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ASSINE E ASSISTA
AOSJOGOS

Indique, assine ou renove o

jornal O CORREIO DO POVO e

ganhe um passaporte para
assistir aos jogos do Juventus

pelo Campeonato Catarinense
no estádio João Marcatto.

Não perca tempo,
ligue 3371-1919 e garanta

já o seu passaporte,
Veja mais detalhes na página 14.

Plano de cargos
recebe aprouoçõo
Votação aconteceu ontem, em primei
ro turno, no Câmara de Vereadores.

Página 4

Os brasileiros se mostraram mais

preocupados com os mudanças
climáticos. A conclusão é de uma

pesquiso realizado em 21 países.
Segundo o esíudo, 87% dos brasi-

,

leiros ouvidos se preocupam com o

problema. Os sul-africanos vêm em

segundo lugar, com 82%. Por outro
lodo, 25% dos norte-americanos '

.

não acreditam que os mudanças
'. clfmáticas são reflexo do ação do

homem ou não se preocupam com

o questão.

Em defesa do
meio ambiente

Outono-inverno
nas passarelas
Stephany Brito apresento o coleção do

grife jaraguaense Gota Bakana.

Página 13
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.'JDí.l'!"'C;"""'F"l·�V"';"Wandér Weege recebe prêmio por pro

mover políticos voltados à natureza.
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Temporada positivo poro
o turismo de Borro Velho
Cerca de 80 mil visitantes passaram pela cidade movimentando o comércio e a rede hoteleira. "

LEIA HOJE
AMA promove

desfile
beneficente

Página 12

Equipe feminina
de vôlei termina

Ruos do município
serão monitoradas

��
U

Place tour

Falto de apoio financeiro foi o motivo
poro o fim do vôlei feminino. Categorias
de base serão fortalecidos.

Página 22

A Secretario de Segurança deve lançar, .

no próximo semana, o edital poro o ins

talação de 20 câmeras nos ruas.

Página 6
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Todos os destuiós r."um só lugar. :::
!iF

�.
www.placetour.tur.br I

Rua Francisco Fischer, 90 I AO LADO DA JAVEL �
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47 3275.0028

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



,�..: ,

ÔPIl\jIAO----------

ÚLTIMOS DIAS
DEVERÃO •.• SAIDAÃGUA,

CHARGE

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

Onde o que dá certo

causa, inveja
Realmente Jaraguá do Sul é uma cidade atípica em re

lação ao Estado e ao Brasil. Tudo o que dá certo, o que faz
sucesso aqui, causa inveja, contradição, comentários mal
dosos e é claro alguém querendo se promover em cima
disso. Foi com a Arena Jaraguá, que em qualquer parte
deste País seria motivo de orgulho, aqui não, é motivo de

processos, chacotas e discussões em torno do que se po
deria se fazer com todo o investimento feito na obra.

A Schützenfest, nossa festa maior, está caindo pelas
tabelas, agora nem lugar tem mais para sua realização. E
agora nossos valorosos edis gladeiam entre si para que
rer proibir o consumo de bebidas alcoólicas em espaços
públicos, incluindo eventos .da prefeitura municipal. Se
isto acontecer adeus Schützenfest, adeus Stammtisch e

outros eventos públicos.
Tantas outras coisas mais importantes para se preo

cuparem, ficam perdendo tempo com coisas que o povo
gosta e aprova. Se o os.comerciantes acham que o even

to não trás influência nas vendas, que fechem as portas
e treinem seus funcionários, estes sim precisam de um

borri treinamento para ao menos saber explicar como fun
ciona uma TV ou um DVD, que sejam gentis com quem
entra em suas lojas.

A nossa Stammtisch é modelo em toda região, Esta
do e até no País, 2",ois muitas cidades de outros estados
buscam o nosso modelo de realização e organização, mas
como escrevi acima, o que é sucesso aqui, causa inveja,
constrangimento nos outros.

Da mesma forma casas noturnas, bares, restaurantes,
têm vida curta em nossa cidade, pois incomoda a todos, se
faz sucesso, logo começàm rumores maldosos, se fracassa é

porque os proprietários são incompetentes, e por ai vai.
.

E só tomar como exemplo a Igreja Católica que con

seguiu acabar com suas tradicionais festas de padroei- -

ros, proibindo a comercialização de bebidas alcoólicas
em suas festas, estamos perto de ver nossas tradicionais
festas municipais indo no mesmo caminho. Espero que
nossos valorosos e competentes edis pensem (???) e re

pensem no assunto, pois já temos poucos eventos para o

povo e acabando com isso, o que faremos?
.

CARLOS ALBERTO SIQUEIRA, ASSESSOR ADM!N1STRtmVO

Os textos poro esta coluna deverão ter no móximo 2.000 caracteres e podem ser

enviados paro o e-mail redacoo@ocorreiodopovo.com.br, ou por curta paro o

Ruo Procópio Gomes de Oliveira, 246, CEP 89251-200, Cx. Postal 18. É obrigatório
informar nome completo, profissão, "CPF e

" telefone (" ntio serão publicados).

Comodidade e segurança às mães-trabalhadoras

PAULOCÉSAR
CHIODINI,
PRESIDENTE DA

ACIJS • ASSOCIAÇÃO
EMPRESARIAL DE
JARAGUÃ DO SUL

Um dos projetos aos quais a comuni
dade empresarial de Jaraguá do Sul tem
se dedicado com especial atenção está
relacionado com a instalação de uni
dades de atendimento à crianças cujos
pais trabalham durante o dia e' não en

contram facilidades para deixarem seus

filhos enquanto cumprem suas jornadas.
A expansão deste serviço tem mobiliza
do esforços seja da diretoria da ACIJS na

busca de parcerias com o poder público
e o próprio sistema associativo ern nível

estadual, representado pela Federação
das Indústrias (FIESC) quanto. junto à

empresas da: nossa região, representadas
pelos sindicatos, que sempre apóiam es

forços visando à melhoria da' qualidade
de vida de seus trabalhadores e da comu-
nidade em geral. .

Por essa razão, nesta segunda-feira,
ao invés da plenária habitual da ACIJS
APEVI teremos uma solenidade muito

importante fora do Centro Empresarial.
Fazemos essa mudança corno urna ho
menagem e reconhecimento ao empenho
de todos os segmentos organizados para
que seja possível oferecer maior comodi
dade e segurança às mães-trabalhadoras.
Ação que busca ampliar a capacidade de
oferta do município np atendimento às
mulheres, por meio de creches em parce-

ria do setor produtivo e da admínistraçâo
pública, é merecedora dos aplausos de
todos nós porque mostram uma sinergia
importante e necessária ao nosso muni

cípio e região. Tanto que dentro do pla
nejamento estrategico da ACIJS, um dos

projetos que se mantém sucessivamente

pelas diretorias é o de expansão do ser

viço, com dedicação intensa de uma das
nossas vice-presidências.

Destamaneira, convidamos a classe
empresarial e a comunidade em geral a
prestigiar a reunião desta segunda-fei
ra, quando acontece a entrega de mais
uma unidade de educação Infantil, com
a transferência da plenária para que
possamos acompanhar á inauguração
do nono Centro de Educação Infantil do
convênio com o Sistema Fiesc/Sesi.

O CORREIO DO POVO
Diretor: Nelson Luiz Pereira

Editora: Patrícia Moraes

.• Fones: (47) 3371.t919 • 3055.0019
.

• Fàx: 3276.3258
• Plantão Redação: 8835.1811
• Plantão Comercial: 8835.1872
• Entregas: 8819.3018
• www.ocorreiodopovo.com.br
• diretoria@ocorreiodopovo.com.br

.

• redacao@ocorreiodopovo.com.br
• comercial@ocorreiodopovo.com.br

Horár-io de atendimento: 8h às 20h

Rua Coronel Procópio Gomes de

Oliveira,246 • CEP 89.251-200 - CP 19

Centro °I Jaraguá do Sul • SC
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FALA Aí!

"Queremos mostrar

que o comunidode .

tem interesse nisso."
FRANCISCO ALVES, PRESIDENTE

da Associação de Moradores
da Ilha da Figueira, que
querem agência lotérica

no bairro.

" Concluímos

. que o escolo nõo
.

tem estrutura."
ALVINA BOSHAMMER,
DIRETORA da Escola
Valdete Piazera li'ndars;
que reduziu horários de
atendimento integral.

" Precisomos
de uma

sociedade civil

organizoda. "
MARCOS VIEIRA (PSDB),
DEPUTADO ESTADUAL,
sobre fiscalização que

.

a Assembléia fará
às rodovias federais

e estaduais

Final feliz
Depois de 16 anos, 153 funcionários da extinta Nutrimental recebem in
denizações por adicional de insalubridade e periculosidade. Uma conta
bruta de R$ 2,8 milhões. O acerto prossegue em nhrll, maio e junho, quando
os valores maiores serão liberados em dez vezes. O número de credores é
bem maior e as ações continuam, avisa o presidente do Sindicato dos
Trabalhadores em Alimentação, Sérgio Eccel, também ex-funcionário
da empresa. A Nutrimental tinha filial em Guaramirim e foi fechada
em 2001 com apenas 70 dos antigos 600 trnbnlhnacres. A matriz, em
São José dos Pinhais (PR), está penhorada pela Justiça. Foi uma das
quatro empresas brasileiras investigadas por suspeita de superfa
turamento nas licitações para venda de merenda escolar em 1989, no
governo Collor. Em 1984, na primeira viagem solitária entre a Antártica
e o Ártico, o navegador Almir Klink teve alimentação concentrada forne
cida pela empresa .

O CORREIO DO.POVODSEXTA-FEIRA, 14 DE MARÇO DE 2008

REAÇÃO .

Vice-prefeita Rosemeire Vasel (PC do B) anuncia que processará vereadores auto
res de "calúnias" contra ela na CEI que apurou denúncias de irregularidades no

contrato de terceirização da merenda escolar, que ela assinou. Não citou nomes

e nem precisa: Dieter Janssen (PP), Eugênio Moretti Garcia (PDT) e Ronaldo Rau
lino (PDT), foram os autores de documento anexado ao relatório final feito pela
vereadora Maristela Menell (PT do B). Que, diga-se, condena o procedimento.

MERENDA
Edital para licitar empresa que fornecerá merenda para escolas da rede munici
pal de ensino de Jaraguá deve ser lançado em breve. Resta saber se a SP Alimentos,
atual fornecedora e acusada em relatório de CEI da Câmara de não cumprir cláusulas
contratuais vai poder participar Até porque, embora o conteúdo contundente do rela
tório, a empresa foi absolvida pela bancada governista.

