•'
"

Fundação: 1/1/1980
.. ,'Cidade: Honzontina (RS)

Ginásio: Edio Stoll (1,3 mil pessoas)
Site: em construção

Técnico: Marcos Xavier de Andrade (Marquinhos Xavier)
Melhor resultado no ligo: 3' (2005)
Na liga desde: 2005 Jogos: 86 Vitórias: 43

,
Empates: 19 DelTotas: 24 Gols Pró: 235 Gols Contra: 175

CliIIlE DE REGAlAS II�
.

liA GAMJIIIlSSfllASSOIlRAS
Fundação: 21/1/1898
Cidade: Vassouras (RJ)
Ginósio: Sombrão (1,5 mil pessoas)

Site: www.crvascodagama.com
Técnico: Marco Antônio Domingues Bruno (Marco Bruno)
Melhor resultado no ligà: Compeóo (2000)
Na liga desde: 1999 o 2001 e 2004 a 2006
Jogos: 140 Vitónas: 66 Empates: 20
Derrotas: 54 Gols Pró: 475 Gols Contra: 460

âÃG PAULO FmlllJl tlllilf/
PlWA CruSE IJIlEfUA!i!lIA

'oJ" Fundação: 10n/1935
Cidade: Uberlôndia (MG)
Ginósio: Waltercides Borges de Sá (400 pessoas)

Site: www.praiaclube.org.br '

Técnico: Marcelo José Duarte (Morcego)
Melhor resultrido no ligo: 4' (1999)
No ligo desde: 1999 (não participou em 2001)
Jogos: 175 Vitórias: 56 Empates: 38 DelTotas: 81
Gols Pró: 521 Gols Contra: 573

PlJllElI,I!lrI'RiÍPOUMKlNIIA
Fundação: 1/12/2001
Cidade: Petrópolis (RI)
Ginásio: UCP (2,5 mil pessoas)
Site: www.pec.esp.br

Técnico: Fernando de Paulo Malafaia (Malafaia)
Melhor resultado no ligo: 8' (2006)
Na liga desde: 2005
Jogos: 48 Vitórias: 18 Empates: 13
DelTotas: 17 Gols Pró: 130 Gols Contra: 121

1Oh15 - Colegial x São Caetano
(SporTV)
17h - Ulbra x Banespa
19h - Atlântico x Álvares Cabral
19h - Praia Clube x Minas
20h - Cabo Frio x Petrópolis
SEGUNDA·fEiRA (3/3)

HruE (29/2)
19h - Joinville x Carlos Barbosa

.

(SporTV)
AMANHÃ (30/2)

ij)
RCWi'ORTE ruSE IlAtlESPA
Fundação: 4/1/2004
Cidade: Gorça (SP)
Ginósio: Arena RCG (3 mil pessoas)
Site: www.rcg.com.br

Técnico: Antônio Corlos Guimarães [fuca)
Melhor resultado no liga: Vice-compeão (1997)
Na liga desde: 1997 Jogos: 224 Vitorias: 87
Empates: 58 Derrotas: 79 Gals Pró: 743 Gols Contra: 741

r IlAGMAEU/PEIIAlTY/UMIlWMA

'Fundação: 2/1/2003Cidade: Umuarama (PR) ,

Ginósio: Amóno Vieira do Costa (5 mil pessoas)
Site: www.umuaramafutsal.com.br

Técnico: Paulo César Cordoso (Paulinho Cordoso)
Melhor resulta�o na ligo: 9' (2006)
Na liga desde: 2006 Jogos: 58 Vitórias: 20 Empates: 19
DelTotas: 19 Gols Pró: 140 Gols Contra: 137

20h15 - Ulbra x Alvares Cabral
20h15 - Malwee x São Caetano
20h15 - Teresópolis x Colegial
20h15 - Carlos Barbosa x hnespa
QUARTA-fEIRA (5/3)

ESPORTE CLUBE
rtwOPOI.IS/1)AI.POIl'It

'T'-� " '1!_ Fundação: 17fl/2003
teresopous Cidade: Teresópolis (RI)

Ginásio: PedrolGgeJohara (5,1 mil pessoas)
Site: nãotem
Técnico: Paulo Cezar Mussolem
Melhor resultado no ligo: 9' (2007)
No ligo desde: 2007 Jogos: 29 Vitórias: 11
Empates: 7 Derrotas: 11 Gols Pró: 67 Gols Contro: 68

