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Viver Bem traz
',,' dicas para o lar
� Arquitetos da RVR falam sobre o merca

do de decoração e arquitetura.
Páginas 12 e 13

,Promotoria pede informação
sobre o prático de nepotismo
Prefeituras e Câmaras de Guaramirim, Massaranduba e Schroeder devem enviar relação de servidores.

A malha Que envolve você.

www.elian.com.br

Amigas para
uma vida toda
Magdalena e Reinalila dividem afeto e

experiência no Lar das Flores.
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Página 4

Os estudantes brasileiros estão no

topo da lista no que se refere ao en

gajamento escolar, isto é, sentir-se
bem e aceito na escola, segundo pes
quisa da Organização para a Coope
ração e Desenvolvimento Econômico
(OCDE). O levantamento foi realizado
com 250 mil estudantes de 15 anos

em 42 países. Coréia do Sul e 1>0lônia
eStão na outra ponta, com altas taxas
de alunos apresentando "sintomas"
de que "não se sentem parte" do 10-
col de estudo.

'
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LEIA HOJE
Farpas entre
situação e

oposição
Página 3

bcis regras não
�miDUell queixas '.
Mesmo com as exigências da Anotei,
telefonia é campeã de redam9çóes.
Procon alerta consumidores para os

principais problemas.
NI" ri

Duelo de gigantes
pela Liga Futsal
Malwee e Cortiana/UCS se enfrentam
hoje às 20h15 na Arena Jaraguó. Os
jar,aguaenses encaram o desafio como
um teste para o Mundial.

Página 22

Setor IIDIeJeim
liderIl eJql8Jt11Çi1
(orupó apresentou crescimento nasexpor
tações no último mês de janeiro. Foram

.

USS 283.098,00 contra USS 124.118,00,
no mesmo período do ano anterior

�lIi
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OPINIAO-------�--

<'

CHARGE

EU NEM SIGO OS 'SETE',
AGORA TEM MAIS SEIS?

'" -

PONTO DE VISTA

. Ação indenizatória entre empresas

RODRIGO OLHER
FERNANDES GARCIA,
ADVOGADO NA
CASSULIADVOGADOS
ASSOCIADOS•.

Comprovada a inexistência de relação
de emprego ou de fraude, a Justiça do Tra
balho não é competente para julgar pedido
de indenização decorrente- de contrato
de representação comercial firmado en

tre pessoas jurídicas. Com esse entendi
mento, a sa Câmara do TRT de Campinas
negou provimento, a recurso ordinário

interposto por autor inconformado com
.

a decisão que extinguiu o processo sem

julgamento de mérito.
Sob o argumento de que a ré o obrigara

a constituir empresa de representação co
,

mercial com intuito de encobrir a relação
de emprego existente, o recorrente insistiu

.: na tese da competência da Justiça do Tra
balho para julgar sua demanda, alegando,
ainda, que durante os quase cincoanos em

que trabalhou para a empresa como vende
dor externo manteve com ela uma relação
de subordinação e pessoalidade. Por sua
vez, a recorrida contra-argumentou que o

autor sempre exerceu sua atividade como'
representante comercial, mantendo coma
reclamada uma relação de caráter mercan
til, e não de emprego.

Para o relator do acórdão, desembarga
dor José Pedro de Camargo Rodrigues de
Souza, a alegação do demandante cái por
terra diante do contrato social, colacionado'
aos autos pelo próprio autor. O documen-

ÉTICA E EDUCAÇÃO

Conhecemos

Para começo de conversa, o verbo conhecer, da for
ma como aparece no título, pode suscitar uma série de
conotações cuja extensão e cuja complexidade cabe ao

professor determinar, na dependência do ângulo em

que se analise a questão.
,

À indagação inicial o professor poderá responder de
formas variadas, retratando seu relacionamento com

os alunos sob a ótica exclusiva da referência física ou

estabelecendo relações de convivência que incluem a

leitura do íntimo do educando.
Forçoso é admitir, entretanto, que há professores que,

no trânsito diário entre carteiras, acabam não conhecen

do seus alunos, ignorando seus nomes, não argüindo suas

lições, não interpretando suas ações, não analisando suas

provas e, o que é pior, não avaliando sua aprendizagem,
limitando-se, não raro, a pontuar sim desempenho.

É nesse ambiente estranho ao verdadeiro c�nceito
do que seja ensino-aprendizagem-avaliação que profes
sores trafegam seu relacionamento com os alunos; sem
conhecê-los por inteiro, acabam fórmulando regras e

formando juízos que se convertem em verdadeiras sen

tenças de condenação, sem ao menos conhecer o móvel
do feito que possa levar à reprovação.

Assim os bancos escolares acabam convertendo-se
em banco de réus, cujo espaço de defesa se limita ao

trânsito das relações professor-aluno. Desgastam-se
uns, irritam-se outros, indo, de permeio, o comodismo

, inoperante, o idealismo inexistente, a pedagogia, ca
penga, a psicologia cega, a afetividade ausente.

Em nome de todas essas falhas e por força de todas
essas circunstâncias o professor acaba vendo o aluno
como número e não como pessoa.

- Conhecer o aluno, nas suasmais variadas facetas e nas

suas mais dissimuladas atitudes, não é tarefa fácil, mas é
meta atingível, desde que o professor se muna de instru
mentos capazes de encurtar a distância que, por vezes,
existe entre um e outro, desde que sua ação didático-pe
dagógica não se nutra de pequenos ressentimentos, mas
de grandes concessões, desde que o grau do seu relacio
namento não se meça pela extensão da nota, mas pelo ta

manho da afetividade, já que a educação é obra de amor.

os nossos
{

alunos?

to prova que a sociedade de prestação de �

serviços no ramo de representações comer
ciais constituída pelo autor iniciou suas

atividades quase um ano antes da data

postulada para o reconhecimento do liame

empregatício com a ré. Ainda, o depoimen-
to do autor desautoriza seu argumento de
existência de um vínculo de emprego entre
as partes nos moldes do artigo 3° da CLT,
uma vez que atesta a ausência de controle,
pela ré, do horário de trabalho do autor e
a não obrigatoriedade do comparecimento
diário deste na empres,a.

Coin base nesses argumentos, os de

sembargadores .concluíram tratar-se de
uma ação indenizatória entre duas Ressoas'
jurídicas: o que, segundo ,os magistrados,
não é de competênciada Justiça do Traba-

, lho. Fonte: TRT da 15a Região- São Paulo.
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FALA Aí!

"Se é para ter lei,
que seja para todos."TERRYS DA SILVA (PTB),
VEREADOR e autor de emenda

supressiva a projeto que
permite o consumo e venda

de bebidas alcoólicas em eventos
realizados da Prefeitura.

" Se o vereador
tornou-se

dispensável, ele
deve dor oportunidade

ao suplente. "
MARISTELA MENEl (PT DO B),
VEREADORA, criticando Ronaldo
Raulino (PDT) por ter afirmado que o

"legislativo morreu".

" Os espanhóis
precisam cuidar
de suas próprios

feridas. "
ARLINDO CHINAGLIA (PT-SP),

DEPUTADO FEDERAL,
sobre restrições a entrada
de brasileiros na Espanha.

Abalou 1
A oposição (foto), em minoria no Câmara de Jaraguá, encontrou o cominho
poro desestabilizar emocionalmente o presidente Maristela Menel (PT do
B). Roupa preto usado em sinal de luto pelo "morte" do Legislativo no sema

na passado, alusão do vereador Ronaldo Raulino (PDT) pelo subserviência,
sequndo ele, 00 poder Executivo, provocou reação do vereadora, crítico feroz
do gestão do prefeito Moacir Bertoldi (PMDB} até ser eleito poro presidência
do Coso com votos do base governista. Maristela, visivelmente incomodado
sugeriu que os descontentes com o condução dos trabalhos pelo atual Mes�
Diretora entreguem seus diplomas, dando lugar para aos suplentes. Como
instrumento de argumentação, pura bobagem, dando mais margem 00 dis-
curso do oposição.

'
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ABALOU 2 -

Porém, o razão é dela quanto o críticos
do oposição por ter reservado R$ 1 mi
lhão de possíveis sobras do orçamento
do Câmara para somar no construção
de pontes, asfaltamento de ruas e

melhorias em estrados não pavimen
tados, por exemplo. Até porque é uma

, prático adotado com freqüência nessa

Legislatura. Inclusive quando o oposi
.

ção comandava o Legislativo.

POSITIVO
Seguindo o pioneirismo de Criciúma, máquinas coço-níqueis apreen
didos no região qQ Vale do Itapocu também serão transformados em

computadores pOfa eseolns municipais e estaduais e Ongs que dão
assistência o comunidades carentes.

HIPOCRISIA
�ntre os novos pecados capitais decretados pelo Igteja Católico está o c:

de causar injustiça social. Ao pé do letra, dos prefeitos 00 presidente
do República todos garantem um lugar no lníemo, Em tempo: embora
o opulência do Igreja, tornar-se muito rico também é indicativo poro o

fogo eterno. Perguntar não ofende: e o dinheiro dos milionários, poro
,...·i��ras e reformas,de templos,yestádispeosado? .

ÀLTERNATIVA
Com concurso previsto sá para 2009, sete agências e postos da CEF de

!,g!nville possam a atender tr�balhadores no en�aminhamento do s�
guto desemprego e outros prócedimentos. Segundo a superintendên
cia do DRT em Santa Catarina, Jcnaguá do Sul também será incluída.

STAMMTISCH
Se projeto proibindo venda e con

sumo de bebidas alcoólicas em

espaços públicos, como já é lei
em Guaramirim, for aprovado 'em

Jaraguá com emenda incluindo
eventos do prefeitura, a Stammtis
ch também fico ao desobrigo. Al
guns comerciantes, que enxergam
o evento como manifestação de
poucos e de nenhuma influência
nos vendas, torcem por isso.

VAI ESPERANDO
Atingidos pelas �huvas do mês passado
em Jaraguá do Sul ainda esperam pelo
liberação do FGTS para recompor preju
ízos. A papelada da prefeitura está em

Brasília, aguardando liberação da Defe
sa Civil nacional. O que nao se constitui
em novidade. Poro socar, todo o burocra
cia possível. Para depositar, cafezinho
expresso, agüinha gelado, biscoitinhos...
Aliás, segundo os previsões, vem mais
chuva forte por aL

CONFIRMADO
.,.iPelegada Anelize Christine'Forst�� que vem de Coçodo� assume vogo
no delegacia de Jaraguá, onde já'iprocura imóvel poro residir. Como
vem do Oeste, tleve ficar. Já dos antecessores, de pouco tempo por
aqui, dois preferiram voltar às origens, no litoral.

,�,I;pAUFICADDS.

A'partir do IIno que vem os cargos de gerênci!l nils 36 Secretarias de
Desenvolvimento Regional somente serão ocupados por portadores do
certificado de conclusão do curso de Agente de Desenvolvimento Re-

i�ional. O alerta é d� governad iz Henrique do Silveira (PMDB).,.

MEIO A MEIO'
Se em outras áreas o presença da mulher ainda nôo é significativa, no
M.inistério Público de Santa Catarin.a elos ocupam 9uatro cargos como

).elocurodoros de Justiça e 83 P�llmbtQria's de Justiço, em 387 fun
;�'diversas do totahde 669 servidores. ii'

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



D O CORREIO DO POVO
QUARTA-FEIRA, 12 DE MARÇO DE 2008

NEPOTISMO'

POLíTICA----------

Promotoria solicito informações
.

Câmara encaminhou ontem relação dos servidores em comissão e efetivos
GUARAMIRIM

A Câmara de Vereadores
protocolou ontem, na Promo
toria de Justiça da Comarca,

o
relatório com a relação atuali
zada de todos os servidores da
Casa, em cargos de comissão
e também efetivos. As infor

mações foram solicitadas pela
promotora de Justiça, Maria
Cristina Cavalcanti Ribeiro,
como parte do Programa de
combate ao nepotismo no ser

viço público no Estado, do Mi
nistério Público. (

Com prazo de 30 dias para
resposta, as mesmas Informa
ções foram solicitadas ao Exe
cutivo, e também às Câmaras
e Prefeituras de Schroeder e

Massaranduba, municípios de

abrangência da Comarca.
A promotora requereu o nú

mero de servidores efetivos, de
tentores de cargo em comissão
e também temporários, dentre
eles o número dos que mantêm
vínculo conjugal, de união está
velou parentesco, em linha reta
ou colateral, até o terceiro grau,
ou por afinidade, até o segundo
grau,

o

com os agentes públicos

detentores de mandato eletivo,
secretários do Poder Executivo
e dirigentes dos órgãos da ad
ministração direta e indireta.

Também pediu a' relação
atualizada dos cargos de pro
vimento em comissão, com a

descrição de suas atribuições, e
a relação dos servidores contra
tados temporariamente. Além
disso, solicitou, se houver, có
piá da legislação municipal
que regulamenta o acesso

o

de :

parentes de agentes públicos ao

serviço público independente
mente de concurso, ou informe
sua inexistência.

Após análise das informa

ções, caso confirmada a práti
ca do nepotismo, deverão ser

promovidos ajustes de condu
ta ou ações civis públicas. No
caso de Guaramirim, o levan
tamento estatístico realizado

pelo Ministério Público, com
informações prestadas pelos
próprios poderes, apontou
que há casos de nepotismo na

Prefeitura que, entretanto, não
foi registrado na Câmara.

CAROLINA TOMASELLI

\ 256 J"
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Terceiro projeto de lei em
. tramitação nesta legislatura

�o
Pela !.egunda vez, tucano Marcos Mannes dá entrada na proposta

Paralelamente à atuação da
Promotoria de Justiça no com

bate ao nepotismo, tramita na

Câmara de Vereadores projeto de
lei que proíbe a contratação de
parentes na Prefeitura e Câmara.
De autoria do vereador Marcos
Mannes (PSDB), a proposta está
sendo analisada pelas comissões
permanentes da Casa.

Nesta legislatura, outros
dois projetos proibindo o ne

potismo já foram apresenta
dos, um pelo próprio- verea
dor tucano, assinado também
por João Deniz Vick (PMDB)
e Evaldo João Junckes (PT), e

outro por Luís Antônio Chio
diní (PR). Ambas as propostas
nem chegaram a ser votadas, a
primeira porque não teve pa
recer da comissão de Legisla
ção e a de Chiodini porque re

cebeu parecer desfavorável da
assessoria jurídica. Desta vez,
a promessa é de que o projetá
será levado a plenário.