MENSALÃO
Três anos após o escândalo do mensalão, o PT ganhou na Justiça, uma ação con

tra Marcos Valério. O empresário pediu R$ 110 milhões, o valor, segundo ele, tinha
sido empresatado para o Partido dos Trabalhadores. A verba pode ter sido utilizada
para o pagamento do famoso mensalão.

BDS ASSESSORIA CONTÁBIL SIS
.

Contabilidade Geral- Depto. Pessoa1 - Registro dif Ê'mprésas <, OJ

Registro em Órgãos de Classe - Processamento de Dados

UNION CONSULTORES ASSOCIADOS: SIS
_, Pfanejámento'Tríbutário - Reorganização Financeira

Re9rganização Societária -üustos e Orçamentos - Auditoria Interna

os
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D O CORREIO DO POVO
SEXTA-FEIRA. 14 DE MARÇO DE 2008

SERVIDORES PÚBLICOS

POLíTICA----------

Câmara aprov plano e carg s
Foram dez votos favoráveis ao projeto, que recebeu anexos de última hora
JARAGUÁ DO SUL

O novo plano de cargos e

salários dos servidores públi
cos municipais foi aprovado
ontem de forma unânime. O

projeto de lei do Executivo
não estava na ordem do dia,
mas foi incluído na pauta de

votação a pedido da presiden
te do Sinsep (Sindicato dos
Servidores Públicos), Idinei

Petry para, segundo ela, garan
tir que o plano possa ser colo
cado em prática este ano.

Por conta da lei eleitoral, as
alterações de salários devem
ser efetivas até o prazo máxi
mo de 4 de abril. Por isto, lem
brou Idiney, o projeto precisa
ser aprovado, em dois turnos,
até a semana que vem, quan
do as folhas de pagamento dos
servidores serão confecciona
das. A votação em segundo
turno acontece na segunda
feira, quando o vereador Eu
gênio Garcia (PSDB) disse que
vai levantar a discussão sobre
o projeto. Extra-oficialmente,
a informação é de que será

apresentada emenda ao texto.

O projeto foi aprovado com

os anexos que foram envia
dos na última segunda-feira
pelo Executivo. Segundo a

presidente do Sinsep, os ane
xos promoveram o que ela
chamou de fracionamento.
"Uma grande parte dos ser

vidores vai receber o reajus
te agora em março, e outra

parte só em maio do ano que
vem". Ainda assim, Idiney
disse que o sindicato decidiu

apelar pela votação, "já que
os servidores tinham delibe
rado pela aprovação e a as

sembléia é soberana".
O líder de governo Pedro

Garcia (PMDB) disse que a folha
de pagamento consome 46%
da receita do município e que
deve haver "cuidado para não

ultrapassar o limite permitido
de 51%", já que estão previstas
contratações dos aprovados no

concurso e também o reajuste
anual dos salários dos servido
res. "O projeto não contempla
a todos, mas é o início de uma

abertura para novas negocia
ções", comentou.

CAROLINA TOMASELLI Projeto de lei foi incluído no ordem-do dia o pedido do presidente do Sinsep

Zé dlJ Farmócia defendeu maiores salórios poro os profissionais

Vereadores voltam a discutir'
problema da falta de médicos
JARAGUÁ DO SUL

Na sessão de ontem, os vere
adores voltaram a discutir o pro
blema da falta de médicos nos

postos de saúde do município. O
assunto foi levantado por Ronal
do Raulino (PDT), que sugeriu ao
Executivo apresentar um projeto
de lei concedendo auxilio-mo
radia e auxilio-alimentação aos

médicos, como forma de atrair
estes profissionais. "É uma ma

neira de fazer a roda girar", con
cordou o vice-presidente Terrys
da Silva (PTB), que também de
fende o aumento do salário "para
garantir que as pessoas sejam
atendidas" .

O vereador José Osório de
Ávila (DEM) informou que em

quatro postos de saúde o salá
rio dos profissionais é de R$ 6,2
mil e que nas demais unidades
os médicos recebem R$ 2,2 mil

para uma carga horária de 20

horas semanais. "Nenhum pro-

fissional vai vir para Jaraguá do
Sul por este salário. Eles devem
ser valorizados", defendeu,
apoiado por Raulino. "Um se

cretário municipal ganha R$ 9

mil", comparou.
Já a presidente da Casa, Ma

ristela Menel (PT do B), sugeriu
a compra de consultas pelo mu
nicípio. Lembra que a contrata
ção nem sempre garante o aten

dimento, diferente da aquisição
de consultas, "que o torna obri

gatório". Dieter Janssen (PP),
por sua vez, lembrou da dificul
dade de novos profissionais da
saúde de atuar no município.
"Com certeza, se houver aber
tura do corpo clínico dos hospi
tais, talvez não seja necessário
aumentar os salários", disse.

O líder de governo, Pedro
Garcia (PMDB), prometeu, para
a próxima sessão, trazer informa
ções sobre os médicos aprovados
no concurso público.

Projeto "',de
reajuste de 4.1%

Projeto de lei
concede 4,78%
Iorio I aos servido
município a partir or-

ço. O projeto chegou a

regime de urgência e

sessão de ontem. ,A presi tê do
Sinsep, Idiney Petrt adiantou que
considero a proposto "injusta",
até porque o Plano de Cargos e

Salórios não vai contem todos
os servidores do múnfcí :��ste
reajuste não s

'

Nepotismo em

Guaramirim
Previsto para ir à votação

ontem, em primeiro turno,
o projeto que põe fim a prá
tica do nepotismo em Gua
ramirim não foi apreciado
em plenário. A proposta do
vereador" Marcos Mannes

(PSDB), que está de licença,
ainda não recebeu o parecer
da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final, da

qual fazem parte os verea

dores Luis Antônio Chiodi
ni (PR), Alcibaldo Germann

(PP), e Maria Inês Rech
Frohlich (PPS), que assumiu
no lugar do tucano.

O texto foi encaminhado

para a comissão em 21 de
fevereiro e tem 30 dias para
ser apreciado e votado por
ela. Por ser o autor, Mannes,
que reassume a vaga em 4 de

-

abril, está impedido de votar

o projeto. Na Câmara, a oposi
ção, teoricamente, conta com

cinco dos nove vereadores.
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TURISMO

80 mil visitantes em Barra Velha
Segundo Secretaria de Turismo, turistas ficam em média 15 dias no balneário

bro e a média de permanência
subiu para 15 dias. "De 20 de
dezembro a 12 de janeiro os

hotéis estavam com 100% de
ocupação", revela.

No verão 2008 os visitan
tes também vieram de mais

longe. Segundo Zonta, os ca

tarinenses, principalmente da
região norte do Estado, são os

principais visitantes que Bar
ra Velha recebe. Mas a Secre
taria de Turismo registra um

aumento no número de famí
lias vindas de São Paulo, Mato
Grosso e Rio de Janeiro. "Eles
escolhem Barra Velha por ser
uma cidade pequena, tranqüi
la e que oferece opções para
toda a família", comenta.

Para atrair os diversos públi
cos, a cidade prepara todos os

anos um calendário de eventos

que inclui campeonatos espor
tivos, apresentações musicais e

um espetáculo especial na vira
da de ano. De acordo com Zon
ta, na última festa de reveillon,
pelo menos 130 mil pessoas
acompanharam a queima de

fogos de artifício nas areias do
balneário de Barra Velha.

BARRA VELHA

O verão termina na próxima
semana e promete deixar sau
dades. A estação do sol, calor e
das férias é também sinônimo
de movimento na economia de
municípios como Barra Velha,
no Vale do Itapocu.

A prefeitura do balneário
já faz um balanço positivo da
temporada que, encerrou no

dia 6 de fevereiro, quarta-feira
de cinzas, com um público de
pelo menos 80 mil visitantes.
Ou seja, a cidade que durante o

ano conta com pouco mais de
18 mil habitantes, fica com um

número até cinco vezes maior
durante a grande temporada.

Mas segundo os profissio
nais de turismo, o diferencial
deste ano é que o fluxo de tu
ristas começou mais cedo e os

visitantes permaneceram por
um período maior no muni

cípio. Cristiano Zonta, diretor
da Secretaria de Turismo de
Barra Velha, explica que nos

anos anteriores os turistas

chegavam um dia após o Natal
e ficavam em média sete dias
na cidade. Mas nesta tempora
da, a movimentação começou
a partir do dia 20 de dezem- DEBORA VOLPI Turistas ficaram por mais tempo em Barra Velha nesta temporada. Média é de 15 dias de permanência

Atrações em toda
- a orla-marítima

Barra Velha conta com

nove praias e 22 km
de orla marítima

O município de Barra Ve
lha é conhecido pelas bele

!li zas naturais, por possuir uma
extensa orla marítima e pelos
eventos que realiza durante a

temporada de verão. No total,
são nove praias distribuídas
em 22 quilômetros de litoral.
Mas tradicionalmente, os prin
cipais eventos do município
aconteciam na praia central.

Nesta temporada, a Secreta
ria de Turismo procurou levar
atrações também para as praias
do Tabuleiro e de Itajuba, o que
Zonta considera positivo tanto

para os turistas como para os

comerciantes do balneário. Os
estabelecimentos comerciais

costumam dobrar o volume de

vendas durante a temporada de
verão .. "A cidade não se resume

à praia central. O bairro Itajuba
cresceu muito, já tem quatro
mil moradores e a idéia é atrair
turistas para todo o município",
diz Zonta.

Agora, Barra Velha se prepara
para receber os turistas que pro
curam descanso após a tempora
da. Segundo Zonta, a época está

própria para o turismo de terceira
idade. Ele explica que este perfil
de visitante geralmente viaja em

grupo e permanece pelo menos

15 dias na praia. "Esses turistas
costumam buscar hospedagem,
consumir nos restaurantes e mo

vimentar o comércio da cidade",
conclui Zonta.

BARRA VElHA EM NÚMEROS
População: 18.575 habitantes • Área territorial: 1.�O km2 .': Orla Marítima: 22 km • Número de praias: 9

'

Fonte: Censo I��E -
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SEGURANÇA

GERAVPOLícIA---------

Ruas vigiadas. a partir deste ano
.