JOIIMIll ESPORTE CUIBE
/KRONs\llJAlPt'lIl'lt
Fundação: 29/1/1976
Cidade: Joinville (SC)
Ginósio: Sesi (2,8 mil pessoas)

Site: www.jec.com.br
'

,Técnico: Paulo Fernando Sortor (Paulinho Sananduva)
Melhor resultado no ligo: Vice-compeão (2007)
No ligo desde: 2003 Jogos: 129 Vitórios: 55

- Empates: 34 Derrotas: 40 Gols Pró: 345 Gols Contra: 323

�DERlmVA�
Fundação: 25/3/1944 '

Cidade: Florianópolis (SC) ,-

Ginásio: SEST!$ENAT (800 pessoas)
Site: www.adcaleglal.cam.br

Técnica: Valeir de Paulo Moreira (Moreiro)
Melhor resultado no ligo: 15' (2007)
No ligo desde: 2007 Jogas: 19 Vitórias: 6 Empates: 7
Oerrotas: 6 Gols Pró: 52 Gols Contra: 52

V&WMIRAS rtNiS CLUBE
Fundação: 15/11/1935
Cidade: Belo Horizonte (MG) ,

...n..".. Ginásio: Arena Telemig (3,6 mil pessoas),

Site: www.minastenisclube.com.br
Técnico: Rodrigo Guimarães limo (Perdigão)
Melhor resultado na ligo: Vice-compeão (2002)
No ligo desde: 1996
Jogos: 259 Vitórias: 83 Empates: 51
DelTotas: 125 Gols Pró: 854 Gols Contra: 981

20h15 - Petrópolis x Colegial
20h15 - Umuarama xSão Caetano

QUlNTA·FEIRA (6/3)
20h15 - Praia Clube x Atlântico
20h15 - Cabo Frio x Joinville
SOOA·fEIRA (1/3)
20h15 --Vasco x Colegial
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MELHOR IDADE

Romilda Zan,ghelini, aos 65 anos, pratica dança,
ciclismo, ginástica e canta em coral

JARAGUÁ DO SUL
A aposenta

da Romilda Zan
ghelini, 65, po
deria ser uma dona-de-casa comum qu e faz tricô e

cozinha para os filhos e netos nos finais de semana.

Mas não, Romilda não pára par um instante sequer.
Mãe de quatro filhos e que nunca párticipou de cur
sos de artesanato, ela foi por cinco vezes a primeira
colocada em concursos de bicicleta mais enfeitada.
Os temas variam de acordo com as datas que podem
ser aniversário do município, Dia do Trabalhador,
ou feriado de Nossa Senhora Aparecida. Além de
enfeitar as bicicletas, a aposentada confecciona as

roupas para combinar com o tema escolhido. Pro
duzidas a base de tampinhas de garrafas plásticas,
anéis de latinhas de refrigerante, tecido ou corda, a
criatividade de Romilda é ilimitada.

"

Romilda virou celebridade -no município. 00 vencer diversos concursos de bicicleta mais enfeitado

dos concursos.

As competições
já lhe renderam

A aposentada que trabalhou por 12 anos em uma

empresa do município e mais dez anos no Banco
do Brasil, ainda encontra tempo para participar de
dança de salão, ginástica e grupos de coral. "Já nos

apresentamos em grandes supermercados da cida
de, clubes e shoppings. A organização do coral está
cogitando a possibilidade de nos apresentarmos em

outras cidades do Estado", disse orgulhosa.
Romilda pratica ainda dança de salão e bolero,

provando que a idade não.trouxe limitações, mas au
mentou as possibilidades.

De todas as atividades de Romilda, a.que mais

despende tempo e vontade é o artesanato produzi
do nas bicicletas com a qual a aposentada participa

um microsys
tem, bolsa de passeio, bonés, camisetas, dois celu
lares, uma bicicleta e um edredon, além de vários
troféus que enfeitam a residência onde mora. Porém,
Romilda garante que o maior prêmio é a alegria de
viver e de se relacionar com outras pessoas, conhe
cer gente e se divertir.

A aposentada tornou-se uma celebridade nos en-

,-contros que participa e freqüentemente é convidada
para eventos como a Schützenfest e outras festas re
gionais. Romilda, que é natural de Rio dos Cedros e

mora em Jaraguá do Sul há 30 anos, desfruta da vida
com entusiasmo e alegria.

OSNIALVES
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