"Quem é a favor, que vote
a favor, quem é contra, vote
contra. Nós vereadores preci
samos ter postura de dizer sim
ou nâe", discursou Mannes,
que decidiu apresentar nova
mente o projeto porque "quer
que as coisas aconteçam".
Para ele,

o

é preciso moralizar
a administração pública, que
não pode ser usada como ca

bide de emprego. "Se a pessoa
é capacitada, o mercado de
trabalho está aberto".

De acordo com a propos
ta, fica vedada a contratação,
para cargos de confiança, de
parentes de até terceiro grau
do prefeito, vice, procurador,
secretários, diretores, presi
dentes e vices de autarquias
e fundações da administração
direta e indireta, no Executi
vo e no Legislativo. Também

proíbe que sejam contratados

parentes dos vereadores na

Câmara ê Prefeitura.

PMOB cita
três casos

A bancada do PMDB na Câ
mara, por sua vez, encaminhou
no mês passado um ofício à

promotora solicitando "uma

atenção especial" no sentido
de coibir a prática do nepotis
mo no município. No ofício,
os vereadores Osni Bylaardt.,
João Deniz Vick e Maria Lúcia
da Silva Richard destacaram,
entre os casos configurados
como nepotismo, o secretário
de Saúde e Bem-Estar Social,

o Gerson Izídio Peixer, irmão do

prefeito Mário Sérgio Peixer;
a secretária, de Educação, Ma
ria Inês Fernandes, esposa do

vice-prefeito José Joaquim Fer
nandes, além do chefe de setor
Cléberson Junckes, sobrinho
-do presidente da Câmara, Eval
do João Junckes (PT).

Segundo o líder da banca
da, Osni Bylaardt, o pedido foi
feito à promotoria "já que por
diversas vezes o projeto vem se

arrastando na Câmara".
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SEMANA DO CONSUMIDOR

Novos regras não diminuem queixos
Mesmo com as exigências da Anatel, telefonia é campeã de reclamações
JARAGUÁ DO SUL

O agricultor Sandro George
Adams, 39 anos, tenta há oito
dias resolver um problema com
uma operadora de telefonia.
Ele e a esposa optaram por um

plano no qual seria possível re
ceber as chamadas tanto do nú
mero fixo quanto do celular no
mesmo aparelho, mas o que era

para ser uma vantagem acabou
gerando prejuízos. "[á coloquei
o novo número na fachada do
consultório da minha mulher,
agora vamos ter que trocar de
número e de fachada", reclama
o agricultor.

Mas a falha no serviço não
foi o único problema encon

trado por Adams. Os trans
tornos começaram quando ele
decidiu entrar em contato com .

a Central de Atendimento da

operadora. "Fizemos muitas

ligações e também registrei
a reclamação para a Anatel",
relata. Depois de cinco dias, t

a única resposta que ele rece

beu foi a de que a operadora
está analísandoo problema.

Segundo o diretor do Pro

con, Sérgio Felix, casas como o'
de Adams são os mais freqüen
tes atendidos pelo órgão. Só no

ano passado, 1.809 consumi
dores procuraram a agência de
Jaragua para registrar queixas
relacionadas ao serviço de tele
fonia. As novas regras da Ana-.
tel, que já estão em vigor, visam
diminuir as reclamações, mas

segundo Felix, tanto operadoras
como os consumidores ainda
estão se habituando as mudan

ças. De acordo com o Procon, a
dica para quem encontrar pro
blemas com telefonia é levar o
caso também para a Anatel. De
núncias e reclamações podem
ser feitas através do telefone:
0800332001. Já o Procon pode
ser acionado no 156.

DEBORA VOLPI

Maioria da população· opta
pelo pagamento à visto
JARAGUÁ DO SUL pessoa da mesma família resol-

OControle deArrecadação da veu efetuar o pagamento, emí

prefeitura dé Jaraguá do Sul ain- tindo duas vias do mesmo carnê.
da não tem um cálculo exato de .. Nestes casos, somente um dos

quantosmoradores domunicípio lançamentos será considerado e

quitaram o pagamento do IPTU. a prefeitura vai devolver o restan
O prazo expirou naúltima segun- te do dinheiro. Para quem optou
da - feira, dia 10, mas de acordo pelo parcelamento do imposto,
com o órgão, a estimativa é de o valor é dividido em oito vezes,

que a maioria dos contribuintes mas o primeiro vencimento tam-
.

optou pelo pagamento à vista e bém ocorreu no último dia 10.

recebeu o desconto de 18%. Se- Já os moradores de Corupá
gundo dados da assessoria de ím- tem até o próximo dia 14, sex

prensa da prefeitura, pelo menos ta-feira, para colocar o IPTU em

15.352 boletos já foram quitados dia e ganhar desconto de 12%.
em parcela única. Foram registra- Em Guaramirim e São João do
dos ainda, cerca de 40 casos de Itaperiú, o vencimento acontece

duplícidade, onde mais de uma somente no mês de abril.

Em Jaraguá, maioria dos moradores pagou o IPTU à vista7e com desconto

Adams tenta há oito dias resolver problema com operadora de teléfonia móvel sem ter sucesso

Asteca Serviços Contábeis recebe
IISeio Catarinense de Qualidade" _

Entrega oficial do Selo acontece

dia 13 de março, na ACIJSSERViÇOS CONTÁBEIS

. Marcos. Vinícius de Ávila Bispo:
A Asteca comemora também o resultodo

de recente pesquiso realizada entre seus

clientes, através da qual obteve um nível.
-

de satisfação de 97,37%, sendo os termos

mais destacados credibilidcde, segurança,
confiança e satisfação. "O resultado

representa o esforço de todos para atender
a política da qualidade da Asteca",
ressalta Terezinha, citando a conquista e

manutenção do Sistema de Gestão da
Qualidade; a qualificação permanente dos
colaboradores; investimentos em

tecnologia e infra-estrutura para melhoria
contínua dos processos e serviços; à
geração de informações que contribuam
com a gestão e conseqüente satisfação do
cliente; além do compromisso com a

responsabilidade social da empresa e de
seus colaboradores. '�gradecemos em

especial aos colaboradores, que não

mediram esforços para a obtenção da
conquista, e aos nossos clientes, pela
confiança depositada". (Contatos com
Terezinha Bispo, fone 3371-6109).

A Asteca Serviços Contábeis recebe neste

dia 13 de março, às 19 horas, na ACIJS

(Associação Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul) o Selo Cotorinense da
Qualidade, resultado de sua participação
no Projeto Qualidade Necessária -

Programa CTC - Comprometimento Total
com Cliente, sob o enfoque de análise dos

requisitos da ISO 9000. O Projeto é da
Fec:ontesc - Federação dos Contabilistas
do estado de Sento Catarina - em parceria
com a Diretiva Consultoria.
Para a execução deste Projeto, a Fecontesc

contou com apoio do Sindicato dos
Contabilistas (Sindicont) loco! e com o aval
dos Sescon's de Santa Catarina, sendo que
a realização e a implementação devem-se
à Diretiva Consultoria, com sede em ltojoí.
"O Selo é uma conquisto da Asteca

Serviços Contábeis SS Itdo e sua equipe
de colaboradores, com a expressiva
colaboração de seus clientes e·

fornecedores", comemora Maria Terezinha
de Ávila Bispo, proprietária e sócia da
Asteca, [untcrnente com o filho e contador
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Caça-níqueis viram computadores
Projeto foi aprovado em segundo turno e agora só falta ser sancionado
JARAGUÁ DO SUL

Olhos atentos e uma insaci
ável sede de-aprender, Na fren
te do computador, os alunos
do primeiro ano da Escola Mu

nicipal Padre Alberto Jacobs,
na Tifa Monos, ficaram felizes
com a notícia de que máquinas
caça-níqueis apreendidas serão
transformadas em computado
res. O projeto do prefeito Mo
acir Bertoldi foi aprovado ern

segundo turno na segunda-feira
e agora só falta ser sancionado.

Iniciativa doMinistérioPúbli
co de Santa Catarina, o programa
de inclusão digital vai beneficiar
escolas estaduais e municipais
de Jaraguá do SUl.' O projeto
também conta com a parceria da
UFSC (Universidade Federal de

.

Santa Catarina), Acafe (Associa
ção catarinense das Fundações
Educacionais), Ampesc (Asso
ciação de Mantenedoras Parti
culares de Educação Superior de
Santa Catarina), Unerj (Centro
Universitário de Jaraguá do Sul)
e SDR (Secretaria de Desenvolví-:
mento Regional).

De acordo com o procurador
Eduardo Marquardt, as institui-

ções de ensino superior ficarão
com a tarefa de reconfigurar o

software dos equipamentos, para
que as máquinas sejam reutiliza
das em projetos didáticos nas es

colas de ensino básico e médio,
"Para as máquinas ficarem com

pletas, bastará apenas acoplar
mouse e teclado", comentou, res
saltando que o custo dos novos

computadores será "mínimo".
O novo destino dos equipa

mentos, até então usados para a

prática de contravenção penal,
vai auxiliar principalmente as

instituições mais carentes. É o

caso da escola Padre Alberto Ja
cobs, onde há cinco computado
res para 92 alunos do jardim ao

quinto ano. "Hoje em dia, tudo é·
.

digital, não dá para separar a es

cola da tecnologia. Por isso émui
to importante a criança aprender
a linguagem digital", disse a dire
tora Márcia Moser. O estudante
do primeiro ano, Kauê Veiga, cin
co anos, compartilha da mesma

opinião. "Vai s.er muito bom ter

mais computadores para fazer os
trabalhinhos", afirmou.

DAIANE ZANGHELINI
.

Alunos do Podre Alberto Jacobs comemoraram notícia sobre computadores

Presídio constrói nova ala
e planeja ampliação da área
JARAGUÁ �O SUL

"
de elásticos e grampos.

Uma nova ala feminina Uma das alternativas estu-

está sendo construída no Pre- dadas para resolver o problema
sídio Regional de Jaraguá do da superlotação é a construção
Sul, com quatro celas. O es- de um muro, que vai possibi
'paço, que abrigará 30 deten- litar que o local seja ampliado
tas, conta com investimentos futuramente. O custo da obra

.

do Conselho Comunitário de ainda está sendo orçado pelo
Guaramirim e do Conselho Conselho Comunitário Peni
Comunitário Penitenciário de tenciário. A secretária de De

Jaraguá do Sul. senvolvimento Regional, Niura
Atualmente, o Presídio Re- Demarchi, encaminhou na se

gional tem capacidade para 76 mana passada um documento
detentos, mas abriga 195. Ou referente à construção do muro
seja, tem mais do que o dobro para o governador Luís Henri
do número de presos do que de- que da Silveira e o secretário
veria. D� --:cordo com o diretor Estadual de Segurança Pública,
do presídio, Ivo Ronchi, seria Ronaldo Benedet.
preciso construir em torno de O diretor do Presídio, Ivo
40 novas celas para absorver o Ronchi, ressalta a necessidade
número crescente de presidi- de se construir uma penitencí
árias. Atualmente, o presídio ária industrial na região futura
desenvolve um projeto em que mente, com cerca de 500 vagas.
os presidiários trabalham pela '1\ obra será necessária para
redução da pena, como poli- 'acompànhar o desenvolvimen
menta de metais e a fabricação to da região", comentou. Corpo de Luís Carlos fOi encontrado por volto' ilas 8h de ontem

Encontrado o

corpo de jovem
Os bombeiros encontra

ram, na manhã de ontem, o

corpo do auxiliar de obras
Luís Carlos Marques dos San
tos, 22 anos. Elemorreu afoga- -

do na tarde de segunda-feira,
no Rio Itapocu, nos fundos da
Arsepum (Associação Recre
ativa dos Servidores Munici

pais). O corpo foi encontrado
nas imediações do trecho em

que o acidente ocorreu; no
Bairro Amizade. Nascido na

cidade de Mari' yR), Luís
Carlos vivia com os avós em

- Joinville e trabalhava em Ja
raguá do Sul há uma semana.

Ele tem mais três irmãos, que
vivem na cidade paranaense.

O afogamento aconteceu

enquanto ele nadava com dois
colegas de trabalho. Luís Car
los foi levado pela correnteza
enquanto atravessava o rio. Os
três trabalhavam juntos numa

obra do condomínio em frente
à associação.
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Começa construção de rotatória
Obra que liga Nereu Ramos à Tifa Monos era reivindicada há 15 anos

JARAGUÁ DO SUL

A população dos bairros
Tifa MonosNila Paraná, Nereu
Ramos e Braço Cavalo final
mente respira aliviada depois
de cerca de 15 anos de preo
cupação. É que uma reivindi
cação antiga começa a sair do
papel. Desde segunda-feira,
máquinas trabalham na cons

trução da rotatória de acesso às
localidades a partir da BR-280:

Os trâmites legais para a obra
iniciaram ainda no ano passado.
Foram mais de três meses entre

'

os acertos burocráticos, a esco

lha da erripresa responsável e

a largada nos serviços. Agora,
em torno de 10 mil habitantes
residentes nas proximidades já
presenciam algumas mudanças
no cenário.

Segundo Valdecir Ropela
to, presidente da Associação

de Moradores da Tifa Monos e,

Vila Paraná, é até difícil acre
ditar que a interseção da pista
vai virar realidade. "Já fizemos
abaixo-assinado, paralisamos
a rodovia e formamos o grupo
especialmente para a causa ga
nhar força e negociarmos dire
to com o Dnit (Departamento
Nacional de Infra-Estrutura de

Transportes)", relembra.
O local é reconhecido pelos

acidentes ocorridos devido à
dificuldade de motoristas e pe
destres atravessarem a tua. Em
dois anos foram mais de 20,
-incluíndo quase 30 feridos e,

pelo menos, umamorte. A obra
da rotatória deve custar R$ 900

mil, será tóda financiada pelo
governo federal e tem prazo de

execução de seis meses.