Edital para instalação de 20 câmeras deve ser lançado na próxima semana
JARAGUÁ DO SUL

As ruas centrais de [ara
guá do Sul devem começar a

ser vigiadas ainda este ano. A
SDR (Secretaria de Desenvol
vimento Regional) informou
ontem que a Secretária Esta
dual de Segurança. Pública
deve lançar, na próxima sema

na, o edital de licitação para
a compra de ZO câmeras de
monitoramento, incluindo a

instalação do sistema na nova

Central de Emergência da Po
lícia Militar. O custo previsto
é de cerca de R$ 1 milhão. A
expectativa da SDR é de que
o sistema comece a funcionar
ainda no segundo semestre.

O monitoramento acontece
rá nas cinco saídas da cidade e

nas ruas onde hámaiorhistórico
de ocorrências, como acidentes
de trânsito, crimes e contraven

ções. O comandante do 14° Ba
talhão da Polícia Militar, César
Nedochetko, disse que o proje
to poderá contar também com a

parceria da Acijs (Associação
Empresarial de Jaraguá do Sul)
e da Prefeitura. A negociação se

refere à doação e à manutenção

do sistema de transmissão de
dados, cujo custo para instala
ção e manutenção deve girar
em torno de R$ 164 mil. Já o in
vestimento para as câmeras e o

funcionamento da nova Central
de Emergência será de cerca de
R$ 850 mil.

O presidente da Acijs, Paulo
Chiodini, ressaltou a necessida
de de se pleitear a instalação de,
pelo menos, mais dez câmeras
no município, chegando a 30

equipamentos. '� cidade está
crescendo muito e é importante
que o monitoramento seja mais

amplo", comentou.
Em outubro de Z006, o

então secretário estadual de

Segurança Pública, Dejair Vi
cente Pinto, informou que o

município deveria receber 36

equipamentos ainda em Z007.
No segundo semestre do ano

passado, entretanto, o secre

tário de Segurança Pública,
Ronaldo Benedet, afirmou que
apenas ZO aparelhos seriam
instalados inicialmente, por
falta de verba.

DAIANE ZANGHELINI Nedochetko afirma que monitoramento vai inibir crimes e contravenções

Acordo reduz as ocorrências
de vandalismo e perturbação

Roberto diz que venda de alimentos cresceu cerca de 30% desde o acordo

JARAGUÁ DO SUL

Depois de quase três anos

em vigor, o TAC (Termo de

Ajuste de Conduta) que proibiu
a comercialização de bebidas
alcoólicas nos postos de com

bustíveis após às zzn, garantiu
o fim dos atos de vandalismo e

perturbação do sossego alheio
que aconteciam no pátio destes
estabelecimentos. Além disso,
os comerciantes comemoram o

aumento nas vendas de lanches
e doces em geral, já que as famí
lias passaram a freqüentar mais
as lojas de conveniência.

'Antes do Termo de Ajuste
de Conduta, as pessoas que se

reuniam nesses locais aprovei
tayam o 'anonimato e a impuní
dadepara perturbar o' 'sossego

if) alheio e causar atos de vandalis
i mo. Desde que o acordo entrou

i em vigor, esses problemas não
,� acontecem mais nos pátios dos

postos", disse o comandante do

14° Batalhão da Polícia Militar,
César Nedochetko.

O gerente de um posto de
combustível do Centro, Ro
béito Prosdócimo, afirma que
as vendas de alimentos au

mentaram cerca de 30% com

a limitação da venda da bebi
da. '� medida foi bem aceita

pelas famílias, que passaram
a freqüentar mais o posto nos

fins-de-semana", afirmou,
acrescentando que a medida
também é importante para
evitar acidentes de trânsito.

Iniciativa dos Consegs (Con
selhos Comunitários de Segu
rança), o TAC começou a vígo
rar no dia 13 de maio de Z005

e foi firmado entre o Núcleo
de Postos de Combustíveis,
Polícia Militar e Polícia Civil.
A venda de bebidas alcoólicas
é proibida de segunda-feira a

sábado, das z3h às 6h, e nos

domingos, das 16h às 6h.

RUAS QUE SERÃO
MONITORADAS

• Jorge Czerniewicz com Mal. Floriano
Peixoto (Hotel Etalan)

• Epitócio Pessoa com Mal. Floriano
Peixoto (próx. Bradesco)

• Epitócio Pessoa (próx. Shopping Breithaupt)
• Epitócio Pessoa (próx. Colégio Jangada)
• Epitócio Pessoa com Bernardo Grubba

(próx. Pizzaria Papalone)
• Getúlio Vargas (em frente ao Angeloni)
• Getúlio Vargas (próx. Terminal rodoviário)
• Getúlio Vargas com Estheria L Friedrich
• Mal. Deodoro da Fonseco com
Gumercindo da Silva

• Mal. Deodoro da Fonseco (final do colçadóo)
• Mal. Deodoro da Fonseco com

Domingos da Nova
• Reinoldo Rau com Rua Barão do Rio Bronco
• Reinoldo Rau com Rua Domingos da Nova

(próx. Rádio Studio FM)
.

• Ouintino Bocoiúva (Proça de Eventos)
• Cel. Procópio Gomes de Oliveiro
com Rua Reinoldo Rau

• Cruzamento Dpaschoal
• Cruzamento Auto Posto Pérola
(Ilha da Rgueiro)

� • Av, Waldemar Grubba (rótula de acesso

� a Schroeder)
,� • BR 280 - próximo Auto Posto Marcolla

• Ü • Ângelo Rubini (rótula Malwee - acesso

a Rod. paro Pamerode

Colegiado de
Defesa Civil
JARAGUÁ DO SUL

O Colegiado de Defesa
Civil da Bacia do Itapocu foi
oficializado ontem, em reu

nião na Amvali (Associação
dos Municípios do Vale do

Itapocu). O colegiado vai de
finir regras para realizar ações
integradas de segurança nos

. municípios da região. O ob
jetivo é agilizar o trabalho
executado em situações de

emergência e promover a ca

pacitação dos í: ',; 'antes da'
Defesa Civil dos municípios.

Na próxima reunião do co

legiado, que acontece no dia 9
de abril, os integrantes apresen
tarão aos demais participantes
um questionário que servirá

para levantar as deficiências
enfrentadas pelos municípios
nas situações de emergência. A
pesquisa será realizada por 30
dias e envolverá comunidade,
órgãos públicos e empresas do
Vale do Itapocu.
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Material precisa de cuidado extra
-

-

Vigasvalem
R$ 2,5 milhões

As duas carretas dirigi
das pelos quatro motoristas
da empresa Tomé, de São
Bernardo do Campo, vão

transportar vigas de aço. Elas

completam os itens exigidos
para a instalação de uma

ponte rolante, utilizada em

fábricas que precisam erguer
, materiais pesados. Dessa vez,
a máquina sai da CSM Krau

pp, em Jaraguá do Sul, e se

gue para Sorocaba.
Ao todo, são 40 metros de

comprimento, 1,8 metro -de
altura e 2810neladas. O equi
pamento deve sair do muni

cípio ainda nesta semana. O
. dia e o horário do veículo de

pendem de liberação do Dnit.
Os motoristas acreditam que
a viagem pode demorar entre
cinco e sete dias. Já a velo
cidade fica em torno dos 40

quilômetros horários.
No momento da saída,

a Rua Manoel Francisco da
Costa, no Bairro João Pessoa,
ficará interditada porque os

veículos necessitam das duas

pistas para manobrar. No tre

vo de acesso à Avenida Pre
feito Waldemar'Grubba, eles
transitam na contramão até
a ponte que liga omunicípio
a Cuaramirim. A carga vale
R$ 2,5 milhões e servirá à

produção de pás para serem

usadas em cata-ventos de

energia eólica.

CA'RGA PESADA

o CORREIO DO POVO OSEXTA·FEIRA, 14 DE MARÇO DE 2008
,

Viagem demorada e dif(cil
Motoristas se acostumam a trafegar a menos de 40 km/hora
JARAGUÁ DO SUL

A paciência pode ser uma

qualidade a mais para diversos
- profissionais, mas, no caso de
Paulo Domiciano, 52, e José de
Souza, 51, ela é simplesmente
essencial. Imagine demorar qua
se uma semana para percorrer a
distância que separa Jaraguá do
Sul da cidade de Sorocaba, no
Estado de São Paulo. Andando
na velocidade permitida às ro

dovias, o trecho de cerca de 550

quilômetros pode ser feito em

até dez horas.
Os dois dirigem caminhões

diferentes daqueles que costu
mam transitar pelas estradas
brasileiras. São responsáveis
por cargas valiosas, gigantescas
e pesadas. Estão adaptados a vi
ver nas ruas e permanecer longe
de casa durante meses seguidos.
Tudo isso para transportar, de
um ponto a outro, equipamen
tos não desmontáveis.

Agora eles estão em [ara
guá do Sul à espera de uma

licença expedida pelo Dnit

(Departamento Nacional de
Infra-estrutura Terrestre). Sem
o documento, ficam proibidos
de colocar os pés no acelerador
dos veículos e seguir viagem.
Além disso, só trafegam com

escolta policial e em dois mo

toristas: o primeiro na cabine
e o segundo guiando o rebo

que, que fica preso ao camí
nhão através da própria carga.
"Quem fica atrás, na cadeira,
leva sol, poeira e restos de ani-

Motoristas esperam momento certo para trafegar. Viagem só acontece durante o dia e sem chuva'

His·torias de çaminhonel'rôs
Basta uma pergunto sobre o vida

no estrado e Paulo Domiciano, Joõo
de Souza, Clenivalôo de Almeida e

Antonio Nivaldo nõo param' de relem
brar histórias. Hó quem passou quase'
quatro meses para chegar a Belém, no

Paró, o partir de São Paulo. Depois,'no
retomo ç'tom ,o carreto descarregado,
o mesmo trecho necessitou apenas de
oito �ias paro ser completado. Nesses
períodos,. o fa01ília resolve minimizar o
saudade eJr 00 encontro dos caooteiros.

que faz. Antes, era comerciante.
A paixão pelo trabalho tam

bém é comum a Domiciano e

Souza. Em contrapartida" An-

tonio Nivaldo, 33, parece estar
cansado. Entre os empecilhos
que o quarteto precisa enfren
tar, o principal, é a saudade da
família. "Quando as mulheres

compreendem, tudo bem. Mas,
quando acontece o contrário, o

carreteiro chega em casa e en

contra uma placa: sob nova di
reção", conta. A situação parece
brincadeira, porém, os quatro

. garantem que a distância já re

percutiu dessamaneira para um
_ colega ou outro de profissão.

mais atropeladas' no rosto", co
menta Clenivaldo de Almeida,
50. Eie está na atividade há dez
anos e, ainda assim, gosta do KELLY ERDMANN

Empresário é destaque ambiental
WandérWeege recebe prêmio por causa do engajamento na preservação da natureza

Wandér: não gosto de fumaça

JARAGUÁ DO SUL

"Façamos que as pessoas se

mexam porque o planeta pre
cisa". É assim que Wandér We

ege resume a busca pela cons

cientização ecológica e, em

compensação, também pela
melhoria dos processos indus
triais em relação à preservação
da _ natureza. Esse objetivo,

Cf) agora, resultou na obtenção
� do prêmio Expressão de Ecolo

i gia na categoria Personalidade
,� Ambiental.