Máquinas estão no local desde o início desta semana e devem permanecer até o metade do anoKELLY ERDMANN

Ciretran tem trabalho compro·metido
População reclama de atendimento. Estado não contrata estagiários

Fila diminui na Agência
do Ministério do Trabalho
JARAGUÁ DO SUL - aos quatro atendentes do local. JARAGUÁ DO SUL

Quem procura atendimento Sobrou, portanto, tempo para De janeiro a março, An-
na Agência do Ministério do o encaminhamento de segu- selma Gustavo, 52, procu
Trabalho de Jaraguá do Sul en- ro-desemprego. Para Fernan- rou a Delegacia Regional de
contra uma realidade diferente da Gonçalves, 24, o problema Polícia de Jaraguá do Sul por
da denunciada no ano passa- no sistema veio em boa hora: três vezes. Tudo isso porque
do. O movimento diminuiu e, Ela chegou às 6h30 à agência precisava renovar a doeu
em contrapartida, o número porque imaginava que iria en- mentação de um automóvel
de funcionários aumentou. contrar uma multidão à frente. na Ciretran (Circunscrição
Mas, par enquanto, emissões Aconteceu exatamente o con- Regional de Trânsito). A úl
de Carteiras de Trabalho estão trário. Ela foi uma das primei- tima tentativa de voltar para
suspensas porque o banco de ras a fazer o pedido do salário. casa com o papel em mãos
dados utilizado na confecção A central do Ministério do aconteceu no início desta
do documento está inativo e Trabalho funciona de segunda semana e causou ainda mais
sem previsão de retorno" por a sexta-feira, das 8h ao meio- revolta no vendedor.
enquanto. dia e entre as 13h e 17h. Du- Ele chegou ao local às
Por isso, cerca de 200 soli- rante a última hora de cada 9h e só resolveu a situação

citações semanais saíram do, dia, as portas são fechadas para depois de quase três horas.
volume de serviço destinado expediente interno. "Me disseram que o do

cumento ainda não estava

pronto, reclamei e então me Setor processo cinco_millicenciamentos e duas mil transferências 00 mês
deixaram esperando mais
meia hora. Consegui porque
bati e pé", explica. Nas duas
outras vezes, Anselmo não
teve a mesma sorte. Além de
aguardar a abertura do es-

'I...
e • critório por

dua.
s horas, saiu

. .'
com o aviso de que a renova-

, '(J) ção tinha ficado para outro

-� 'dia. Outra reclamação diz
i respeito a possíveis benefí

�'� cios aos despachantes. "Eles
Por semana, central encaminho 90 pedidos de seguro-desemprego furam a fila", denuncia.
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MASSARANDUBA

, Doação para centro
educacional

Ao contrário do que divulgado nesta
coluna no dia 28 de fevereiro, os 108
cadeiras estofados foram doados
pelo governo do Estado direto poro o

Caesp (Centro de Atendimento Idu- .

cacional Especializado Anjo Gabriel),
de Massaranduba, e não para o Cosa
da Amizade, O custo da doação foi
de R$ 7.668 realizado por meio do
Fundo Social.

GUARAMIRIM

I fórum sobre
direitos dos

deficientes físicos
Será realizado no dia 9 de abril, nos

dependências da Fameg (Faculdade
Metropolitano de Guaramirim), o pri
meiro fórum sobre direitos dos defi·
cientes físicos e portadores de neces

sidades especiais. O evento será dos
8 horas até às 17 horas. Participarão
representantes do Conade (Conselho
Nacional dos Portadores de Deficiên
cia), além de autoridades municipais
e populares.

BARRA VELHA

Itajuba quer
posto do Besc

lideres comunitários, comerciantes,
moradores e políticos estão reivin
dicando a instalação de um posto

. de atendimento do Besc (Banco do
Estado de Santa Catarina) nas ime
diações do Bair-ro Itajubá, em Barro
Velho. Ontem aconteceu nos depen- <'

dências do ACPI (Associação Comu
nitária do Praia de Itajuba) uma

reunlãn poro trator do assunto.

BARRAVELHA

Escola
reformada

Duas novas salas foram construídos e

outras reformadas na Escola Reunida
Municipal Judite Bernardino Aguiar,
no Bairro de Medeiros, em BarraVelha.
As novos instalações serão entregues
na quinta-feira; às 20 horas, com ce

rimônia paro a comunidade, alunos e

funcionários. As duas novas sales, uma
de informática, com capacidade para
15 alunos e oútra' pcm o Pré�·Es�olar,
com capacidade poro 25 alunos, foram
construídas.com .recursos do secretario
de EduCQção do município.

MICRORREGIÃO

VALEDO.ITAPOCU---------J

CAPACITAÇÃO PARA GESTORES
O Colegiado de Educação da Microrregião do Amvali está desenvolvendo um projeto que viso realizar um Curso de Capacitação poro Gestores de Escolas
do Ensino Fundamental. O objetivo é instrumentalizar os gestores escolares poro o desenvolvimento de uma prática mais diretivo e. eficaz nas instituições.
O início do curso está previsto para abril

JARAGUÁ DO SUL

TRANSPORTEESCOLAR
A prefeitU{a de J_araguQ 'do Sul vai '�b�ir licitação·na ,q�·inta-feira paro a aquisição de serviços de transporte com cópacidade poro 10 passageiros. O trans
porte �erq titiliJ�dó,pe.los alunos d'a Escola· Estadual Eticli 6ru�macher, moradores do loteamento Schwarz, no Bairro Três Rios do Sul. Serão estudantes do .

primeiro e oitavô serie que recentemente 1rocarQm o hor�rio, antes integral, poro o período vespertino e matutino, respectiYamente..
J., '::_

,

i � ,
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TV E NEGÓCIOS

EM BU$CA DE UM EMPREENDEDOR
Roberto Justus volta a apre

sentar o programa Aprendiz no

dia 6 de maio, na Record. Esta é
a quinta versão do reality show
que se orgulha de pagar o maior

prêmio da televisão brasileira: R$
2 milhões. Desta vez, o vencedor
de "Aprendiz 5 - O sócio" terá de
investir metade do dinheiro em

uma das empresas de Justus. E os

16 candidatos - foram 47 mil ins
critos - podem esperar um chefe
diferente: "vou voltar mais bravi-

"

'nho''. E sem o famoso topete.
Justus que já ameaçou largar

0- programa voltou atrás. "Gos
to muito de fazer pesquisas por
minha conta, sou muito curioso.
E resolvi ver se o público queria
,tér de novo o 'Aprendiz" na TV.
O incrível é que entre 85% e 90%
.das pessoas gostariam, sim", de
fende orgulhoso.

A seleção desta edição foi
uma das mais rigorosas. Dos 47

mil inscritos, 15 mil tiveram que
fazer um simulado no Sebrae,
administrando uma companhia
virtual pôr três meses. "Vai ser
bem difícil escolher o sócio. Gos
to deste programa porque ele é
diferente dos outros, onde é pre
ciso ser bonito. Mas é irriportante
saber falar e se portar bem, espe
ro isso de um sócio", defende o

apresentador.
Muitas vezes comparado a

Donald Trump, Justus diz que os

dois têm estilos diferentes.
'Acho que ele é um pouco

mais bravo. Tenho sido mais li

ght nas últimas edições, mas

quero ver se volto a ficar mais
bravinho nesta", diz sorrindo.

O empresário também estu

da a possibilidade de apresen
tar uma edição só com famosos

corn já faz Trump. '�Record está

pensando, mas se eu fizesse uma
história dessas tinha que ser com

gente muito bacana, que tivesse
uma boa conduta, uma cabeça
de negócios. Estou acompanhan
do o americano para ver como é,
e parece que está dando certo.

Não quero fazer uma "Casa dos
artistas". Mas não vou dizer que
nunca o faria".

Perguntado sobre o famoso

topete, Roberto Justos se mos

tra um pouco irritado. "Sem

pre tive um cabelo certinho,
arrumadinho, mas não tenho

aquela coisa alta e enorme!
Recentemente minha mulher

pediu para eu pentear o ca

belo um pouco para trás e já
vieram dizer que me livrei do

topete. Tem tanta coisa mais

i.mportante para discutir ... ".

Justus diz que
voltará mais 'bravinho'

na nova temporada
do Aprendiz

Justus diz que diferencial do programa é que os participantes não precisam ser bonitos, mas sim inteligentes
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CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCiÓlOGO

Escravos dos papéis
A vida é um teatro, dizia o artista, e a so

ciedade nos proporciona o script para todos
os personagens que participam dela. Tudo o

que devemos fazer é assumir os papéis que
nosso mundo social nos atribui. Desempe
nhando tais papéis como estabelecido no ro

teiro, o drama social pode continuar sem per
calços. Quando crianças, descobrimos quem
somos ao descobrir a sociedade e, nas nossas

brincadeiras, vamos também descobrindo o

significado dos papéis que nos são atribuídos.
Todo esse aprendizado é resultado da intera

ção com os outros seres humanos, de modo, a
saber, como lidar com os outros. Percebemos

que, não é só a mãe que espera que sejamos
bonzinhos, limpinhos e digamos sempre a

verdade; a sociedade espera também a mes

ma coisa. Com isso, nos transformarmos em

aquilo que os outros imaginam que sejamos.
As identidades são atribuídas pela socie

dade. Os papéis sociais dependem disso. É
necessário que a sociedade torne humano
o ator social, de modo a que reproduza sua

identidade com regularidade. Sua sobrevi
vência depende disso. Por quê?

Porque nossa vida deve-se
ajustar a uma complexa trama
de reconhecimentos e não-re
conhecimentos. Trabalhamos
melhor quando estimulados

pelos nossos superiores. So
mos desajeitados na frente de

pessoas que nos consideram

ineptos. Tornamos-nos inte
ressantes quando sabemos

que os outros pensam isso da gente. Somos

espirituosos quando as pessoas nos conhecem
como engraçados. Todos nossos atributos resul
tam melhores quando atendem as expectativas
alheias. Entretanto, o que acontece quando há
uma retirada radical do reconhecimento? Por

exemplo, o professor de ética que é visto por
seus alunos entrando num prostíbulo. De re-

,

pente, da noite para o dia, passa de um cidadão
assexuado a transgressor sexual, desintegrando
seu status perante pessoas que não querem va

lidar seu antigo papel. Agora, as paredes da pri
são do "politicamente correto" o separam das

pessoas cujo reconhecimento possibilitava a

demonstração de suas antigas qualidades.
No teatro da vida vivemos representando.

Somos percebidos como um repertório de pa
péis, cada um equipado com uma determinada

,

identidade. Nossa biografia é uma seqüência de

representações teatrais, dirigidas para diferentes

platéias, que nos exigem que o ator seja o perso
nagem. Essa é a razão pela qual somos a única

espécie que, de forma inconsciente, podemos ilu
dir nossos semelhantes assim como nós próprios,
construindo ummundo de fraude deliberada, no
qual vestimos disfarces para enganar-nos mutua
mente. E assim, "ad infinitum".

• vadanich@unerj.br

VARIEDADES---------

• Cine Cidade 1
• 10.000 A,C.
(14h30, 16h40, 19h, 21 hl0 - todos os dias)

• Cine Cidade 2
• Meu Monstro de Estimação (Dub)
(17hl O - sex) (14h20 - sab/dam!seg/ter/qua/qui)
• Alvin e os Esquilos (Dub) (15h - sex)
• O Som do Coração (leg)
(19hl0, 21h20-sex)
• Desejo é Reparação
(16h30, 19h, 21 h30 - sab/dom!seg/ter/qua/qui)

• Cine Mueller 1
·10.000A.c. (14h30, 17h, 19h20, 21b5-todososdias)

I!I Cine Mueller 2'
• Onde o Fracos no têm Vez
(140.15, 16h40, 19h, 21 h30 - todos os dias)

• Cine Mueller 3
• Antes de Partir
(.14h, 16h, 18h, 20h, Z2h
- tod�t es di9s)

Francese Miralles

Jesse James,
um fora-do-lei

Jesse James foi o mais carismático e

notório fora-do-lei dos EUA. Um dia,
enquanto planejava mais um grande as

salto, ficou sabendo que seus inimigos
queriam capturá-lo. Jesse, entõo, decla
rou guerra. O que ele nõo imaginava é
a maior ameaça vinha de um dos seus
homens.

Amagia da vlda esta prestes
adespertar lim c:orJ�ão adcrmecrdc,

II'

Amor em Minúscula
Samuel vive fechado na solidõo de seu

apartamento, do qual só sai para dar
aulas. Mas esse mundo isolado que cons

truiu começa a desabar no dia em que
um gato aparece à sua porta. O felino
levará Samuel até Titus, um redator que
lhe ensinará instimáveis lições de vida,
que o leva a reencontrar Gabriela,' amor
de infôncia. É o início de uma aventura.

NOVELAS

DESEJO PROIBIDO
Florindo explica o Viriato e Magnólia que não

gostou do vida no convento. Florindo conta a

Magnólia que o madre Ouirina enviou uma corto
o podre Inócio.Miguel e louro se surpreendem
com os mudanças que lózoro fez no visual poro
estar bem apresentado no audiência.Viriato co-

, meço o espalhar os cartazes de suo componho'
pelo comércio de Possaperto. Côndida acompa
nho Henrique no audiência. Guaró alerto Belin
da que Golileu foi à coso de Raquel aplicar uma
injeção. Chico desejo sorte o louro.

BElEZA PURA
Antunes diz o Milton que Guilherme errou nos

cólculos. O presidente do Singular Helicópteros
afirmo que vai revelar o culpado. Adamostor diz
oJosé Henrique que prometeu o Olavo só deixar
o coso quando o herdeiro dele aparecesse. Gui
lherme diz o Raul que errou. Guilherme preeurn
Joana no clínico poro lhe contar o verdade, mos
elo não estó. Joana não acredito quando Renato
conto que Guilherme projetou o Carcará. Elo se

levanto poro sair do restaurante e dá de coro

com Guilherme, que entro correndo.

DUAS CARAS
Sílvio e Mario Paulo se desentendem e Ferraço
os contém. Os alunos estranham quando Rudolf

,

não enfrento ROJ.11ona. Bronco vê Célio acari
ciando o estátua de João Pedro. Ferroço diz o

Mario Paulo que não foró restrições à suo listo
de convidados. Renato vibro 00 ver os dois de
acordo. Ezequiel decide avisar Bernardinho so

bre Edivônio. Evilásio diz que suo candidatura
estó confirmado.Uma pedro quebra o vidraça
do coso de Dólia. Bernordinho, Heraldo e Dália
enlrentam o multidão. Edivônia agride Dália.

AMOR E INTRIGAS
Alice diz que Xalquiria vai apanhar muito. Bru
no sai poro um conto para falar com seus pois.
Bruno mondo os dois irem embora imediata
mente se não chamará seguranças. Dora choro
e Giuseppe diz que o filho morreu poro ele.
Alexandra se diverte com Jurandir. Ele diz que
o libero se elo pagar cinqüenta mil e elo aceito.

Volquírio grito por ajudo e Felipe aparece. Vol

quíria se foz de sonso e mostro os machucados
para Felipe. Ele o ampara. Débora encontro o

documento falso de Petrônio.

CAMINHOS ÓO CORAÇÃO
Júlio aponto o pistola de raios poro Guiga, que
aponto o revolver poro elo. Pepe avisa poro Mo
riso que elo será o responsável pelo cantina do

, teatro-escola. Marlene implora poro que Javei
-

ra não o mote. Toveiro e Dino mordem Marlene.

Regina conto poro Batista que Beto entrou poro
o Depecom (Departamento de Pesquisa e Con
trole de Mutantes). Oro Júlio diz que pode dei
xar todos em paz se levar Clara ou Eugênio. Gui
go pergunto por leonor. Júlio disparo o pistola
de raios. Guiga se jogo. Júlio pego Clarinho.
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Britney Spears e

a fortuna caçada
Após perder o controle de suas finanças,
Britney Spears ganhou uma colher de
chá da justiça amerlcena. A popstar, que
tem uma fortuna estimada em cem .

milhões de dólares, adquiriu o direito
de gastar mil e quinhentos dólares
por semana. Quantia mínima perto do
que ela possui. A justiça aprovou que
dois advogados tomem conta dos seus
negócios enquanto ela está lmpossl-
bilitada legalmente.

'

Fãs compram o

rancho de Jackson
Os empresários ingleses liam Collins
e David Bone, fãs de Michael Jackson,
fizeram uma sociedade de cerca

de U$$ 30 milhões para comprar o
rancho Neverland, casa do cantor, que
será leiloada se ele não pagar US$
25 milhões. Segundo os empresários,
eles comprarão a casa para dá-Ia de
volta ao cantor, para que ele retome
sua carreira. "Queremos vê-lo de volta
ao showbizz", afirma Bone.

Robbie Williams
vai ser ufólogo
Williams está com 34 anos, mas já
sabe o que vai fazer quando se apo
sentar da música: estudar ufologia. O
cantor inglês contou em um programa
da TV britônica que já viu alieníge
nas três vezes, e que essas visões o

despertaram para a ufologia. Segundo
Williams, a primeira vez em que ele
se deparou com um ser extraterrestre
foi na Inglaterra, e as outras duas, em
Beverly Hills.

SUDOKU

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. lembém
nêo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO

SOLUÇÃO
Uma frente fria se desloca pelo litoral
catarinense ocasionando variação de nuvens

e condições de chuva isolada, sendo mais ,_F_as_es_d_3_lu_a
� �__

""

intensa e associada a trovoadas e com risco NOVA CRESCENTE

de temporal a partir da tarde.

� JaragtJâ do Sui e Região
29/3

CHEiA MINtlUANH:

HOJE QUINTA SÁBADO
MIN: 21° C MIN: 20° C Mí�:1YOC�MÁX: 25° C MÁX: 25° C MAX: 24°C '�

Chuvoso Chuvoso Chuvoso Nublado

�I ÁRIES '

4�1' ,(20/3
a 20/4)

.... I Se�a mais cauteloso

.\..\ hOle, se por acaso
precisar fazer al

gum tipo de investimento, ou se

tiver que fazer IIlguma compra
grande. O dia não está favorável
para isso na sua vida, pois você
pode estar exagerando na forma
como ·vê as coisas.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Apesar do geminia
no gostar de viver
sempre na agita-

ção, e querer movimento cons

tante em sua vida, hoje o dia lhe
pede paro dllr uma paradinha, e
refletir sobre os acontecimentos
de suo vida. Procure meditar nos
momentos de lazer.

L� LEÃO

�,:> (22/7 a 22/8)
.:. '} Para o leonino, o

� \"I..-; dia mostro que
seu brilho pessoal

e'magnetismo encontra-se em

alta. Apesar de todo esse encan

to, é possível que você encontre
hoje alguns obstáculos, ou seja
envolvido em alguma intrigo por
pessoas que o invejam.

#
LIBRA
(23/9 o 22/10)
Ouça bem libriano,
há alguns mo
mentos em nossos

vidas, não podemos continuar
indecisos. Existem situações que
precisa de decisões drásticas

que causem transformações.
Saia da superfície dos fatos e ,

transforme o que é necessário.

SAGITÁRIO

ir
_. (22/11 021/12)

Ótimo dia para
desenvolver ativi
dades no trabalho

que possam causar um impacto
produtivo em todos. Mude
alguma coisa no sentido estético
ou decorativo. É preciso mudar a

energia do lugar onde você fica
o maior parte de seu dia.

TOURO
<-'....,

CÂNCER
(21/4 o 20/5) �� � (21/6 o 21/7)

,

Tauri�o, veja que ;�;_;!� ,O cancerian,o" Vi,V,e,'é'nei:essário'vcicê" : ; �um ótimo dia Illlra
"

.

éxercitóf sua �uto �.; 'estar en!n{'ÕIl1\RPS.
estima. Que tal começar colo- Trocar idéias livremente tonf .

cando-se em prlmelre plano? O � quem tenho IIfinidade, ou faze-
que terri a fazer hoje é apenas, rem alguma atividade'juntos, .

o que lhe retornar em seu pró- permitirá que sinta o cumpli-
prio benefício, poro sentir-se cidade de viver com pessoas ¥

'atisfeito consigo mesmo. queridas que sejam empáticos:

_, _, ESCORPIÃO

�'::*:-:/ (23/10 a 21/11)
::::=;S�=:;::: M.esmo que'su,a
'; relação afetiva

" ,

( �. .

, .-;", ,,,_,, � e�teJaum tanto ;,
,

: 'iiJlnultuada hoje,
"

você precise. 'se colocar co'Ri
'

mais força e definir posições.
O melhor neste momento é a

clereze. Evite que a ilusão acabe
, lhe trazendo mágoas.

CAPRICÓRNIO
J (22/12 a 20/1)

"",[. Procure dar muita

atenção a área de
, ,;', lazer e dedique-

se o quantó puder 'para sua

feliddade ser pl�na. Arrume-se
mais, de um jeito mais arroja
do, menos discreto. Saia paro
se divertir e se estiver sozinho,
quem sabe, encontrar um amor.

Dr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Virginino, com sua

"" , disciplina, está no
, i

,�.' hõia de colocW em
,

pr.ática esta qualidade e come-

çar a organizar alguns projetos,
talvez o planejamento de uma,
viagem. Faça o:que estiver 00
seu alcance para não deixar que
o tédio tome conta.

;
'.-
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ANIVERSÁRIOS '

12/3
Antonio C. da Silva
Chaiane Grumdmann
Claudete Pr.a Lazzaris

Claudete Wasch da Cruz

"Crlstiane Fildler coi(

Dapiela Angela Lenzi
, Denis MàfCOS Fodi
Erick Mikãel

Fernando da Costa
Flávio Deretti

G,eroldo Sordagne
Isvomim dos Reis
IJg2Kuh�

, "Luizo Racho �:::
�h .*,

..",'
. . .:<,.,

Ma.tcio [. Wagenknecht
Marineusa' Busarello

'cC _' .'<:�:?/ x

n Harmel de Souza
0:;;&0 SiI;o

Roberto A. Trdvasso¥& "

",��:}\

Robson A. Léoni
Thiagodos Sóntos 1J9rstmann
V�Jmir Eloi
Vciimor José lonto

DIVIRTA-SE

Seguro
o velhinho já está mesmo nas últimas.
O padre está ao seu lado para dar-lhe
a extrema-unção.
- Antes de morrer, reafirme a sua

fé em nosso Senhor Jesus Cristo e

renegue o demônio.
Mas o velhinho fica quieto.
O padre insiste:
- Antes de morrer, reafirme a sua fé e

renegue o demônio.
E o velhinho nada. Então o padre
pergunta:
- Por que o senhor não quer renegar o
demônio?
E o velhinho responde:
- Enquanto eu não souber para
onde vou, não quero ficar mal com
ninguém!

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Aquariano, você é
realista, então não
queira se iludir

achando que as coisas em casa

estão sob controle. Saiba que
ainda tem que acertar algumas
assuntos em família paro que
as coisas, em outros setores,
também possam transcorrer.

PEIXES

til.. (19/2 a 19/3)
•• O melhorque tem
.,..,� a (�zer é deixpr

,
, �",', ,'j ,fluir a, en�f,gjJl:do
amor. frocure criar a suá.voria
um clima de harmonia quê o dia
propicia. Ouça uma músico de
suo preferência paro se inspirar.
o que vier depois é conseqüência
dessa sua atitude.
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Mercado de decoração e sua

evolução e expansão na
região norte do estado:

A região norte é um pólo
moveleiro de grande expressão
no cenário nacional. Este fato
tem uma contribuição direta
na expansão do mercado de
decoração em nosso estado.

A apresentação constante
em mídia dos produtos e das

empresas, acrescida da
facilidade de comprar perto de
casa com melhores preços e de
indústrias conhecidas, criam
um clima especial para clientes,
arquitetos, designers,
decoradores e lojistas
elaborarem e usufruírem
ambientes com maior

qualidade e beleza. (Valerio dos
Santos)

Outro fato relevante que
indica a constante expansão e

evolução do mercado da
decoração, é o numero de
faculdades de arquitetura e

design em nosso estado. São
inúmeros profissionais. novos
a cada imo, motivados para
trabalharem na busca das
necessidades e realizações de
sonhos de cidadãos cada vez

mais seduzidos pela beleza,
,

funcionalidade e qualidade de
vida, que ambientes, utensílios

e móveis podem proporcionar.
Dessa maneira a expansão vem
sendo exponencial. (Raphael
Cavalcanti)

As pessoas estão mais

preocupadas com os

ambientes em que vivem ou

trabalham e, por isso, estão
investindo mais em

decoração:

Entre todas as formas de
percepção humana, a estética (o
belo) e o conforto, são mais do
que quaisquer outras formas,
responsáveis pela nossa

felicidade. Hoje com o alto
nível da tecnologia, com a

percepção que a mídia
proporciona e pela facilidade e

comodidade que o mercado
favorece esta busca é muito
maior. A funcionalidade a

praticidade e o conforto não

bastam, o diferencial da estética
é de gigantesca importância
para a qualidade que todos
desejam. A maior prova desta
evolução é a constatação de que
a decoração ultrapassou as

paredes residenciais e adentrou
comércios, escritórios e até
mesmo indústrias, ganhando
força a cada dia e ton'land�-se
um fator padrão tanto para o .

•

viver

pai ou mãe de família, quanto
para empresários e empresárias ..

.

É uma evolução muito positiva.
(Rap�ael Cavalcanti)

Tendências em relação a

cores, materiais, etc, para
casa e escritórios:

A meta é criar surpresa, é

proporcionar o novo. É ousar

com harmonia, inovar com
praticidade e personalizar. As
tecnologias atuais nos

proporcionam uma quantidade "

às vezes incalculável de
materiais e possibilidades de
usos. A abertura cultural dos
clientes nos oferece um período
único do qual podemos
aproveitá-lo para criar arte na

decoração. (Valerio dos Santos)
,

Falar em tendências de cores,
e materiais diante de um mundo
.que nos oferece ilimitadas

opções, aonde cada indivíduo
vem optando por um estilo
próprio personalizado, é difícil e é

complicado. Se um cliente deseja
cores escuras, é nosso papel
produzir harmonia e beleza com i

cores escuras. Se outro cliente
escolhe o colorido com cores

fortes assim elaboramos seu
ambiente.:Dessa maneira, para
nós, a maior tendência hoje, é a

personalização com omáximo

fornecedores parc�iros:
, .. �bell�ar�e

ESTOFADOS
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de inovação e beleza, por que
assim deseja o mundo pós
industrial, por que assim

estamos sincronizados com o

atual período pós-moderno.
(Raphael Cavalcanti)

Alto Custo para decorar um
ambiente versus soluções
alternativas e baratas para
melhorar os ambientes:

Na precisão e sincronismo

do mundo atual, o importante
é saber caracterizar muito bem
as necessidades e possibilidades
de quem irá pagar a conta. Seja
uma auto-análise, seja uma
análise para um cliente.

As alternativas são infinitas
e os custos para 'melhorar a
decoração de ambientes podem
variar muito. Dessa forma, os
fatores preponderantes são a

criatividade e o conhecimento
para direcionar a decoração até

o valor ideal a ser gasto.
Contratar um profissional

experiente e consciente, que
possa agregar com sucesso estas

necessidades é extremamente

importante, faz com que o

caminho pata um ambiente
decorado com beleza e

funcionalidade e conforto não

seja caro e nem barato, seja na

verdade, a medida do melhor
custo beneficio possível.
(Valerio dos Santos)

causa e efeito.
Estamos em um

caminho onde o que importa
de verdade são as pessoas, e

para as pessoas serem felizes
em seu trabalho e em suas

atividades em geral, sinestesia
é fundamental. Dessa forma,
decorar é preciso. (Raphael
Cavalcanti)

decoração. Hoje estamos muito
mais preparados para grandes
projetos, sejam industriais,
sejam os residenciais. Nossos
honorários encontraram um

patamar justo e nossa equipe e

procedimentos aguardam
ansiosos por trabalhos que o

nosso "bum" econômico

promete.
Confiamos em nossa

[aragua e Região assim como

queremos a confiança das
empresas e pessoas que

compartilham nosso sonho de
uma cidade e de espaços mais

belos, confortáveis e justos.
(Ruth Meri Borgmann,
Valério dos Santos e Raphael
Cavalcanti)

Empresários preocupados
com o conforto e o visual de
seus escritórios:

Estamos vivenciando
um período de transição e

oscilação entre uma economia

de sobrevivência e uma

economia de vivencia.
A conscientização da

sociedade industrial da

valorização do ser humano
cresce a cada dia e a

compreensão dos fatores

psicológicos envolvidos no

entorno imediato que vivemos

e seus efeitos colaterais

positivos ou negativos, vem
ganhando largo espaço. A
escolha e o preparo destes

espaços de uso permanente
são mais humanos, pois, hoje
já se sabe do efeito
transformador que o meio

exerce na resposta
comportamental dos
indivíduos.

Os conceitos de
trabalho mudaram, os
indivíduos tornaram-se

colaboradores e colegas,
organizados em torno de um

objetivo comum. Todos são

Proposta RVR para 2008:

A partir dos últimos 2
anos passamos por um

período de total transformação
e ajustes internos afim de nos

consolidarmos como

referencia de organização, ou
seja, como uma verdadeira
"empresa" voltada ao mercado
da criação e execução
arquitetônica de obras civis e

Serviços RVR arquitetos
associados:

Projetos arquitetônicos, de
interiores e administração
obras residenciais, comerciais,
públicas e industriais.