.

Ele chegará às mãos do in-

dustrial na próxima terça-feira,
18, em uma cerimônia marca

da para acontecer no Parque
Malwee, em [araguá do Sul.
Entre os motivos da escolha
do empresário, estão os inves
timentos em tecnologias que
diminuem a poluição. Uma
delas, faz parte da realidade da
há pouco tempo. O Siaf (Siste
ma de Absorção de Fumaça) foi
desenvolvido em parceria com

a Ufsc (Universidade Federal
de Santa Catarina) e permite
que chaminés emitam apenas

gases totalmente limpos.
Outra novidade chega em

breve. Um contêiner ficará à

disposição de funcionários e

da comunidade para a desti

nação de óleo de cozinha uti
lizado em frituras. Os interes
sados devem colocar o líquido
em garrafas de plástico e levar
à empresa, provavelmente,
a partir da semana que vem,

quando o local próprio para o

depósito fica pronto. Depois
disso, o material será levado a

Joinville e reciclado.
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BARRA VELHA

Pescadores
reclamam

Os pescadores de Itajuba, Borra Velho,
estão reivindicando reformas no ran

cho do pesco artesanal do praia do
Grant. De acordo com os pescadores,
o local-é totalmente insalubre poro o

trabalho do categoria, há umidade. e o

estrutura está comprometido. Os pes
cadores chegaram o pedir uma avalia

ção técnico dos Bombeiros Voluntários.
A Prefeitura, responsável pelos servi
ços, ainda não se manifestou sobre us

requerid�s reformas.

-JARAGUÁ DO SUL

.. Procon distribui
cartilhas

O Procon de Jaraguá do Sul está dis
tribuindo aos consumidores, em. ho
menagem pelo Dia do Consumidor
que é comemorado em 15 de março,
cartilhas contendo o código de prote-

· çÜo e defeso do consumidor. Também
·

estõe sendo oferecidos à população
,

pànfletos com vários dicas para o hora
, de: comprar. Em 2006 houve aumen-

·

to d� 3Q%. no total de atendimentos
registrados pelo órgão, audiências e

outros servfços. Maís de 15.60.0 -mll

ações foram levantados no balanço de.
2007, aumento satisfatório que esti
mulo. o pmpliaçóo e investimentos' no
programo, sendo que, mais de 1.800
mil foram referentes à telefonia.

CORUPÁ

Bingo
beneficente

O Caeco (Centro de Atendimento Es
.

pecializado de Corupá), {jue atende
.

atualmente 80 crianças com dificul
dade de aprendizagem ou qualquer
tipo de deficiência, ·realizará no dia
16 de março, domingo, um bingo be
neficente pora angariar recursos 'poro
o in$tituição. O Cpeco mantém uma
psicopedagoga, uma psicólogo, uma

-

fonoaudióloga e uma fisioterapeuta e

o teleíone é 3375-2351.

. MASSARANDUBA

Carnês
dolPTU

A Prefeitura de Massaranduba comunico
que os carnês do IPTU (Imposto Predial,
Terl'itorial e Urbano) estão à disposição
do população e podem ser retirados no

balcão do setor de tributos, no sede do
Executivo municipal em horário'de expe
diente. Oualquer dúvidil pode ser sanado
com Hilário Fritzke no 3379-1223. _

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

BARRA VELHA

INFOR�ÁTlêA E ALFABETIZAÇÃO
Estão abertos us inscrições poro curso de informático o ser reali
zado nos dependêndus do cozinho comunitário dó Morro do Col-,
chão; em Borro Velho. O custo do investimento é de R$ 20 mensais
poro pagar professor, material e manutenção dos computadores.

, No dia 20 destemês iniciam, no mesmo local, os inscrições poro .

o mutirão do .alfabetização. As aulas são voltadàs poro adultos ca
rentes que ainda não sobem ler e escrever.

VALE DO ITAPOCU

_

Shopping promove ''Caminhos do Vale"
,O Shopping Center Breithaupt é um dos que promovem o projeto "Caminhos .

.

do Vale" com o intuito de fomentar o atividade físico saudável. Os cidadãos
terão, 'através deste projeto, o oportunidade de conhecer locais de rara beleza
natural, educanílo para o sensibilização ecológico e turístico e incentivando o

.

conhecimento histórico e cultural do Vale do Itapocu. A segundo caminhada do
.

programação ocorreu no dia 2 e o próximo será no dia 6 de abril, com percurso
saindo do Belo Visto até o Coso de Recuperação Podre Aloísio.

SCHROEDER
,
.�

-CAtvUNHADA ECOLÓGICA
:A' camiííhada e'cológi'ca que percorrerá à roto dos cachoeiras de

.

Schroeder aconteêe hoje às 7h45 no município. Esta é o primeira
etapa do proi.eto que conto com o participação de 30 interessados.
A próximo etapa ocorrerá no dia 12 de abril no Morro Pelado e os

inscrições já estão abertos no site do Prefeitura que é www.schroe
detcom.br O,custo é de um quilo de alimento nDo perecível.

GUARAMIRIM VALE DO ITAPOCU

Capacitação para
homens do campo
Alguns veterinários do Cidasc (Com
panhia Integrado de Desenvolvimento
Agrícola de Santo Catarina) promo
veram, nesta semana, treinamento e

capacitação poro agricultores. e pe
cuaristas em Guaramirim. A iniciativa
foz porte do projeto de identificação
de bovinos e bubalinos que tem por
finalidade atender às exigências in
ternacionais no sentido de permitir o

rastreabilidade dos animais.

Curso de
atendimento

Estão abertos us inscrições para o cur

so de "Oualidade no Atendimento" de
senvolvido pelos Prefeituras do região
e o Amvali (Associação dos Municípios
do Vale do Itapocu). O curso é endereça
do o todos os servidores públicos. As dis
ciplinas serão "Formos de Atendimento",
"Atendimento 00 Telefone", "Relações
Interpessoais", "Trabalho em Equipe'� e

"Comportamento em Situações Adver
sos". Mais informações no 2106-8213.

JARAGUÁ DO SUL

ENTREGA DE OBRAS -'
'

, Será entregue à população no dia 3'de abril, às 19h30, os duas primeiras
'

etapas do Projeto de Revitalização'do Centro Histórico"que compreende
o 1 a Estação. O pa!sagismo do ,Praça -7 de Setembro e os quatro novos
quiosques, construídos em substituição aos anteriores também serão
entregues. A Fundação Cultural tem o intenção de instalar até o mês de "

moia o Biblioteca Público Municipal Rui Bar�os� na 1-11 Estação.

GUARAMIRIM

Investimento sobre potencial hídrico
Representantes do ADL (Agência de Desenvolvimento Local) e SDR (secretario de
Desenvolvimento Regional) estiveram reunidos no dia 11 de março com Onofre
Santos Agostini, Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentá
vel. O motivo do encontro foi poro solicitar recursos do Fundo Social no ordem de RS
79.182 mil poro investimentos de estudo, sobre o potencial hídrico poro consumo

humano e ógrlcola. O projeto é de autoria do Codec (conselho de ,Desenvolvimento
Econômico) de Guaramirim. �' ,

, ..
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ARTE NO CORREIO

ARTISTA COMPLETO ORQUESTRA
FIL\RNÔ}UCA
JARAGuADOSUL

Mendelssohn: o compositor protegido do poeta Goethe
Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy

'(1809-1847·) foi um músico e compositor alemão,
cujo pai era um rico banqueiro judeu (que veio
a converter-se ao cristianismo). Nascido numa

família rica e culta, Mendelssohn teve a mais es-
.,merada educação disponível e sua formação mu

sical incluiu, inclusive, o aluguel de orquestras
para testar suas composições. Além de violínista,
pianista, organista, compositor e maestro, Felix
se destacou também nas belas artes ena poesia. ,,'
Começou a' dar concertos aos nove anos de ida-'
de, quando também publicou uma tradução da
Adreana, de Terêncío. Em 1821 esteve eÍnWeimar,

. tocando na presença do poeta alemão, Goethe, do
'qual tornou-se protegido à partir de então.

Urn dos músicos mais dotados e completos da
história,Mendelssohn preservou os ideais clássi
cos da harmonia e da forma.. Era admirado pelos
amantes da música conservadora por seu charme,
perícia e imaginação pitoresca, sobretudo nas sos

segadas salas de visita vitorianas.
A obra de Mendelssohn, banida' da Alemanha

pelo nazismo, sobreviveu à hostilidade anti-semi-
ta dos wagneríanos.

-
.

Mendelssohn morreu aos 38 anos, após uma

série de derrames que vieram a: acontecer depois
da morte de.sua irmã Fanny, pianista e composito-
ra igualmente talentosa.

. .
.

Principais obras: Conceito para Violino (a ser

executado para Filarmônica de Jaraguá neste ano),
Sonho de uma noite de verão (que inclui a famosa
Marcha Nupcial).

PARA SABER MAIS:

NTIP:/IWWW.ÇQUSG!OSAOFRANC!SCO.COM.SR/ALFAI
MENDElSSOHN/MENDELSSOHN-1.PHP E GUiA IlJJSTRADO DE

MÚSICA ZAHAR - MÚSIGA CLÁ.SSICA. 2006

UM TROMBONE PARA, VIVER
Fernando Meschk� foi apresentado aos sons do instrumento quandé ainda era criança

@ómo acontece com maioria dos trombonistas,
.

a profíssão foram alguns dos motivadores deste
Femàndo Meschke, 24, foi apresentado por amigos conflito entre aquilo que parecia o mais corre-

'

aos sons do instrumento quando ainda era uma to e o sonho. Mas, professores encontrados em
criança. Aos 11 anos de idade começou a aprender -meio a esta avenida de mão dupla deram a ele
as primeiras notas musicais. E, como não poderia a chance do acerto: continuar tentando. Hoje,
deixar de ser, integrou irma banda marcial de colé- tudo parece ter valido o esforço.
gio, outra situação nada incomum entre os que de- Além de estar na Orquestra Filarmônica de
cidem ficar lá nas últimas cadeiras das orquestras;' [aragua do Sul desde a fundação. no ano 2000,
sempre ocupadas pelos metais. '0 trombonista encontra continuamente seu es-

A adoração pelo trombone surgiu assim, ao paço garantido na Banda Sinfônica da Univali
sabor do acaso. O garoto gostou do timbre e do (Universidade do Vale do Itajaí) e na Casa da

, que ele podia fazer ao se encontrar com os de-
.