Um bate papo sobre o mercado de decoração em nossa região com os arquitetos
da RVR arquitetos associados

RAÇÓES
DC)

PEDRAS KRAISCH

DC)I E N TOS' .. '

rs ��lInwi\'�'�,.()tI�

VIA MOVEIS
A melhor em carpetes

.

,' .. 'VIDRAÇARIA.'
.1 :Arte Vidros.

.____ co·muin e temperado
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TRÊS COISAS QUE VOCÊ
PRECISA SABER HOJE!

Consultoria e curso na Aciag
Hoje a Aciag (Associação Empresarial de Guaramirim) recebe o gerente
de administrativo do Brde (Banco Regional de Dsenvolvimento do Extre
mo Sul) para consultoria de linhas de financiamento, itens que podem
ser financiados, prazos de pagamento e documentos necessários. Em
paralelo, está acontecendo na associação, até amanhã, o curso de Cipa.
Mais informações pelo telefone 3,373-0037.

Workshop Design de Supel1ície
Com aulas práticas de atelier e exercícios específicos para obter superfí
cies contínuas, o Workshop Design de Superfície desenvolverá a criativi
dade para desenvolver soluções próprias de design. O treinamento acon

tecerá no dia 28 e 29 de março, das 9 às 12h e das 14 às 19h, no Orbitato
de Pomerode. Outras informações pelo telefone (47) 3371-0944.

Feira de negócios em Joinville
Acontece até dia 14,de março, das 14h30 às 21 h, a 4° edição da Feira de
Ferramentaria, Modelação e Usinagem, no Megacentro Wittich Freitag,
em Joinville. A feira FMU reúne no mesmo evento compradores, Iabri
cantes, fornecedores, engenheiros, industriais e outros profissionais do
setor. Em paralelo ao lançamento de produtos e serviços, acontece pu-

,

lestra com temas diversos. Outras informações pelo endereço eletrônico
www.niarktevenKcom.br.

tAll bA CltANÇA
IftiU�tl1 M\flGSO

CONVOCAÇÃO
A Associação Lar da Criança 'Marcos Valdir Moroso", de acordo com seu

estatuto convoca os associados para a Assembléia Geral que será realizada no dia
27 de..Março de 2008, lis 16h, na sede da Aesoctação sito a Rua Aldano José
Vieira 757, Aval, Guaramirim - se, para discutir e deliberar sobre as seguintes
ordens do dia;

�_""
'

1) Prestação de Contas; / �
2) Projetos desenvolvidos r

(a"
\

. 3) Bens adquiridos / ) ..

4) Outros assuntos ! Gua amirim, � de março de 2008,

/ \, /':j'rI )f"'"I �

/'i�"
f _/
1" /'

Rua: Aldano.lo.�é Vieira, '757. A\'ai-Guarll�irimJSC- Fone: (47)3373-1951
e-maíb ià�dàériafle!l.m"'m1l1terta."om.br

<'

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais
de Jaraguá do Sul e Região - SINSEP - convoca todos
os Servidores Públicos Municipais de Jaraguá do Sul,
Guaramirim, Corupá, Schroeder e Massaranduba, para
Assembléia Geral Extraordinária que acontece no dia 13
de março de 2008, às 18h30 em primeira convocação ou

às 19h em segunda convocação, no auditório da Associa
ção Comercial e Industrial de Guaramirim - ACIAG - situ
ada na Rua 28 de agosto, 890, centro, Guaramirim, SC,
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Tirada de Delegados para a 12a Plenária Estadual da
CUT - SC.

Jaraguá do Sul, 06 de março de 2008.

IDINEI PETRY
-' Presidente do SINSEP

VITRINE----------

DANÇA BENEFICENTE

AMA faz encontro
de colaboradores

Hoje a AMA (Associação de Amigos Au
tistas) promove seu tradicional Happy

.

Hour no Clube Atlético Baependi, a partir
das 17 horas. A AMA é uma entidade de
colaboradores e voluntários que se dedi
ca ao trabalho com crianças autistas e

seus familiares. Mais informações pelo
telefone 3370-1555, com Denise.

15°'ANIVERSÁRIO DA
ESCOLA BOLSHOI

AMVALI

Escola realiza
aula inaugural

No dia 19, a Escola de Governo e Cidada
nia da Microrregião da Amvali promove
aula inaugural com palestra gratuita so

bre Direito Eleitoral e as Eleições 2008, no
auditório da Fameg, às 17h30min. O curso

acontece até dezembro, todas as terças-fei
ras,. Outras informações pelo telefone/fax
3370-7933.

No dia 15 de março, a Escolo do Teatro Bolshoi no Brasil completa oito
" a ",os e,para brindar seu aniversário fará a estréia da Complln�!ó 19yem
ETBB. A tomemoração será no dia 14 deste mês, às 20 horas, no Têatro
Juarez Machado:em Joipville.. Oiespi�táculof,recebe o título de "les
Cinq", trabalho que reúq� t[�fhos d,e grandes balés de repertório em

uma única apresentação ..Os.ingressos pam o espe!áculo custam �?2.g;
(aptecipado R$10) e estão à venda na Secretoria;�a Escola �Qli�h�'.,,-, " , ._........... "�;:J.

EIHTALHE NOTIFICAÇAO
EX1WÜENTE E CREDORA HlI'OTECÁJUA
EMPRESA GESTORA. DE ATIVOS - EMGEA

LOTERIAPelo o presente edital, por se encontrar em local incerto e não sabido,
fica NOTrFlCA»A; Sr". ANAMARIA DI( CASTRO STENGER, brasileira, do lar, inscrita
no CPF sob n'' 891.923,979,72, para ciência de que estamos autorizados n,a forma 9-0 disposto
no DL. 70/66 e regulamentaç,ao complementar" promover a execuçao extrajudiciàl do
imóvel situado it Ruã 383 ..

,;'Arthur Gunter, n'', 220, Apt� n". ¢04. Bloco 8" � vaga de gar�g!,:m
n" I I do Condomínio Residencial da Amizade, Jaraguu do Sul/Se. oIs) imóvel (CIS) esta (ao)
matriculado (s) no ,I." Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Jaraauá do Sul/St,', sob

O(S), li", (5),23',459 (apto) e 23.460, (vaua de garagem). Fica cieprificado, outros,sirn. de que ter,n,o prazo de vinte (20), dias contados da data da pnmeua p'ublicaçao para purgaçao ,da mora"
preferencialmente naG�) Agênciaís) da Caixa Econômica Federal, (p!gencla)arag'!a do Sul!
Se) horário das ! 0:00 às 16:00 horas, ou em qualquer outra agencia da Caixa 'Econômica
Federal.

CONCURSO N° 304

01 - 03 � 04 ,,�, 05 - 12
14_,,15=w 6- -18

Florianópolis, 05 de março de 2008,
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Listo de novos pecados divide opiniões por conto do necessidade de consumo e ascensão social no Brasil

,

SER EXTREMAMENTE RICO E PECADO?

CARLUS ALBERTO.,
40., PADRE
"bdstem dois problemas por
causo do excesso de riqueza
que é o apego 00 dinheiro e,

por culpo do globalização, os
extremos como ser muito rico
e muito pobre",

BENILDES STULF,
41, DONA DE CASA

"Não é pecado ser rico, assim
como não é pecado ser pobre,
porém é preciso saber
administrar ambos os

situações poro se viver bem,
seja rico ou pobre",

DANIEL DUS SANTUS CULMAN,
52, PASTUR
"A bíblia jornais condenou o

riqueza, pois os patriarcas do
fé como Abraão, Isac e Jacó
foram extremamente ricos,
porém o apego 00 dinheiro é o

raiz de todos os moles",

RUY SCHERER,
44, EMPRESÁRIO.
"A prosperidade é dom de
Deus, não adianto apenas ser
trabalhador, tem que aliar os
duas coisas, pois Deus quer
abençoar e quando se traba
lho crio-se oportunidades",

EDGAR PEREIRA,
25, AUXILIAR DE PRUDUÇÃU
"Não é pecado desde que
você trabalhe e conquiste por
meios lícitos, Pecado mesmo é
roubar e fazer coisas errados
que acabam prejudicando
outros pessoas",

lENAIDE SUUZA,
37, EMPRESÁRIA
"o. foto de ser rico não
significo que o pessoa está
em pecado, desde que seja
através de trabalho honesto,
qual o problema em ser rico
ou extremamente rico",

PECADO
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Ser muito
• •

rico virou

problema
Vaticano divulgo. � nova

lista dos pecados capitais
JARAGuÁ DO SUL

Seis novos pecados capitais
foram anexados aos já existen
tes sete pecados pelo Vaticano.
De acordo com a Igreja Católi
ca os pecados da vida moder
na são: modificação genética,
poluir o meio ambiente, cau
sar injustiça social, causar po
breza, usar drogas e tornar-se
extremamente rico.

O desejo de consumo é o mo
tor propulsor destes anos globa
lizados e a cada dia, no Brasil,
centenas de pessoas se tomam
milionárias. Segundo matéria
veiculada na Veja, em janeiro
deste ano, o país fabricou emmé
dia 164 milionários por dia.

No ano de 2007, 60 mil pes
soas acumularam o primeiro
milhão no Brasil, ou seja, 100
em cada 100 mil brasileiros
são milionários. Isto significa,
dentre muitas outras coisas,
que a probabilidade de se tor
nar milionário no Brasil é 22%
maior que a de ser assassinado
ou 50% maior do que morrer

em um acidente de trânsito,
ainda segundo a revista.

O Brasil se tornou um país
emergente devido a estabilida
de econômica que favorece o

mercado de capitais, ou seja,

o acúmulo de bens. O cresci
mento da oferta de crédito en

tre os anos de 1995 e 2007 foi
de 338%. Isto quer dizer que
há mais dinheiro circulan
do para novos investimentos
como equipar uma empresa
ou expandir os negócios.

Os indicadores econômicos
mostram que, longe de benefí
ciar alguns poucos, a estabili
zação econômica tem sido be
néfica para toda a população.
No ano passado foram criados
em torno de 1,6 milhões de
empregos formais e o PIB (Pro
duto Interno Bruto) chegou a

crescer 5%, quando antes não

ultrapassava a 2%.
Consultores e economistas

prevém que a massa salarial,
em 2020, chegará a aproxima
damente U$ 270 bilhões de
dólares.

Em vista de tudo isto há
uma contradição na cabeça da
população em associar a rique
za ao pecado. Porém, a Igreja
Católica rebate afirmando que
o ser extremante rico pode le
var o ser humano ao apego e a

dependência do bem, afastan
do-o de Deus.

OSNIALVES

PECADOS CAPITAIS NOVOS PECADOS
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BLÁ BLÁ BLÁ•••
Olho só gente, mesmo com essa maré de escândalos e decepções Brasil
afora, o propagando eleitoral gratuito no TV e no rádio já tem dia e hora
marcado poro baixar dentro do suo coso: de 19 de agosto o 2 de outubro,
três dias antes dos eleições. A componho eleitoral começo no dia 6 de
julho. Até lá, é proibido qualquer tipo de propagando. A orientação é do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), divulgado no "Diário do Justiça", em

versão eletrônico, no sexto-feira.

,..,

EU NAO FALEI?!
Como eu havia cantado a bola ontem, o trio Carione Pavanello
(OEM), Dieter Janssen (PP) e Moacir Bertoldi (PMDB) devem estar

juntos nas próximas eleições. O grupo vai apresentar em breve um

projeto político e de gestão para 2009. Quem viver, verá!

Nelson e �ildete do Silvo festejam hoje 15 anos de feliz vida conjugal

" A vida é uma constante batalha, na qual
devemos mostrar o nosso valor"

AUGUSTO VON

Et AVISA LÁ•••
Como o meu celular resolveu "tomar Do
ril", e o "sigo-me" me abandonou, pas
sei o dia de ontem ,praticamente dele- ,

todo do geringonça. Mos outro, com o

mesmo número, já foi providenciado.
Assim que tudo voltar 00 normal, aviso
- mos sem publicar o número! Quem
sobe, sobe ... e ponto final.

DIZEM POR AL.
Que por conto do notícia do coli
gação do OEM, PP e PMDB em Já
raguá, os "tucanos" andaram o dia '

de ontem com o bico torto.

lEITORA DE HOJE. ,

É o conipetente assessora de imprensa
Doni Lenzi, esposa do amigo Djoner
Almeida, que troco idade hoje e lê o

coluna para ficar antenada no que
acontece de melhor no urbe sorriso.

FELIZ
Dr. Amaro Ximenes está sempre
bem demais 00 lodo de Rito Xime
nes. Juntos, eles formam o casal
felicidade de Jaraguá.

f •.

'LofÓ,i,a"piiig,,"fogo
,

_.
loterIa,

,AGORA NO SUPERCENTER ANGELONI

'. 3�7ti-2929�----_._-,.__ . __.- ,_ .. -

Donieli Costa, Miss Joroguó, represento o cidade no
.

Miss Santo Catarina neste sóbodo (15), em I�ojoí

IMPERDíVEL
Hoje acontece o Happy Hout promovi
do pelo AMA - Associação de Amigos
do Autista. O evento acontece no Ba
ependi o partir des 17 horas. A rendo
será revertido para entidade que pres
to um maravilhoso serviço. Faço suo

porte e participe. Informações com

Denise pelo telefone 3370-1555.

HARMONIA
--Móveis-

.

3373-0490····.�
;
,
1

www.harmoniamoveis.com.brl

CHORINHO NOVO
Para o alegria do ccscl.de amigos e

doutores, luciano e Melissa lombardi,
o cegonha aterrisso no residência do

.

casal em agosto. A, duplo está grávida
de quatro meses. Parabéns!

NIVER DO MIRO
Quem está hoje com o telefone
congestionado, com mensagens de .

felicitações pelo idade novo que
comemora, 00 lodo de familiares e

amigos mais íntimos, é o meu gran-.
de amigo Miro Maba. Um abraço
muito especial!O RElÓGIO PRÊMIO

O Epitélio reparou no relógio novo

.no braço do amigo e comentou:

-.ô Ranulfo, que puto relógio você
comprou!?
- Comprei não, cora. Eu ganhei
numa competição ... numa corrido.
- Tinha muito gente nesse corrido?
- Só três pessoas. O dono e dois po-
liciais!