Cultura 'Paulino João de Bem, em Guaramirim.
.mais instrumentistas do naipe em questão, ''A ..Nesta última, dá aulas de- ínstrumento e parti
massa sonora produzida por eles me fascinou", 'cipa da banda marcial que representa a cída
confessa. Depois da paixão instalada, acabou de. Junto ao trombone, Fernando ainda reser

sendo difícil escolher outro caminho a seguir va algum tempo para estudar o eufônio, outro
ao não ser o da música. ínstrumento de classe dos metais. E, tem mais:

Nos 13 anos que se seguiram desde então, freqüenta o C\lfSO de Música da Universidade'
Fernando diz jamais ter abandonado o trombo- Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
one; apesar de algunsmomentos decrise. A falta , ..,._-:-.�"':;_------�--�------

de incentivo e de oportunidades para vivenciar
�.

WVERDMANNApesar das dificuldades. Fernando diz jamais ter ,abandonado a sua paixão
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, ESCRITOR

o final do novelo
Recentemente, num quarto de hotel de

uma pacata cidade no interior do Rio Gran
de do Sul, passei a noite gastando irrecupe
ráveis 55 minutos assistindo do começo ao

fim a um capítulo da novela das sete e na

seqüência, outros 55 minutos mais, assis
tindo a novela das oito. Tive a idéia de que
este nosso vibrante produto de exportação
está mais ameaçado que o pau-brasil. 'A no

vela brasileira, aquela mistura saborosa de
romance, humor, tom local e conversa fiada

que nenhum país do mundo conseguiu re

produzir, não existe mais.
Em Cuba, as "clássicas" novelas brasilei

ras, são tão contagiosas, que provocam co

lapsos nas linhas telefônicas. Elas são cons

tantemente reapresentadas. Roque santeiro,
por exemplo, conheci cubano que já assistiu
três vezes. Os colapsos são sempre à noite, na
mesma hora, durante a transmissão dessas
novelas importadas da Globo. As pessoas que
tem luz em casa telefonam para amigos ou

parentes cujos bairros estão sob racionamen
to, ligam o televisor e colocam o bocal do tele
fone no alto-falante do aparelho, permitindo
que OS sem luz possam pelo menos ouvir os

diálogos do capítulo que está no ar.

Todo mundo que já foi fã de novelas deve
se perguntar de vez em quantose foram elas

que ficaram mais idiotas ou nós que repen
tinamente nos tornamos mais inteligente. Os
atores ficaram mais jovens e inexpressivos,
em uma aposta equivocada para atrair majs
público. Pressionadas pela concorrência ili
mitada da outras opções de entretenimento,
na televisão por assínatura. no computador
e mesmo na própria televisão aberta, as

, novelas parecem ter perdido.,o ingrediente
mágico que era a essência de seu sucesso;
a capacidade de conquistar um público he

.

terogêneo contanto uina boa história de for
ma simples e eficiente.

O fato é que a única dose diária de ficção
para milhões de brasileiros; gente que não lê,
não vai ao cinema e obviamente não assina
TV por assinatura, virou uma paçoca de ve

lhas idéias artificialmente renovadas .

• çharlesautor@gmail.com

VARIEDADES----�------"------

Reencontro em

Reine Sobre Mim
No emocionante história, Charlie Fi
neman entro em depressão logo após
o morte de suo esposo e filhos. A vida
de Charlie melhoro muito depois de
reencontrçr por ocaso um antigo
amigo de faculdade, Alan Johnson,
cujo vida está dividido entre o traba
lho e o famíl.ia.

'Ritmo financeiro
Julius Clarence é um operador finanéeiro
extremamente bem-sucedido, que deixou
o Bolso de Mercadorias de Chicago poro'
cenqelstnr Wall Street e vários empre
sas. Mos num mercado tão competitivo,
tamanho sucesso vai lhe render, além de
uma grande fortuna, um grande inimigo:
Clive Maugh. Julius está num jogo onde
o mais importante não é ganhar, mos sim
quem vai perder.

NOVELAS

DESEJO PROIBIDO
Viriato revelo o Eulália que foi apaixonado por
outra mulher e que André é fruto deste relacio
namento. Viriato pede o Eulália que mantenho
segredo até que ele se sinto preparado o contar

para Magnólia e Florindo. O juiz dá uma hora

poro que Lázaro tnigo Ano 00 tribunal. Diogo
dá o entender que Louro forçou Henrique o se

casar. Cândido diz 00 juiz que Louro herdou o

desequilíbrio mental de Ano. Miguel aviso Ano
sobre o testemunho: Ano decide ir o cavalo poro
cortar cominho.

BELEZA PURA
Guilherme chora e Norma o conforto. José

Henrique procuro no Internet o endereço do
herdeiro de Olavo. Guilherme acho uma escri
turo e algumas chaves numa caixa de Sonia.
Meu Bem diz que o tio de Klaus e Dominique
deixou recado no secretário eletrônico. O odvo·

gado confirmo que Sonia é proprietário de um

grande imóvel. Helena obre o porto poro Betõo

disfarçado de homem e diz que ele pode cha
má-Ia de Moteus. Joana flagro Renato e Norma
conversando. Guilherme se espanto 00 chegar
00 imóvel de Sônia.

DUAS CARAS
Dália decide que o filho vai se chamar Ano Rosa
Mario. Guigui conto poro Juvenal que estõo

planejando um boicote 00 Castelo de Sõo Jor
ge. Juvenal mondo Goviõo avisar à populoçõo
que todos devem ir 00· restaurante. �ranco se

impressiono com o relato do agressividade do
filho. Ferraço penso em Mario Paulo. Mario
Paulo e Narciso; Evilásio e Júlio; Zé e Amélio;
Geraldo e um grande astro jantam no Castelo
de Sõo Jorge. Juvenol chego 00 restaurante e

anuncio que Alziro é suo mulher e Manuela e

Dorginho, seus filhos.

AMOR E INTRIGAS
Dorotéia nõo lê o ficho de Kiko e entrego pora
Felipe. Dorotéia encontra Bruno no ante-sela e

diz que preciso ter uma converso com ele. Ju
rondir chego no bur com o visual repaginado
e Petrônio o ironizo. Débora convido Petrônio

para ir à monsõo. Alice diz que irá achar Kevlo
e Janaína decide ir com elo. Doro.téia humilho
Bruno e o mondo admitir suo culpo. Bruno pede
desculpas e Dorotéia diz que irá bancar o per
manência dele no empresa, mos aviso que em

írocn ele terá que estar sempre às suas' ordens.

'CAMINHOS 0'0 CORAÇÃO
Júlio coloco o voltagem no máximo e o cora

çõo de Marcelo volto o bater. Eugênio diz que
certamente em alguma momento os mutantes

.

do mal irõo procurar Cloro. Tati conto, que está

conseguindo controlar seus poderes e foz Eugê
nio levitar. Rodrigo entra correndo no mansõo;
perseguido .por Danilo, que está transtornado.
Donilo alcanço Rodrigo e dá vórios socos nele.

Rodrigo tento hipnotizar Danilo, enquanto se

protege, mos nõo consegue. Aristóteles e Irmo

chegam e. vêem os dois se atracando. Mario.
choro muito.
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Mariana Ximenes
na próxima novel,a
Com novo visual, cabelos loiros e

curtos, Mariana Ximenes revelou
que já está pronta p�ra sua próxima
personagem. Ela será uma estudante
de Geologia em "Juízo Final", novela
que vai substituir "Duas Caras", da
Rede Globo. "A lara tem duas mães,
a Donatela, vivida pela Claúdia Raia,
que será minha mãe de criação, eHo
ra, personagem da Patrícia Pillar, que
é minha mãe de sangue", conta ela:

Foro do BBB 8,
Marcelo faz plano
Eliminado do BBB, o psiquiatra
Marcelo de Oliveira Arantes pensa em

escrever livros e virar autor de novela.
Fã de Gilberto Braga, Glória Perez e
Manoel Carlos, Marcelo escreveu uma

ficção baseada nos acontecimentos da
casa no seu blog do programa. Mar
celo disse que entrou na casa por ser
"fã e para levar polêmica". Ele não
teme que sua participação prejudique
a carreira médica.

Mirella trai
Latino em clipe
Uma boate na Barra da Tijuca, a "The
Cat Walk, foi o cenário escolhido por
latino para gravar o videoclipe de seu

novo hit: "Amigo Fura Olho". A canção
narra a conversa entre dois amigos, o
traído e o traidor, vividos respecti
vamente por Daddy Kall e latino. O
pivô da história, a traidora, é vivido
pela mulher de latino, Mirella
Santos: "Faço tudo para o latino
não brigar comigo!".

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. Também
nõo se pode repetir números em cad.a quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO

Tempo firme. Do Planalto ao litoral, a circulação
marítima ainda mantém a variação de nuvens,
com chuva isolada, especialmente no início e

final do dia. Umidade do ar elevada.

tt do Sul e Região

SOLUÇÃO
NOVA CRESCENTE CHEIA MINGUANTE

HOJE

M[�:200C�.MAX:26°C�
Nublado

29/3

SÁBADO
MíN: 18° C
MÁX: 26° C
Chuvoso _

SEGUNDA

ÔMíN:'19° C .

' .

MÁX: 29° C
.

Sol com nuvens

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
O sagitariano vive
num dia ainda
propício a fazer

uma avaliação da sua relação
a dois. Algumas pessoas estão
mostrando maior interesse em

namorar com você, o que é bom
para você se abrir neste sentido.
Saia do estado de estagnação.

�I ÁRIES ,

��. (20/3 a 20/4)
r� I

O dia a�nda estlmu-
� � la sua area de ce-

municação, porém
hoje com mais tensão: Cuidado
se você trabalha com papéis
ou com a área de comércio ou

negócios. Seja cauteloso com

os projetos e trabalhos que
estão sendo desenvolvidos.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
A Lua ainda

passeia por seu
signo, no entanto,

está em tensão com Plutão, o
que requer cautela se pretende
crescer seu lado pessoal. Seja
astuto. Faça algo que o ajude
a se sentir bem, e possa fazer
com que perceba realizações.