NÃO VÊ A HORA
Gisele Sintra aguardo ansio
so pelo chegado de seu grande
amor, Guilherme Boss. No final
de semana, elo promete recep
cioná-Io com um jantar românti
co, à luz de velas.

• No domingo, tem festa da
quelas no Casarão dos prudy's.

w!2.,babiído será embolado pelo�.Djs
;;',Maxim, Fefeu e Piguimeu.

'

��:. ,0.

• Bem' íembrado pela amigo .. ,11
Patrício Ciciliano, hoje é o dia do
Bibliotecário. Parabéns!

II O garotão Martih Harmel de
i\K.Souza festeja'boj�;'ao
seus familiares, fit a
viv� ppra ele!'

.• Poro agendat dia' 26 de abril
'?acontécerá em' Jaraguá do Sul, nb

.•fanq:râmico da Scar-.o show com

'!Mq Expresso, para comemorar os 25
;;;.anos do grupo. Imperdível!

• Você concordo comigo? Q.uan�
,

dQ suo consciência c.orneçq o s.e�

�,Ievq!r, pq!�e acontecer de alg�lIs
amigos antigos Se afastarem"

'tlllie.de. você: ..Que�.dizer você
�iiestá mudandô, ma não:Aí
í;\\\novos amigós surg , ,om queITI
você fo'rmará uma conexão maisi

profundo: E assim vaL.não paJe
no tel1]po...Valeu??!!

.

,

• Com essa, fui!

Curtir o bom astral
do Bierbude.
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,Comércio Internacional
Continuo a apresentar os resultados obtidos pelos municípios da região através do Comércio Internacional num comparativo entre
o mês de janeiro de 2007 e o mesmo período de 2008. Hoje apresento o município de Corupá. E, antes de começar uma ressalva,
nos valores da coluna de ontem sobre o município de Barra Velha, onne se lê Real (R$), leia-se dólar (US$).

EXPORTAÇÕES DE CORUPÁ
O município teve um excelente aumento nas suas exportações em

janeiro de 2008, comparando-o com janeiro de 2007, na ordem de
128,09%. Em janeiro de 2007 foi exportado através do município
US$ 124.118,00, e no mesmo período de 2008, US$ 283.098,00.

'PRODUTOS EXPORTADOS
OS'principais produtos que foram exportados por Corupá em janeiro
de 2008 foram móveis de madeira com 39,99%, seguido por ma
deiras de ipê, serradas e/ou cortadas em folhas com 27,22%, em
terceiro bananas frescas ou secas com 19,21 %, na quarta ,colocação
sementes,frutos e esporos para semeadura com 9;54%, em quinto
aparelhos para interrupção para circuitos elétricos com 3,71% e

por último mudas de orquídeas com 0,34%. Mesmo tendo um valor
relativamente baixo nas exportações, houve uma maior diversifica
ção dos produtos exportados.

PAíSES COMPRADORES
De Corupá são exportados seus produtos para os seguintes países,
'compradores, a Alemanha com 39,99%, a Argentina com 23,52%,

,

os Estados Unidos com 16,37% , o Japão com 15,17% e_ Hong Kong
com 4,95%. As exportações na sua maioria são concentradas em

países considerados com uma economia estável.

INDICADORES CÂMBIO

_-.--"_-

IMPORTAÇÕES DE CORUPÁ
Em janeiro de 2008 o município apresentou as importações na ordem
de US$ 13.743,00 sendo que em janeiro de 2007 o município não
tinha realizado nenhuma importação.

PRODUTOSIMPORTADOS
O único produto importado foram facas e laminas de metais para
trabalhar com madeiras neste janeiro de 2008. Mesmo o dólar
tendo uma grande desvalorização, não houve um incremento
de importações de máquinas e equipamentos para as indús
trias do municípiQ. Pelo menos de forma direta, sem passar
por um intermediário ou importador. E, essas facas foram todas
importadas da Itália.

REFLEXÃO FINAL
O município apresentou neste mês de janeiro de 2008 um aumento

significativo em percentuais, mas continua com um volume muito pe
queno de participação no mercado internacional.

MOVIMENTO ECONÔMICO
A Amvali, através do Colegiado de Administração e Finanças e

do Colegiado de Contadores e Controladores Internos e Sindi
cont, promovem palestra sobre a DIME ,- Declaração de Infor-
mações do ICMS e Movimento Econômico, no dia 14 de março,
das 8 às 12 horas, no auditório da Unerj. O objetivo é sanar

g dúvidas e promover o correto preenchimento dos documentos
�,� fiscais visando o correto registro do movimento econômico, im-

::>

� prescindível para a determinação do índice de retorno do ICMS
aos municípios. O evento será gratuito e as inscrições devem

ser feitas através do e-mail: imprensa@amvaILorg.br.

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

COMPRA VENDA, VARIAÇÃO
1,682 1,684 -1,35%
1,534 1,534 -0,05%

---------1 íNDICE
IBOVESPA

VARIAÇÃO
3,95%

DESEMPENHO

Micro e pequenas exportam enos
Segundo relatório, as vendas de produtos no exterior caíram 4,4% em 2006
BRASíLIA

, q número de pequenas e mi
, era 'empresas exportadoras caiu

4A%·ém 2006' na comparação
.

,ao' ano anterior. Foram '12.998
, "

, : 'empresas de miéro' e pequeno
, porte que venderam seus produ
tos 'no exterior em. 2006, contra
13.538 em Z005. É o 'que revela
o estudo '� Miera e Pequenas

. Empresas na Exportação Bra
sileira - Brasil e Estados - 1998
- 2006", divulgado pelo Sebrae.
O Sebrae aponta essa como uma

tendência desde 1999, e a úni
ca exceção ocorreu em 2004,

, quando o número de'pequenas
empresas exportadoras' eresceu
duas vezes mais que-o de gran
des emédias empresas,

Segundo o presidente do Se- raso Após atingir Z,13%, em

brae, Paulo Okamotto, a valoriza- 1998, elas passaram .a repre
ção do real ante o dólar é o fator sentar apenas 1,4% em 2006.
que mais explica essa redução. Regiões - As' .exportações das
']\ valorização cambial tira muita micro e pequenas, empresas
competição dos pequenos", 'afir- brasileiras se' concentram 'es- '

mau. O economísta da Funcex .: sencialmente nas Regiões Sul e
" Fernando Ribeiro, acrescentou -'.£ude$t�, 'Ollde estão. quase 95%
que, ao contrário das grandes e das firmas exportadoras:

.

médias companhias que se utili- De acordo com o levanta
zam da taxa de câmbio valorizada menta, somente o Estado de

paraimportarinsumose, comisso, São Paulo reúne 47% das em

reduzir alguns custos de produ- presas de micro e pequenopor
ção, as pequenas não conseguem te que exportam, seguido do

utilizaressaestratégia. Rio Grande do Sul (16,2%), Mi-
,

O estudo mostrou ainda nas Gerais (8,6%), Santa Catari- .

'uma redução de participação na (7,7%), Paraná (7,6%) e Rio
das exportações das micro e de Janeiro (6,2%). O Espírito
pequenas empresas no valor. Santo' partícípa com apenas

.
total das exportações brasilei- 1,7% do total. Redução na exportação se deve a valorizllção do real ante·o dólar
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AJUDA FINANCEIRA

SANTACATARINA---------

bolsa. Algumas já estão re

alizando as inscrições e ou

tras irão começar em breve.
Os repasses de R$ 3.532,11,
acontecerão em oito parce
las anuais.

CRESCIMENTO
A diretora de Educação

Superior, Mariléia Gastaldi
informou' que a cada ano

cresce em 30% o número de
alunos atendidos pelo sis
tema que congrega 53 insti

tuições de Ensino Superior
de Santa Catarina, das quais
13 são vinculadas à Acafe e

40 são mantidas pela inicia
tiva privada.

CNRjADI

Os adversários

FLORIANÓPOLIS
Com subsídio de 50 a

100% nas mensalidades,
mais de 16 mil estudantes
de baixa renda, matricula
dos nas universidades do
sistema Acafe e em insti

tuições particulares liga
das à Ampesc, serão bene
ficiados pelo Programa de
Bolsas de Estudo e Bolsas
de Pesquisa, previsto no

Artigo 170 da Constituição
Estadual. Os convênios no

valor de aproximadamente
R$ 35 milhões foram as

sinados pelo Governo do
Estado e entidades educa
cionais.

''A distribuição das bolsas
é criteriosa e acompanhada

pelo Ministério Público. No
ano passado não tivemos
nenhuma denúncia de ir

regularidade na concessão
.
das bolsas. O projeto bene
ficia a quem mais precisa
- alunos com maior dificul
dade econômica no âmbito
de sua família", declarou o

secretário da Educação Pau
lo Bauer.

Segundo Bauer, os inte
ressados em contar com as

bolsas, que retroagem às
mensalidades já vencidas,
devem se inscrever e espe
rar que a comissão julgado
ra da instituição apresente
seu parecer sobre o p-edido,
analisando se o universi
tário realmente precisa da

Na Assémbléia Legislativa, em tempos de eleição municipal, já dá para localizar os adversários: Kennedy Nunes versus

Darci de Mattos, candidatos a prefeitura de Joinville. Clésio Salvaro e Décio Gomes que poderão disputar em Criciúma.
Dagomar Carneiro e Serafim Venzon de olho na sucessão de Ciro Rosa em Brusque. Marcos Vieira e Cesar Souza Júnior
candidatos em Florianópolis, de repente tendo também como adversária Odete de Jesus. Edson Piriquito e Dado Cherem,
que está voltando à Assembléia para entrar na campanha em Balneário Camboriú. Até agora nenhum deles acenou em

deixar a Assembléia para dedicar-se exclusivamente a campanha. Até porque não há exigência legal.

CANDIDATOS.
Entre os 40 postulantes às eleições de ou- <'

tubro sem adversários diretos no plenário
da Assembléia estão JoHson Lima, Jandir
Bellini, Pedro Uczai e Genésio Goulart, que
de repente poderá ter Joares Ponticelli do
lado de lá. Ponticelli até agora não se de
finiu, mas não descarta a possibilidade de
entrar na disputa em Tubarõo, embora pare-
ça remota. O mesmo acontece com Narcizo
Parissotto em Chapecó.

TERRITÓRIO
Como há dúvidas e contestações os de
putados Joõo Matos e Valdir Colotto en

caminharam ao Ministério da Justiça um

pedido solicitando informações sobre os

procedimentos técnicos e antropológicos
que determinaram os limites das terras in

dígenas, localizadas nos municípios de Vitor
Meireles, José Boiteux, Itaiópolis e Doutor
Pédrinho, demarcadas pela FUNAL De posse
dos critérios adotados pretendem colocar o
tema em debate visando proteger o classe
produtora da região.

BATENDO
"Quem esta falando isso nõo tem competência, nõo se estabelece.
Estou à disposiçõo paro responder qualquer indagaçõo já que estõo
tõo preocupados comigo e nõo têm outre coisa paro fazer. A cidade
sabe quem trabalho por ela," atirou o deputado Darci de Mattos
contra seus adversários que questionam seu novo comitê. "É meu

escritório parlamentar. Uso a verba oficial do Assembléia e coso for
candidato vai transformar-se em comitê pago pelo coligaçõo. Vou
pagar como a legislaçõo determino. Esse ataques sõo atitudes de
desesperados," atirou Mattos.

Bolsos beneficiam os universitários
Mais de 16mil estudantes podem receber o apoio financeiro do Estado

Estudantes do sistema Acafe e Ampesc podem receber bolsa de estudos

CLIMA
Qepois do inauguraçõo do esc�1ório· do deputado Darci de Mattos,colTI,
direito o show e muito discurs9, �..��. para perceber que à �Ieiçõo �.�
Joinville será muito disputada e dé'repente num clima mais quente. Só
poro ser ter uma idéia estõo'çhamando o escritório do democrq19s de
"Comitê mensüo", e võo contestar na'Justiça os valores.

. ..

. DEFINITIVO?
Pelo menos na reunião da última segunda-feira da bancada com a cú
pula do PSDB ficou decidido que o deputado Nilson Gonçalves não vai
tsputar a prefeitura de JoinvUle. Cogitou-se no secretário Pauro Bauer,

foi descartado. O presidentê'Leonel Pavon vai a cidade co.pversar
.os tu�anos.e quer acomBag,bar a" indicaçõo do vic� na cJl�P� de

rCI de Mattos. ", (
. ,

PREOCUPACÃO,' '

A bancada do' PSDS está pensando nli possibiliÜade de um rodízio
para manter o suplente José Natal ( foto), que deveró sair assim
que retornar à Assemltléia o titular, Dado Cherem. O impasse é que
o maioria gostaria de ausentar-se por apenas 30 dias e pelo visto o

Regimento impõe 60 dias.

RETRIBUiÇÃO .

Desta vez foi o prefeito Dóri. erger que ofereceu um almoço aos
deputados do PMDB num restô:urante do Capital. Onde o foto revelo
a sintonia entre o prefeito e ô'Uder do bancada, Manoel Moto. Dos

. 12 peemedebistas oito estiveram presentes: e se comprometeram em

ajudá-lo durante o campanhtt de reel�ição. Edison Andrino, assim'
que chegou no Assembléia adianfnu-se dizendo que não presHgiou

:AiO encontro porque um de seu�' funcionários sofreu um acidente e

estava no Hospital. Entõo tá ..

.'

.

. r e d a, c a o @ o c o r r e i o d ,o P o v o . c om. b r .
..
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�ducação puxa inflação pelo IPCA
Indice de fevereiro fica em 0,49%, omaior nara o mês desde 2005, diz IBGE
RIO DE JANEIRO

.

A inflação medida pelo
IPCA (Índice Nacional de Pre

ços ao Consumidor Amplo)
ficou em 0,49% em fevereiro,
ante 0,54% em janeiro, segundo
divulgou ontem, o IBGE (Ins
tituto Brasileiro de Geografia e

Estatística). Trata-se do maior
índice para um mês de feverei
ro desde 2005 (0,59%). Amaior

contribuição foi dada pelo gru
po Educação, com variação de
3,47% e contribuição de 0,24
ponto porcentual para o índice

r

do mês (0,49%).
O resultado veio dentro das

estimativas dos analistas (0,40%
a 0,50%), mas acima da media
de 0,45% e perto do teto. Em fe
vereiro do ano passado, o IPCA
havia registrado alta de 0,44%.
No primeiro bimestre deste ano

o índice acumula alta de 1,03%
e em 12 meses, de 4,61%.