L� LEÃO

�� (22/7 a 22/8)
.: '} Se for sair com

. ...-;) u,.....; amigos ou estiver
em compallhia de

um grupo de pessoas que com

partilhem de idéias parecidas .

com as suas, cuidado. Observe
que tudo tem dois lados e não há
uma verdade universal. É impor
tante que vocês se entendam.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Você está sendo
solicitado para

.

sair do marasmo e

viver uma fase de expansão Es

teja ciente de que, a amplitude
de seus horizontes, dep�nde de
um gesto seu que mobilize as

energias à sua volta. É hora de
se abrir e tomar posições.

,.""
CÂNCER .

�;._.;� ����6q�:��)
: ; respeito ao oculto

e à área mística da
vida estão atuando com força
total sobre você. Aproveite as

horas livres para se recolher,
meditar e entrar em contato
com a energia cósmica. Verá
que milagres podem acontecer!

ESCORPIÃO
(23/100 21/11)
Você está bem

susceptível a
todas as formas de

.

rituais esotéricos. .

Portanto, tente criar esse espaço
neste dia, para conseguir atrair as

. coisas positivas que tanto anseia.
Concentre-se nas suas necessida
des e desejos e vá a luta.

. CAPRICÓRNIO

�. (22/12 a 2011)......... Otimo dia para
você cuidãr de sua

vida e do que quer
melhorar no ambiente em que
trabalha. Seu cotidiano deve ser
muito agradável para ter prazer
no que faz e não uma simples
obrigação a ser cumpridCl• Saiba
dar um toque de encanto.

TOURO
(21/4 a 20/5)
O taurino vive um

Aia com chance
de prosperidade.

'Tenha,o·domínio de sua função
no que faz e saiba desempe
nhar o que faz com sucesso. É
um ótimo momento para vibrar
nesta energia, e tentar atrair
para você os lucros merecidos.

I1f
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Seria aconselhável
que hoje você pu
desse estar ligado

ao que se passa no eu ambiente
'. soeiál. Sua presença será mar

cante ondé quer que vá, portanto
o dia é favorável à sua imagem
pública e você será reconhecido

porsuas qualidades.,

o CORREIO DO POVO mSEXTA-FEIRA. 14 DE MARÇO DE 200B

ANIVERSÁRIOS
,

'

DIVIRTA-SE

Tanto trabalho
Dois gajos estavam a trabalhar para
o Departamento de Urbanismo. Um
escavava um buraco e o outro vinha
atrás e voltava a encher o buraco.
Trabalhavam de um lado e outro
da rua.Um escavava e outro enchia
o buraco outra vez. Um espectador
não entendendo o porquê. de tanto
trabuiho, perguntou ao cavador.
- Bem, isto realmente pode parecer
estranho, porque normalmente somos

três homens na equipe, mas hoje o

gajo que planta as árvores, telefonou
a dizer que está doente ...

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Se você viver este
dia com mais ale
gria e criatividade

perceberá mais sentido em SUI!

vida. Você está com um brilho
especial, o que atrai muitas
coisas diferentes e a pessoa que
gostaria que estivesse por perto.
Desfrute a energia.

PEIXES

... (19/2 a 19/3)
•• Pisciano. proc�re e
Y-"� encare as obrlga-

.

ções que sua vida

familiar tem exigido de você.
Mesmo assim, é importante lem
brar-se de não ficar na posição
de vítima de algumas circuns- /

tíincias. Você pode viver esse dia
de uma maneira vibrante.
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Desfile beneficente
No noite do último quarto-feira aconteceu no elegante Clube Atlético Baependi, o happy hour em prol do AMA (Associação dos Amigos do Autista), presidido por
Carla Hooke Moyer. Hoje o entidade atende 23 alunos e conto com o ajuda de 16 colaboradores, 80 voluntários e toda o sociedade jaraguaense, parceiros e amigos
que fazem da AMA uma entidade séria e digna de respeito. Com a ajuda de muitos colaboradores, e em especial do Colcei, o evento foi o maior sucesso, e ainda levou
para o Baependi um elegante e moderno desfile, com os novas tendências da coleção outono-invernoJodos os modelos maquiados e arrumados pela competente
profissional Vera Pasquali e sua equipe do Zoom cabeleireiros. A coluna Area vip estava lá e hoje eu apresento os flashs deste evento que além demuito bonito,
trouxe para colírio dos olhos a moderna coleção da Colcci 2008.

As peças femininas da Colcci
trazem muito xadrez e botas

para enfrentar o inverno

, Inveja é o ódi9 da
felicidade ulheín,
ou dor que se sente
no coração por causa

,

do sucesso

,alheio.
ALB RIAMO DA BRESCIA

A coleção da Carinelitas mostrou

peças exclusivos e criativos
As peças em couro do coleção
masculino Colcci, levaram 00

desfile muita ousadia e beleza

A gerente da loja Colcci Franciane
Cano ao lado de Sandro Menegotti

A SAGA VAI'ACABAR
"Harry Póter e- os relíq�ias da' morte" é o

ll!WJWilili!ii"tvflll'1�1",'lIbllli",,� sétimo e úJtima riventura do bruxo mais

popular duliteretem atuaJ e chegará ao

cinema !lin:do'is filmes, que deveroo es-

,
'

'

, treer em nove'nibró de 201 O e em màio de

,. '1- , 2011. Os prodútQr�s dQ, franquia; baseado
CD.C� na obro do es�ritQra �ritônic� J.K Ro�H���

, ': ,�evem an�nclOr �OJe,9' plaJl�, de ,dlVldJf
. ,',' a dimadeira avehtura ,de Harri' 'Porier�

Fran 00 lodo
de Rosôngela,
Eliete e Andréia

Caviguioli

Abaixo
Paulo Obenaus,
o esposo Scheila
e o filho Caroline

prestigiaram
o evento

BIJOUX

·3275-2803

PAGODE CHIC
Hoje acontece na Moinho Disco uma das
festas que mais tradicionais da casa.Pa
gode Chic vem com tudo para abalar o

sexto dos jaraguaenses,com o grupo To
que de Simplicidade e Overseas Project.
Elos são free até o meio noite e eles pa
gam R$10 antecipado.lngressos no Posto
Mime Motriz e Smurfs lanches.

'THE LUXE
Amanhã a Deep faz um tour pela cidade e

aterriza no clube Beira Rio. Nomeado de
DeepThe luxe, a festa promete ser uma bo
Iada diferente e recheado glamour Grupo
Kibelleza e Nova Tendência animam a área
externo além dos dj Conrado e Fernando S:
Ingressos no clube, Posto Mime Motriz e

Discotheque do shopping.

IN,CENTIVO AMBIENTAL
Wandér Weege, administrador de uma dos
maiores indústrias de confecção do Brasil, a

, Malwee, foi escolhido como PersonaHdade
Ambiental de2007 do 15° Pi'êmio Expressão
de Ecologia, o maior premiação ambiental
do Sul do país. A homenagem acontece no

dia 18, no Restaurante Armalwee.

11151_101
,

MQtrículas itbertos
3275-1364
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MODA
. A /filii

FUTURISMO RETRO NA NOVA COLEÇAO
GATA BAKANA APRESENTOU AS TENDÊNCIAS PARA

.
'

O OUTONO-INVERNO EM DESFILE NA CAPITAL
Stephany e Kayky Brito

. são o assunto do momento
em Santa Catarina. Os irmãos
desfilaram para a grife Gata
Bakana em dois dos maiores
eventos de moda do Estado. A
namorada do craque do Milan
,- o atacante brasileiro Alexan
dre Pato - foi a grande atração

. do desfile da Gata Bakana, no
Floripa Fashion.

-

Stephany é a estrela da
última campanha da marca,

inspirada no conceito Futu
rismo Retrô. Já Kayky mos

trou seus dotes de modelo
Elm Balneário Camboriú, no

SC Mostra Jeans.
A Gata Bakana fez da pas

sarela do Floripa Fashion um

local de elegância, glamour e

beleza. Um cenário do futuro
e roupas que lembram formas

que marcaram a moda dos
anos 20 aos 80. Nesse clima, .

a atriz Sthefany Brito desfilou
looks meio fantasiosos de uma

" guerreira urbana' cheia graça
e atitude. Vestindo botas de
cano alto e roupas de vinil bri
lhante, ela caiu na brincadei
ra fashion futurista da marca,

"Para o dia-á-dia trabalhamos
o conceito futurista em estam-

pas e tecidos diferenciados,
como vinil, veludo e luréx",
diz Franciny Lescowicz.: esti
lista da Gata Bakana.

A coleção teve ainda mui
tas golas redondas, vestidos

trapézio e cinturas marcadas,
Para aquecer o inverno de me

ninas sensuais e descoladas, a
grife aposta em capas, trenchs,
blusas de moletom e micro bo
leros. O jeans é metalizado e

as cores passeiam pelo preto e

branco, vermelho, prata-e azul
royal. O desfile da Gata Baka
na encerrou a primeira noite
de desfiles doFloripa Fashion,
que aconteceu na última ter

ça-feíra. Mas toda coleção da
marca está com exclusivídade .

na loja Rosa Choque.
.

www.ladyrosachoque.blo9spot.com

Coleção criativa e feminina
O inverno 2008 do Gota Bakana

foi buscar inspiração no cóncei-.
to Futurismo Retrô. Com o uso de
técnicos, modelagens e materiais
inovadores, represento o futuro do
modo. Já o atmosfera retrô apare
ce nos estampas e nos acessórios..
Paro estação frio, o inarca trabalhou
com s�breposições de coletes, pon- .

chos e boleros, que aparecem sobre

minivestidos, minissaias, shorts e

bermudas. As polainas voltam para
complementar de maneiro descon
traído o look dos leggings e dos
sapatos.

Os modelos do novo coleção são
elaborados em viniJ, veludo, cenm
tule e lurex. Tecidos tecnológicos
como bambu light e liocel aparecem
em peças diferenciados..

\ c
•

Roxo e'azul royal ganham bnlho
com acessórios modernos

Com muito
estlle, 'Sthefany
abriu-o desfile

c

da G.ata Bakana,
usando um

vestido de
verniz preto

Marca apostou em modelagem
e matérias diferentes para a

coleçõo outono-inverno
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DUAS CO�SAS QUE VOCÊ
PRECISA SABER HOJE!

Petrobrás reabre concurso público
As inscrições para o concurso da Petrobrás foram reabertas até dia 28
deste mês. A seleção havia sido suspensa na véspera da aplicação das
provas por decisão judicial. O concurso, com 989 vagas para cargos de
nível médio, oferece salários acima de R$ 2 mil. Todas as pessoas que
estavam inscritas concorrem automaticamente a uma das vagas. Quem
optar por reaver o valor da taxa (R$ 27) deve solicitar a devolução do
dinheiro ao Centro de Seleção e de Promoção de Eventos (Cespe), ins
tituição responsável, pela organização do concurso. As provas objetivas
serão renllzndns.nu dia 13 de abril. ,

Círculo Italiano faz Noite do Sócio
Hoje, com início às 20 horas, acontece nA Noite do Sócio", na Sede Social
do Círculo ltaliano.Os ingressos, ainda limitados, podem ser adquiridos
junto à secretaria do Círculo, antecipadamente. O telefone para contato
é 3370-8636.

NOTA DE AGRADECIMENTO
E CONVITE PARA O CULTO.

A família enlutada de

Gehrard Spliter,
Falecido em 9 de março de 2008, com 69 anos

vem agradecer aos préstimos, feitos pelos médi
cos e enfermeiros do Hospital São José, Samu,
as palavras de consolo do-Pastor Daniel, ao gru
po Weg, demais parentes e amigos e a todos

que o acompanharam até a sua ultima morada. E,
convida a todos a participar do culto em memória

que será realizado no dia 16 de março de 2008 às
9h na Igreja Luterana do Centro.

A Família enlutada.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL

24 de março de 2008
Pelo presente Edital ficam convocados todos os ASSOCIA
DOS PATRIMONIAIS do Clube Atlético Baependi, a fim de
reunirem em Assembléia Geral Ordinária, em sua sede so

cial sito à Rua Augusto Mielke, 466, nesta cidade, no pró
ximo dia 24 de Março de 2008 às 19h30min em primeira
convocação ou às 20h em segunda e última convocação
com qualquer número de associados presentes, para trata
rem da seguinte ORDEM DO DIA:

1 - Apreciação do relatório de prestação de con

tas da Diretoria e parecer do Conselho Fiscal referente ao

exercício de' 2007 .

. 2 - Eleição do Conselho Delíberativo para biênio
2008 à 2010:

3 - Outros assuntos de iflteresse da Sociedade.

Jaraquádo Sul, 27 de fevereiro de 2008.

Sidney Carlos Buchmann
Présidente

Çlube Atlético Baependi

VlTRI'NE�----�----

FALECIMENTOS

Faleceu às 22h05 do dia 12/3, o

Prnnz Sloe, com idade de 86

anos, o sepultamento foi realizado

dia 13/3, com saída do féretro da

Capela Santa Cruz, seguindo para
o cemitério da mesma localidade.

Faleceu às' 6h do dia 13/3, o

com idade
de 34 anos, o sepultamento serú.

realizado dia 14/3 as 09:00, com

saída do féretro da Igreja Rainha

da Paz, Bairro Vila Nova, seguindo
para o cemitério Municipal da Vila

Lenzi.

LOTERIA
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QUEM T£M�, '

•

CONTA COM OS"
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TV FAMA
Pra quem assistiu o "TV Fama" na quarta-feira, viu a Mulher Melancia, nova
musa do funk, parar o quartel do Bope na Favela Tavares Bastos, no Rio. É
que al digamos, bem dotQda, posou pelada numa laje da comunidade para a

Playboye deixou loucos soldados 01, 02, 03; 04, 05, 06 ....0s homens do Bope
usavam até aqueles binóculos com dispositivo infravermelho. A certa altura,
a Mulher Melancia gritou: "Sai daí, 01 l". No que os soldados respnndemm;
"Nuuuunca!"

.

, CENA HILÁRIA
. Ontem, por volta de 14 horas, na

Marechal, um figuraço vendia
piranhas de cabelo: "Piranhaaa!
Olha a piranhaaaa!"

,
Nisso, uma vovó achou que era com

ela e... paf!, deu uma bolsada nó
vendedor embulnnte. "Você me res

peite, safado!" Há testemunhas.

LAMENTÁVEL
Vem cá gente ...o que dizer, o que

. falar, como encontrar justificativa
para' uma pessoa possuir mente
doentia, pontilhada de maldades?
Infelizmente é uma das verdades
do mundo. Estamos cansados de

.

assistir, sentir na própria pele, fa
tos deprimentes. Desculpem, hoje
estamos tristes, muito tristes.

MÃOZINHA BOBA
Segundo os próprios familiares,
depois de passar um tempo sem

aprontar nada, uma personalidade
jaraguaense eSteve em uma loja
'nesse fim de semana e, quando esta
va saindo do local,. foi surpreendida
pelo alarme. O segurança revistou
iI sua bolsa e encontrou vários pro
duto� que não estavam incluídos em

, sua nota fiscal. Constrangida, a ma

dame pediu desculpas e resmungou:
"Não sei o que aconteceu".

Almoçar no Restaurante
Don Genaro e à noite
curtir a Bierbude.

NA INTERNET
A ministr.a Dilma Rousseff é a mãe do
PAC e o mlnlstro Patrus Ananias é o

pai do Bolsa-Família. Já o mensalão,
bem ... EsSe continua órfão.

". Aprendi coni a
natureza a me deixar

cortar e voltar
sempre inteira "

<' CEcíLIA MEIRELES

SOCIAL-----

Lotérica Pinga Fogo
...
"'..

loteI'icu

AGORA NO SUPERCENlH ANGELONI

3275-2929

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o dentista Luiz Fernando Dallagiustina, meu camarada e

figura ímpar na sociedade que vivemos - e, o que é melhor, acompanha a

coluna para ficar sempre antenado nas fofocas da sociedade.

o casal ,Djoner .Almeida e Doni Lenzi, na bGlada jaraguaense
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Comércio InternacionallV

No coluna de hoje será retratado o município de MassarandubaJrata-se de um município referência no ramo

agrícola, complementado suo economia com uma gomo diversificado de empresas industriais. Mos seguindo o regra
geral brasileiro, o município apresentou uma significativo quedo de 19,03% nos exportações comparando janeiro
de 2008 com janeiro de 2007. Em janeiro de 2008 foi exportado através do município US$ 72.527,00 e no mesmo

período dé 2008, US$ 58.735,00.

PAíSES COMPRADORES
Massaranduba exportou poro o Argentino com 35,75%, seguido
pelo Chile com 26,01% e Paraguai com 26,83% finalizando com

os Ilhas Mauricio com 9,41%. Este foto também é preocupante
por concentrar quase todos os exportações no América do Sul. Coso

aconteço algum grande problema no continente Sul-americano, vide
embotes entre Colômbia e Venezuelo, o comér
cio no região sofrerá grandes perdas.PRODUTOS

EXPORTADOS
OS produtos exportados pelo
município no mês de janeiro·
deste ano resume-se o ape
nas três, sendo o primeiro
concentrado de proteínas com

37,41%, seguindo bananas
secos ou frescos com 35,75%
finalizandó com inseticidas
com 26,83%. Pode-se observar
que produtos industrializados
responderam por 64,24% do
total. O baixo valor cambial '

tem gerado uma grande pre
ocupação em todos os empre
sários do região que exportam.
O Governo já sinalizou com o

isenção de alguns impostos e

outros benefícios poro ajudar
o manter o competitividade de

preços dos produtos brasileiros
no exterior.

IMPORTAÇÕES
DE MASSARANDUBA
Diferentemente do maioria dos municípios
do região, Massaranduba teve também uma

grande quedo no volume dos importações
no ordem de 43,32%. Em janeiro de 2007 o

município tinha importado o volume de US$
221.375,00, já em janeiro de 2008 o municí
pio importou o volume de US$ 125.480.

PRODUTOS E PAíSES
O município praticamente concentrou suas

importações no triilxido de Cromo com

75,24% seguindo por outros tipo de áci
dos inorgânicos com 24,76%. Sendo que
o primeiro produto foi importado no tote-

o
lidade dos êstedos Unidos e o segundo na

'� totalidade da Malásia. Ou seja somente

g houve duas importações neste período no

munícípio. '

INDICADORES CÂMBIO
COMPRA VENDA VARIAÇÃO
1,690 1,692 1,08%
1,564 1,564 0,49%

_______----1 íNDICE
IBOVESPA

VARIAÇÃO
0,17%

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

ribu os avançam mais que PI
Em 2007, fonlill arrecadados R$ 923,24bi, um aumento de 7,2% ante 2006

.

-..' .

.'. .
.

,

tempo otimismo e preocupação
e levou 0 presídente- Luiz' Iná
do Lula da Silva a pedir uma'

, "euforia comedida" em relação'
ao resultàdo, De acordo com

.

os economístas, por um lado, o .

maim' 'crescimento dos investi
mentos desde 1996 sugere que
a economia continuará aqueci
da no médio prazo; por outro,
o elevado nível de consumo

inspira temor de pressão infla
cionária no curto prazo.

A primeira estimativa para a

carga de 2008 aponta para uma

queda de cerca de 0,5 ponto
percentual, por causa do fim
da cobrança da CP:ME Uma vez
confirmadaseria a primeira re
dução nos últimos quatro anos. Cada brasileiro pagou mais de R$ 4,9 mil em impostos poro o governo

buições para as três esferas de

governo, contra uma carga per
capita de R$ 4.379,39 no ana

anterior. Os dados consideram
a nova metodologia do IBGE.

: "Enquanto o PIB per capi
ta cresceu 4% em termos reais

(acima da inflação), a mordida
no bolso do brasileiro aumen

tou 7,2%", disse o presidente do
IBIT, Gilberto Luiz do Amaral.

Em 2007, foram arrecadados
R$ 923,24 bilhões, para um PIB
de R$ 2,6 trilhões, com aumen

to nominal de 12,87% e real de
7,2% sobre 2006. Em termos per
centuais, os tributos recolhidos

pela União cresceram 14,05%.
A forte expansão de 5,4% do

PIB brasileiro trouxe ao mesmo

RIO DE J.ANEIRO '.

A carga tributária avan

çou, em 2007, mais do que .o
Produto Interno Bruto, que
registrou crescimento de 5,4%
no ano passado, o maior ín
dice desde 2004, impulsiona
do pelo. -crescimento interno,
principalmente das "famílias.
A carga tributária

_
éhegou a

36,08% do PIB no ano passa
do, 'com crescimento de 1,02
ponto percentual em relação
a 2006. Descontada-a inflação,
ficou em 7,2% sobre 2006.