No grupo Educação, houve
aumento de 4,09% das mensa
lidades escolares, "refletindo
a típica aplicação de reajustes
no início do ano letivo", se

gundo o IBGE. Esse item teve

a maior contribuição indivi-

dual para a taxa do mês (0,20
ponto porcentual).

Em contrapartida à alta da

educação, segundo o docu
mento de divulgação da pes
quisa, foimais baixa a variação
das tarifas dos ônibus urbanos
(de 1,19% em janeiro para
0,49% em fevereiro), enquan
to os combustíveis tiveram

queda de 1,42% (-0,33% em
'

janeiro). O álcool ficou 2,31%'
mais barato, influenciando a

gasolina, cujo litro passou a

custar menos 1,42%.
O INPC (Índice Nacional de

Preços ao Consumidor), que
mede a inflação para as cama

das de renda mais baixa da

população, ficou em 0,48% em

fevereiro, um pouco abaixo do
IPCA (0,49%). No ano, o índice
acumula alta de 1,17% no pri
meiro bimestre deste ano.

O INPC mede a inflação
para famílias com renda entre

um e seis salários mínimos,
enquanto o IPCA' se refere as

famílias com rendimento. de
um a 40 salários mínimos.

AGÊNCIA ESTADO Segundo IBGE, o item tarifas de ônibus urbano teve variação mais baixa em fevereiro (0,49% em fevereiro)

Garibaldi sugere a Lula que
cobre empenho dos líderes,
BRASíLIA tau ele, já deveria ter sido feito,

O presidente do Senado, , principalmente no sentido de
Garibaldi' Alves Filho, reco- evitar.a vinda ao Parlamento de
mendou ao presidente Luiz medidas provisórias.
Inácio Lula da Silva que cobre Porém, para Garibaldi; se o

mais empenho de seus líderes Congresso deve "botar amão na
na viabilização de um acordo consciência" pelo atraso na vo

que possibilite a votação do
'

tação, o presidente Lula.deveria
Orçamento 2008 ern-Plenário. se empenhar mais pela solução
A sugestão foi uma resposta a- do impasse. '1\ cobrança não

cobrança do presidente para deixa de ser pertínente, mas o

que o Congresso Nacional que resolve não é a pura e sim

aprove a matéria. ples cobrança, mas o entendi-
'Acho que ele deveria

_

cobrar menta. É muito fácil colocar a
mais de suas lideranças

-

no sen- culpa no outro cadaum tem que
tido de que se possa chegar a um fazer o seu papel", afirniou.
acordo", disse. Durante o progra- O presidente do Senado
ma Café com o Presidente, Lula garantiu ainda que "está tudo

pediu que o Orçamento seja vo- pronto para votar o Orçamen
tado nesta semana e cobrou res- to; só falta o entendimento".

ponsabilidade dos políticos. Segundo Garibaldi se a vota-

O presidente do Senado ção do orçamento ultrapassar
destacou que o presidente da esta semana, as dificuldades

República está certo quando co- aumentarão. A expectativa do
bra do Congresso a aprovação governo é apreciar a matéria no
do orçamento - o que, ressal- Plenário do Congresso hoje.

Experiência não
excederá 6 meses

O período de experiência exigido
_ para contratos de trabalho não poderá

ultrapassar o período de seis meses. A lei
que acrescenta novo artigo Consolidação
das leis de Trabalho (Cln foi publicada
ontem no Diário Oficial da União e entra
em vigor ímedletamente. Para fins de
contratação, o empregador não exigirá
do candidato comprovação, superior a

seis meses no mesmo tipo de atividade.

Já foram entregues
1,2 mi declarações'

A Receita Federal informou que já
foram entregues mais de 1,20 milhão
de declarações de Imposto de Renda da
Pessoa Física 2008 (ano-base 2007). O
prazo começou na segunda-feira, dia
3, e se estenderá até o dia 30 de abril.
-A expectativa é que 24,5 milhões de
brasileiros prestem contas este ano.
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DENÚNCIA NOS EUA

INTERNACIONAL---------

Rede de prostituição em NY
Governador pagava prostitutas de luxo com empresa fantasma
NOVA YORK

A investigação criminal so
bre a denúncia que vinculou o

governador do Estado de Nova
York, Eliot Spitzer, com o caso

de prostituição de luxo, mos- .

trou que o seu envolvimento
começou com uma investiga
ção sobre transações financei
ras suspeitas que levaram aos

encontros do democrata com

prostitutas, segundo fontes
oficiais citadas pelo jornal The
New YorkTimes, ontem.

Investigadores examinaram
transações financeiras suspei
tas do governador. Eles revi
saram relatórios que mostram
movimentos atípicos, que es

condiam a fonte, o destino ou

à finalidade de milhares de
dólares em dinheiro, que ter
minaram em contas- bancárias
de empresas fantasmas. A in
vestigação apontou que todo
o dinheiro era desviado para
o pagamento de sexo e que as

transações erammani�uladas
para garantir o pagamento.

<, dos encontros com prostitu
tas. Uma conversa telefônica

gravada com o governador -

comprovou o envolvimento
com o serviço de prostituição
de luxo.

_

Uma das jovens que traba
lhavam para o Emperors Club
VIp, o serviço de acompanhan
tes contratado por Spitzer,
auxiliou na investigação. As
escutas, assim como os regis
tros bancários das empresas

Corpo da 20 Guel11l
é identificado

o Exército a.!'lericono identificou o cer

po de um homem encàntmdo numa geleira
na Califórnia como sendo de um aviador
da Segunda Guerm Mundial desaparecido
há mais de 60 anos, segundo a CNN. Er·
nest 6. Munn sumiu durante lim vôo em.

Sierra Nevada em novembro de 1942.'
Na época, ele tinha 23 anos. No final de
2007, Peter Sketel e um amigo estavam
no local pesquisando para um livro que
escreserlem sobre o vôo fatal quando
descobriram restos do corpo, que ontem
confirmou se tratar de Munn. As irmãs
de Munn, que tem hoje cerco de 80 anos,

esperam poder enterrú-lo em maio.

Movimentação incomum de dinheiro servia para manter encontros em hotel de luxo com prostituta, em Washington

fantasmas, revelaram a rede
de prostituição. No centro está
o Emperors Club, que arran

ja "encontros" com mais de

50 mulheres em Nova York,
Paris, Londres, Miami e Wa

shington.
Na gravação, Spitzer é

identificado como "Cliente 9"
e confirma planos para uma

das mulheres viajar de Nova
York para Washington, onde
ele tinha uma suíte de hotel
reservada na noite de 13 'de
fevereiro.

Antes de ser eleito gover
nador, em 2006, Spitzer foi

.

procurador-geral do Estado

por oito anos. Durante seu

mandato ficou conhecido por
lutar contra o crime organiza
do e perseguir duas redes de
prostituição, que resultou na

prisão de 18 envolvidos.

Ônibus espacial
parte em missão
o ônibus espacial Endeavour partiu en-.

tem levando o bordo sete astronautas para
aquela que deve ser o missão mais longa
da história para esse tipo de nave. Levando
o bordo uma tripulação que inclui astro·
nautas dos Estados Unidos, do Canadá e

do Japão, o ônibus espacial alçou vôo a

pqrtlr do Cabo Canaveral. às 2h2810cais
de ontem (3h28 em Brasília). Minutos
depois do lançamento, o Endeavour já
estava em órbita poro uma viagem de 16
dias durante o qual serão instalados um

imenso robô e uma nova solo que servirá
de depósito poro um futuro laboratório
no estação espndal internacional Alpha.

a.
-c

Mais mortes
.no Iraque
BAGDÁ

Mísseis americanos atin
gem alvos que seriam da al
Qaeda, em Zambraniyah,
a 30 quilômetros ao sul de

Bagdá. Apesar de o ataque
ter acontecido na segun
da-feira, o Exército ameri
cano só liberou a imagem
ontem. Mais três soldados
americanos e um intérpre
te iraquiano morreram na

. explosão de uma bomba na

província de Diyala, centro
norte do Iraque, anunciou o

comando' americano. Cinco
militares americanos fale
ceram em ataque executado

por um homem-bomba em

um bairro sunita da zona

oeste de Bagdá. No mesmo

dia, os Estados Unidos ata

caram uma suposta base da
al-Qaeda em Zambraniyah,
a 30 quilômetros de Bagdá.
Desde a invasão do Iraque
em março de 2003 morre

ram 3.9�3 soldados ameri
canos.

Pelo menos 16 pessoas
morreram e 20 ficaram feri
das ontem devido à detona
ção de uma carga explosiva
colocada na, estrada que
liga as cidades de Basra
e AI-Nassiriya, ambas no

sul do Iraque, informaram
fontes policiais. Segundo
as fontes, a .maioria das
vítimas era de passageiros
de um ônibus que fazia o

trajeto entre Basra e AI

Nassiriya.

a.
«
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Detonação na estrada do Iraque
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Acóssio (E) fez o primeiro gol do partido ontem, mos o Moleque Travesso não conseguiu manter o vantagem

CATARINENSE

Juve sofre a virada
no Heribertô Hülse
Tricolor sofre nova goleada no campeonato

V E D PG �4_o_R_od_ad_a_-_Re_tu_r_no _

Resultado
12 33 Criciúma 4xl Juventus

HOje
20h30 - Brusque x Joinville

2 O 10 3 7 31 20h30 - Cidade Azul x Atlético
20h30 - Guarani x Marcílio Dias
21 h - Chapecoense x Figueirense
(Record e Premiére)
Amanhã
21 h45 - Avaí x Metropolitano (Premiére)

5° Rodada

Sexta-feira (14/3)
20h30 - Joinville x Criciúma (Premiére)
Sábado (15/3)
20h30 - Figueirense x Brusque (Premiére)
Domingo,
16h - Juventus x Cidade Azul
16h - Atlético x Avaí (Record e Premiére)
16h - Metropolitano x Marcílio Dias
16h - Chapecoense x Guarani

P - Pontos, J - Jogos, V - Vitórias, E - Empates, D - Derrotas, GP - Gols Pró, GC - Gols Contra, SG - Saldo de Gols, PG - Pantul!Ção Geral (soma dos dois turnos)

CRICIÚMA/JARAGUÁ DO SUL

Fora de casa, o Juventus acu

mulou nova goleada. Mesmo
saindo na frente, o Moleque
Travesso não conseguiu segu
rar o Criciúma e volta do Sul do
Estado com mais uma goleada,
desta vez por 4x1. O resultado
mantém o tricolor na zona de re
baixamento. Agora o time do téc
nico Dirceu Mattos tentará sair
da situação incômoda no próxi
mo domingo, em casa, contra o

lanterna Cidade Azul.
O Juventus começou bem

o jogo, pressionando, e com

três minutos Zé Carlos fez uma

grande defesa depois do chute
do Deivi. Aos 15 minutos. Iéfer
son cobrou -falta, o goleiro reba
teu e Acássio, da marca do pên
alti, chutou forte para fazer 1xO.
Aí o Criciúma começou a buscar
a virada. E conseguiu em duas
bolas aéreas, com duas cabeça
das do zagueiro Cláudio Luiz. O

primeiro saiu aos 20, depois de

cobrança de escanteio. Aos 37,
Cláudio Luiz acertou' a trave e,
no lance seguinte, fez 2x1 para
os donos da casa.

O segundo tempo começa e o'

COL
10 Crieiúma 10

1.�Ó Atlético
30 Figueirense 6

4

3

40 Juventus 6 4 2 O 2 4 8 -4 15

50 Metropolitano 4 3 6 4 2 25

60 Chapeeoense 4 3 5 4 1 18

70 Avaí 4 3 6 6 O 26

80 Joinville 4 3 5 7 -2 15
90 Mareílio Dias '4 3 1 1 7 10 -3 17

, 100 Cidade Azul 3 O 2 1 -3 8

110 Brusque 3 O 1 2 4 6 -2 9

120 Guarani 3' O O 3 -7 15

protagonista é o mesmo. Cláudio
Luiz foi derrubado por Acássio na
área e jéferson Schmidt mareou
pênalti aos sete minutos. Valdeir
cobrou e mareou, mas o juiz man
dou voltar por invasão de joga
dores do TIgre. Em nova chance,
o mesmo Valdeir chutou, Márcio
fez grande defesa e, no rebate, Val
deir fez 3xl de cabeça. Melhor, o
Criciúma só administrou o jogo e

cliegou ao quarto gol aos 36minu
tos, de novo de cabeça, mas desta
vez comMarcelo Rosa.

JULIMAR PIVATTO

O CORREIO DO POVO fIIQUARTA-FEIRA, 12 DE MARÇO DE 2008,

Reforce a imagem da sua empresa!
Visfa seus colaboradores, com uniformes
produzidos com tecidos do
mais alta qualidode.

I

Convocação
Nove jogadores do Molwee
foram convocados poro dois
amistosos do Seleção Brasi
leiro. A pergunto ,que fico é,
no Brasil somente o time joro-
guoense tem condições de for
necer jogadores poro o técnico
PC de Oliveira? Mais uma vez,
o preparação do equipe fico
prejudicado por causo disso,
sem Falcão, Ari, Tiogo, Leco,
Humberto, Lenísio, Willian,
Chico e até mesmo Márcio, que >

volto de lesão. Ouol o critério
que vem sendo usado?

PREJUDICA
;.,'

entado, no início do a?!�, qU"�tflão
freu no começo do pré+teilfRoro� I

ul11 tq!�neio no Molási�,iTud�+be�
101, mas quem desses �ôve irá intê, I

ar o time que estará na co petição? Além dos nove do Molwee, fomm
chamados o goleiro Rogério (Joinville) e os alas Cobreúvo (Unisul) e Vol, ,

.> din (UCS). Nos dias 14 e 16, o Seleção enfrentará a Sérvio em Uberlândio
'(MG). E dias 21 e 23 será contra o Costa Rico, no interior paulista.

�f���LEÇÃO DA ROD
,

Juventus emplacou dois jo qo Seleção do 3° Rodado dor
nó fim-de-semon ,,"1.

iro �grcio e o la.terol-dfniit
destaques do vitória RQr'2x1 contra o Brusque. O time com

oçõe�foi o MorCílio;�io 'três - Rolf (lateral-esquerdo), Michel
unes (zagueiro) e Benson ( te)� E o árbitro foi Edmundo Alves do

Nascimento, que apitou o jogOIl stádio João Morcotto.

9 chefe do Seleção Brasileiro dê Futebol chamou os convocados para
mistoso contra a Suécia, n dia 26 de março. E, merecidom�nte,
Urou de Thiago Neves!'O d.Mluminense vem encantando não

tprei�o tricolo�cpm JqdoBrosil. Aléin de ser vm grande,
(odor de falto, com o ,anos é o carregador de piano. Estê

vai encher os cofres do clube rioch.
,,<; •

E OJEC?
Conseguiu perder para o Álvares CobraI, do Espírito Santo, no ligo Futsol.
O time capixaba conseguiu a primeiro vitória no competição, contando
com o ano passado. O placar (5x2) deu um novo ânimo 00 time do Sudes

t�. Já o Joinville, segue sem. v.encer, nO,competição este ano, tendo dôi�
�me.otes em quotrojogos� O��m deve estar d�ndo graças o Deus é Mqrcos'"
MQraes, que preferiu, ficar 00 Molwee o acertar com o tricolor.

0�- ;:
... �

�,él:-�

esporte@ocorreiodopovo.com.br
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LIGA FUTSAL

ESPORTE---------�

Jogo para encher a Arena Jaraguõ
Malwee e Cortiana/UCS são dois dos favoritos ao título principal do país
JARAGUÁ DO SUL

Se de um lado da quadra estão
Falcão, LeIÚSio, Xande, Tiago, Ari
e companhia, do outro se encon

tramMaick:y, Xoxo, Valdin, Índio
e Bagé. O jogo entre Malwee e

Cortiana/UCS, hoje às 20h15, na
Arena Jaraguá, promete ser um

duelo de gigantes. Considerada
umas das partidas mais difíceis
da Liga Futsal, aMalwee encara o
jogo como o grande teste antes da
disputa da Copa Intercontinental
(Mundial), na Espanha.

Os jogadores estão dispostos a

tirar dez e sairmotivados para con
quistar do título mais esperado
do ano. Para Márcio, que está
voltando depois de sete meses,
a Cortíana é uma das favori
tas na Liga e possui um ótimo

planteI. "É um teste e tanto para
o mundial que se aproxima",
considerou.

Na avaliação do auxiliar técni
co Marcos Moraes, o time gaúcho
fez fortes investimentos e está to
talmente focado na competição.
''É uma equipe de qualidade, com
grandes jogadores. Contamos com
o apoio da torcida, pois será um

grande jogo de futsal", comentou.

�unicipal
já começou

° Campeonato Municipal de Bocha
Raf_a Valo já estáacontecendo no Clube
Atlético Baependi. São dez equipes que
participam e cada partido é disputado
no individual, em duplos e em trios. °
torneio segue hoje, às 19h15, com Ba- -:
ependi/Sipaca enfrentando o D'Jack e

o Beiro Rio contra o João Pessoa.

Jaraguaenses
são convocados
Vinícius, Edegar, Rafinha e o téc

nico Rafael Müller foram convocados
poro o Seleção Catarinense Infanto
Juvenil de Basquete Masculino (15
anos). ,Os atletas se apresentam no

.. dia 14 de. março, em Florianópolis.
São 18 atletas que buscam vogo no

time que disputará o Brasileiro em

São João del Rei (M6).

Além da Liga e a proximidade do
Mundial, a Malwee precisa se

preocupar com a convocação de
nove jogadores para os amistosos
da Seleção Brasileira nos próxi
mos finais de semana. Tiago, Ari,
Leco, Humberto, Lenísio,Márcio,
Chico e Falcão se apresentam na

quinta-feira.
Na semana seguinte acontece

da mesma forma, eles se apresen
tam no dia 20 e retornam dia 24,
cerca de uma semana antes do em
barque à Espanha para oMundial,
que acontece entre os dias 3 a 6 de
abril. Para Marcão este é o -"ônus
que o time paga por ter jogadores
de qualidade". No entanto, o time
contará com o trabalho do pre
parador físico João Romano, que
também foi convocado.

-

SERViÇO
ü QUÊ: Malwee x Cortiana/UCS
"""ni,n,\tJI .. Hoje, às 20h15

Arena Jarciguá
R$ 10 (hora), R$ 7

(antecipado) e R$ 5 (meia)
POSTOS DE Posto Mime,
Girolla Imóveis e Falcão Esportes- Marcos Moraes acredita que este será um grande teste para a equipe e espera apoio da torcida

Atleta jaroguaense está na

Seleção B-rasileira de Bolão
JARAGUÁ DO SUL

Trabalho, dedicação e um

pouco de sorte fizeram com que
a jaraguaense Jussara Bisoni, 21
anos, fosse convocada para a

Seleção Brasileira Júnior (19 a

23 anos) de Bolão 16. A jovem
vai disputar ao lado de- mais
três atletas o CampeonatoMun
dial em Marbach, que inicia no

dia 20 de agosto, na Alemanha.
A bolonista começou no es�

porte com apenas 14 anos. Ela e

amiga Joice Pauli Pasqualini se
encontravam no Clube Atlético

Baependi para fazer trabalhos
da esçola e, de quebra, jogavam
bolão. O que era uma simples
brincadeira virou coisa séria e

[ussara, juntamente com à equi
-i pe Baependi/F'ME, conquistou o

vice-campeonato Nacional, pri
meiro lugar no Estadual de Bolão ,

e a medalha de bronze nos Jasc.
A convocação partiu do téc

nico da séleção Silvio Krause,J�ssara Bisoni espera patrocínio para disputar o Mundial .

que já vinha sondando as atle
tas jaraguaenses. Jussara conta

que primeiramente Joice foi
escolhida, mas por questões
pessoais ela não pode aceitar o
convite. A sorte estava mesmo

ao lado da atleta, que conseguiu
ser chamada no lugar da amiga.
"Eu sabia que tinha chances de
ser chamada", disse, emendan
do que sua capacidade também
influenciou na convocação.

A atleta está treinando cerca

de três,horas por dia. As com-
.

panheiras de equipe só serão
conhecidas na Alemanha, por
enquanto cada jogadora treina
índívídualmente, Para Jussara ca
rimbar o passaporte do Mundial
faltam apenas os patrocinadores,

.

As despesas para um campeona
to deste porte giram em tomo de
R$ 6 mil. Os interessados em pa
trocinar a atletapodem entrar em
contato pelos telefones: 3371-
8977 ou 9.916-7102. ,
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AMISTOSO

Chineses prometem controlar

poluição durante OlimpíadasDunga convoca dez
jogadores olímpicos
Seleção enfrentará a Suécia na Inglaterra

da. Tanto que o presidente do
Comitê Olímpico Internacio

nal, jacques Rogge, já chegou
a admitir a possibilidade de
cancelamento de algumas pro
vas caso elas comprometam a

saúde dos atletas por ca�sa da

poluição.
Mesmo assim, Gebrselas

sie, atual recordista mundial
da maratona, avisou que não
está disposto a correr risco
numa disputa ao ar livre em

Pe quim principalmente,
nu.na prova tão desgastante
com, a maratona.'O etíope, no
entanto, espera participar da

prova dos 10 mil metros nos

Jogos Olímpicos.

PEQUIM
Autoridades chinesas ga

rantiram ontem que a polui
ção do ar em Pequim estará
controlada durante a Olimpía
da, em agosto. As declarações
do vice-ministro de proteção
ambiental da China, Zhang
Lijun, foram uma espécie de
resposta ao maratonista etíope
Haile Gebrselassie, que admi
tiu na segunda-feira que não
deve competir na maratona

olímpica por conta da polui
ção do ar na cidade, já que ele
sofre de asma.

A poluição do ar é um dos
maiores problemas de Pequim
na organização da Olimpía-

RIO DE JANEIRO

O técnico Dunga anunciou
ontem a convocação da sele
ção brasileira para o amistoso
do dia 26 de março, contra a

Suécia, no Emirates Stadium,
em Londres, na Inglaterra. Ele
chamou algumas surpresas,
como o goleiro Diego. (Alme
ria, da Espanha) e o zagueiro
Leo (Grêmio) - ambos com ida
de olímpica. E também deixou
de fora o meia-atacante Ronal
dinho Gaúcho, do Barcelona.

Na entrevista coletiva ó

- técnico Dunga disse que a

prioridade é a preparação da
Seleção Principal, em virtude
dos dois próximos jogos pe
las Eliminatórias da Copa do
Mundo de 2010, que serão no

dia 15 de junho contra o Para

guai e no dia 18 de junho con

tra a Argentina:
"No momento certo, vamos

priorizar aSeleção Olímpica, pois
o objetivo imediato são os

-

dois
jogos importantes e difíceis con

tra Paraguai e Argentina", disse.
A ausência de Ronaldinho Gaú
cho no amistoso contra a Suécia

. foi também motivo de pergunta
para Dunga na entrevista coleti
va. "Ele vem de lesão e achamos
melhor deixá-lo no seu clube, re
cuperando a forma".

Poluição no céu chinês preocupa principalmente atletas da maratona

ASSOCIAÇÃO DE SERViÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE MASSARANDUBA
Afiliada a Associação dos Bombeiros Voluntários

no Estado de Santa·Catarlna- ABVESC
Integrada a Organização dos Bombeiros Amertcancs- O.B.A.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
OPresidente da ASSOCIAÇÃO DE SERViÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE

MASSARANDUBA (BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS), no uso das atribuições que lhes são
conferidas pelo artigo 21 do Estatuto Social, convoca os associados em pleno gozo de
seus direitos sociais para participarem da Assembléia Geral Ordinária, que se realizará no

dia 26· de março de 2008 (quarta-feira), na Câmara de Vereadores do Município de
Massaranduba, às 19hsOOmin em primeira convocação, com a presença de no minimo,
50% (cinqüenta por cento) dos associados .com direito a voto e, caso não atingido o

quórum, a Assembléia será realizada na mesma data e local, às 19hs30min com a

presença de qualquer número de associados, com direito a voto, para deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia:

.

- Apreciação do balanço anual (2007), apresentado pela Diretoria Executiva
(Artiqo Z}, "g", II, do Estatuto).

O Presidente da referidaAssociação torna público, também, que está aberto o
prazo para os registros de Chapas para a Eleição dos membros da Diretoria Executiva e

do Conselho Fiscal, para o biêni02008/2010 (Artigo 25, "a", do Estatuto).

CONVOCADOS
• Goleiros: Julio César (Inter de
Milão) e Diego Alves (Almeria);

• Laterais: Daniel Alves (Sevilla),
Rafinha (Schalke 04), Marcelo
(Real Madrid) e Richarlyson
(São Paulo);

• Zagueiro's: Lúcio (Bayern de
Munique), Juan (Roma), Alex
(Chelsea) e Leo (Grêmio);

Obs.: 1. As chapas que concorrerão à eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal,
deverão ser apresentadas na sede-da ASSOCIAÇÃO, até 05 (cinco) dias antes da
realização da Assembléia Geral, contendo a nominata dos 07 (sete) associados para a
Diretoria Executiva, 02 (dois) associados ativos e 03 (três) associados contribuintes para o
Conselho Fiscal, desde que na data da apresentação da chapa, os associados estejam
em pleno gozo dos direitos sociais. Participando da chapa associado ineleg ivel, esta será
integralmente rejeitada. Para efeitos de prazo, excluir-se-á da contagem o dia da
realização daAssembléia. .

2. A chapa mais votada será considerada a eleita e tomará posse no dia 30 do mês de
Março de 2008

.

Massaranduba, 12 deMarço de
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Dunga deixou o meia Ronaldinho fora da lista para 9 amistoso do dia 26

• Volantes: Gilberto Silvo (Arsena!),
Lucas (Liverpool), Hernanes
(São Paulo) e Josué (Wolfsburg);

• Meios: Kaká (Milan), Diego
(Werder Bremen), Julio Baptista
(Real Madrid) e Thiago Neves
(Fluminense);

• Atacantes: Robinho (Real Madrid),
Alexandre Pato (Milan), Luís
Fabiano (Sevil.!a) e Rafael
Sobis (Betis).

Fundada em 30.03.2000 CNPJ 03.794.738/0001.£6, Rua 25 de Julho, sin -Anexo ao Terminal Rodoviário.
CEP-89108-000 - Massaranduba - sc. e-mail: cbvm@brturbo.com.br Fone - 473379-1900
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UMA AMIZADE VERDADEIRA
Magdalena e Reinalda, de 77 e 84 anos, dão lição de afeto e compreensão

JARAGUÁ DO SUL

"Amigo é alguém que pensa em ti

quando não estás aqui, que ouve o que
tu dizes e tenta compreender o- que
não sabes dizer" ..O belo pensamento
traduz com esmero o relacionamento
das amigas Magdalena dos Santos Pas

qualini, 77 anos, e Reinalda Vergete
Costa, 84. As duas se conheceram há
cerca de quatro anos, na Associação
Assistencial para Idosos Lar das Fio
res. Elas passaram a viver. ria entidade
depois de ficarem viúvas. O bate-papo
e as brincadeiras afastam a solidão.

Desde a primeira conversa, Magda
lena e Reinalda se tornaram insepará
veis. Hoje, basta um olhar para uma

.

.

entender o que a outra quer dizer, já
que passam juntas grande parte do

. tempo. "Somos almas gêmeas. Eu vim
de Joinville e ela de Caçador (meio
oeste catarinense), regiões totalmente
opostas. Mas era para nos encontrar-:
mos aqui", comenta Magdalena, abra
çando a amiga,

As duas fazem questão de tomarem'
o café e de realizarem juntas as ativi-

dades oferecidas pela entidade, como
as oficinas de arte. E, como em toda a

boa amizade, a preocupação e os dese
jos de felicidade sâo recíprocos. "Uma
entende a outra. Eu.fico feliz quando
os filhos dela vêm visitá-la, e ela fica
contente quando minha filha vem me

ver", afirma Madalena,
.

O fato de Reinalda ter um problema
nas pernas e não poder passear com a

melhor amiga não -é empecilho para
ambas. Pelo contrário, prova o bem
querer que uma tem pela outra. "Dia
desses, ela (Reinalda) queria ir à Igre- li

ja, mas não podia caminhar. Então eu

paguei um táxi para levá-la até lá", re
lembraMagdalena, há seis anos e meio
do Lar das Flores .

De poucas palavras, Reinalda mostra
o carinho que sente pela amiga ao se

gurar as mãos dela. O sorriso e o brilho
nos olhos confirmam a pureza'mútua
de sentimentos. O estalo.de um beijo no
rosto quebra o silêncio, ensinando que
nunca é tarde para um gesto de amor.

DAIANE ZANGHELINI Magdalenà (E) e Reinalda se conheceram há quatro anos e são amigas inseparáveis
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