Segundo estudo do Instituto
Brasileiro de Planejamento Tri
butário (IBPT), cada brasileiro

pagou, em média, R$ 4.943,15
.
em impostos, tributos e contri-
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OUVIDORIA

SANTA·CATARINA---------

se terá contato para reclamações
Atendimento começa amanhã e será iníplantado nos órgãos do Estado

,
'

FLORIANÓPOLIS
A partir de amanhã os cata

rinenses terão um canal direto
para se informar, reclamar ou

elogiar os serviços do governo
do Estado: é a Ouvidoria Geral
do Estado.

Segundo o Ouvidor Geral do
Estado, Ivo Vanderlinde, após a

implantação completa nesse sá
bado, a Ouvidoria Geral vai ini
ciar a implantação de ouvidorias
setoriais em todos os órgãos do
Governo do Estado. Vários desses
órgãos já contam com ouvidores
designados, explicou, mas a meta
é estabelecer um sistema organi
zado e interligado, formando uma
rede orgânica.

. "Cada órgão público estadual
terá um ouvidor, que será o canal

de resolução dos problemas de
nunciados, tanto pela população
quanto pelos próprios funcioná
rios, eles serão os representantes
dos cidadãos dentro da estrutura
do Governo", destacou Vanderlin
de. '

"Transparência total" é a meta

de Vanderlinde. 'A Ouvidoria Ge
ral tem por objetivo ser a voz da'
população, ou seja, estabelecer
um canal de comunicação com a

sociedade para que esta possa in

teragir com o Governo", declarou.
A ouvidoria funciona por tele
fone, no número grátis 0800-

644-8500, ou pelo e-mail ou

vidoria@ouvidoria.sc.gov.br.
A idéia do serviço foi baseada na
Ouvidoria do Paraná, uma das
mais antigas do País. Ouvidores serõo representantes dos cid�dõos dentro do Governo do Estado, afirma Ivo Vanderlinde

SC-401
"Não admito que o governador luiz Henrique se refira o SC-401 dizendo trotar-se de uma herança maldito. Ao; assumir um
governo tem que ter capacidade de administrar os problemas e não viver apenas do bônus. E se é herança maldito elo veio
do governador Paulo Afonso, que não fiscalizou o obra exigindo ações futuras em defeso do Estado," expôs o deputado Reno
Caramori classificando de absurdo uma negociação independente do declsün judicial final.

IPREV
O que chamou o atenção do deputado Edison Andri
no foi que o projeto do Previdência do Estàdo che
gou à Assembléia respaldado pelos Poderes e com o

argumento que foi amplamente discutido, inclusive,
com os representantes dos servidores. "Pelo mani

festação dos aposentados e funcionários públicos
que nos procuram no Assembiéia dá para perceber
que há muitos resistências," afirmou o parlamentar
acreditando que us audiências públicos servirão
poro corrigir os distorções. Mos o Sintespe quer o

retirado do projeto.

A PERGUNTA
Quem tivesse ganho 99% de aumento conforme
afirmo o governo do Estado estaria em greve, como
no coso dos professores? ,É o indagação feito por
servidores que contestam os números dns autorida-
des estaduais.

.

A NOIVA
Pelo menes lideranças tucanos confirmam que o

,PSDB está sendo procurado em Florianópolis ora

pariJ ser vice do DEM, ora poro ser vice do PMDB.
De repente o chupe própria se mantém muito mais

para moeda de troco nas negociações. Ou não?

NEGATIVO
Ele não me trouxe muito alegria," declarou o deputado
Odete de Jesus referindo-se à visito 00 seu gabinete do
secretário do Educação, Paulo Bauer, que esteve com o,
parlamentar por mais de uma hora.

NO PÁREO
"Estou entusiasmado com o possibilidade de concorrer o pre
feitura de Florianópolis," desabafou o deputado' Marcos Vieira
afirmando que o militância apóio candidatura próprio.

,

P�i�ão por dfvi�as, segundo o legislaçãD brasil�ira, aco�tece,'em
40ls cosas: por fillta de pagamento de pensão alimentícia e pqra
depositário infiel. Ou seja, aquele o quem foi cQ�fia,do um bem e

'h não o preservou. Masnem tudo está perdido. Pelo menos um. pro

j�to 4e lei e�tramitação no Câmara tenta pmenizar o probJ,ema.
Pé.(mite que o.magistrado autorize o cumprimento de prisã.b por

dí��as em ãlBergue ou em domicíli9!beneficiando principalmen-
,'.lê'ldosos ou doentes, ahtm de mulheres·grávid�s. Ou ��jà¥ não

"cumpriu com sua obrjgação legqf terá o vOQJogem de' rep'flOte .4e
'

ficar preso .em caso, tl'a.nqüilo. A proposta é do deputado £.Iizeo
'Podilh(J. do Rio Grande do Sul com base em Sonta Catarina,.

)*' ss '

A deputada Odete,de Jesus não ficou nem um pouco satisfeita

com.,o.\��mocratqsde9n Kullma,nn que,dernib9u no Com.issão'de
Justiçof�eu projeto de casa própria poro,o�$ervidore's. "O,projeto .

facilita aos proíessqres a aquisição da casa próprio com desconto
'em folha, O Síntespe m,e pro�iJrou pedindo umn em�nda que al

cançasse todos os s�rvidoréi�;�You luto;fwpe'lo aprovoçq.� apesar dq
Kullmgnn," declarou o dep�,toga. =.

'"

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



----------NACIONAL

BOLSA-FAMíLIA

Bolsa checada a cada 2 anos
Outra alteração no programa será transforrnar cartão em conta
BRASíLIA

O governo anunciou que o

programa Bolsa-Família passa
rá a fazer a cada dois anos uma
revisão para detectar quem já
ultrapassou o nível de· renda
que permite o recebimento
do benefício. A decisão, no

entanto, não significa que o

beneficiário poderá ficar no

máximo dois anos no Bolsa-
.

Família. O objetivo é garantir'
que só saiam do programa os

que realmente já estejam fora
da linha da pobreza.

"Dois anos é um prazo
que vai dar maior segurança
para a família. Hoje ela per
de automaticamente o pro
grama ao atingir o limite de
renda, mas, muitas vezes, é
uma melhoria temporária",
explicou Rosani Cunha, se

cretária de Renda e Cida
dania do Ministério do De
senvolvimento Social. "Em

algum tempo ela perde essa

nova renda e tem muitas di
ficuldades de voltar para o

programa".
O prazo servirá, de acordo

com o ministério, para garan
tir que a família realmente não

precise mais do programa, mas
poderá ajudar num problema
colateral que, hoje, é foco de
uma das maiores críticas ao

Bolsa-Família: a de que de
sestimula a família a procurar
emprego porque, se conseguir,
mesmo que seja temporário,
poderá perder a bolsa.

Petistas
reclamam de
ministro no CNJ
O deputado Maurício Rands (PEl,

protocolou ontem no CNJ (Conselho
Nacional de Justiça) reclamação
contra o presidente do TSE (Tribunal
Superior Heiterull, Marco Aurélio
Mello. Para os petistas, Marco Au
rélio extrapolou suas atribuições de
magistrado ao op:inar sobre 0- atua"

ção do presidente. Rands questiona
-

as freqüentes opiniões políticas do
ministro sobre o governo Lula. Os
dois já trocaram farpas através da
imprensa.

._- ,----� ". - -�, �

Governo acredita que o prazo de dois anos poro revisão vai dor maior segurança aos beneficiados

Já no segundo semestre
deste ano, o Ministério do De
senvolvimento Social começa
a fazer a revisão do cadastro
das famílias que ainda não

passaram por esse levanta
mento. A próxima revisão será
em 2010.

CARTÃO E CONTA

Já a transformação do car

tãó em conta bancária preten
de dar às famílias a possibili
dade de acesso a crédito mais
barato, que possa ser investi
do em atividades produtivas
e também para consumo. A

ACIAM
Associação Empresarial deMassaranduba

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

o Presidente da Associação Empresarial de Massaranduba - ACIAM, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 13 e 14 "a", do
Estatuto Social, convoca os Senhores Associados para a Assembléia Ge
rai Extraordinária, a realizar-se no dia 28 de Março de 2008, na Câmara
de Vereadores Municipal, sito à Rua Paulo Cardoso, 166, bairro Centro,
no Município de Massaranduba (SC), às 19hsOOmin, em primeira con

vocação, com a presença de no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) dos
associados em gozo dos direitos sociais e quites com a tesouraria e, .caso
não atingido o quórum, a Assembléia será realizada na mesma data e

local, em segunda convocação, às 19hs30min, com qualquer número de
associados em gozo dos direitos sociais e quites com a tesouraria, par<jl
deliberares I sobre a seguinte ordem do dia: �� ,

a) Apreciação doRelatório da Diretoria sobre as atividades desenvolvidas
durante o exercício de 2007;
b) Leitura, discussão e votação do Balanço Geral, relativo ao exercício de 2007;
c) Assuntos de interesse geral.

Massaranduba, 14 de março de �008.

Mauro Bramorski • Presidente da ACIAM

conta, simplificada e sem tari
fas; permitirá que o titular faça
até quatro saques, tire extrato,

. tenha talão de cheques e dé
bitos em conta, além de pedir
pequenos empréstimos.

AGÊNCIA ESTADO

O CORREIO DO POVO WSEXTA-FEIRA, 14 DE MARÇO.DE 2008

União terá
R$ 1,4 trilhão
BRASíLIA

Com três meses de atra

so, o Congresso aprovou o

Orçamento da União, no

valor de R$ 1,4 trilhão. Um
acordo da base aliada com a

oposição eliminou do texto

o chamado Anexo de Metas
e Prioridades, que continha
R$ 534 milhões a serem dis
tribuídos entre 15 Estados e

96 parlamentares - a maio
ria de deputados e senado
res integrante da Comissão
de Orçamento. Os R$ 534

milhões do Anexo foram,
assim, redistribuídos entre
os 26 Estados e o Distrito
Federal. Agora, o Orçamento
será alvo de um decreto de

contingenciamento da or

dem de R$ 15 bilhões. Ape
sar do acordo, os líderes do
PSDB e do DEM protestaram
contra o "trator" do governo
e as manobras do Planalto.
para "amordaçar" a oposi
ção. A reclamação tinha um

destinatário certo: o líder do
governo no Senado, Romero
[ucá (PMDB-RR), que atro
pelara a liturgia parlamentar
durante a votação de criação

. da TV Brasil.
Os 56 seriadores presen

tes ao Plenário votaram a fa
vor da proposta, assim como

404 dos 417 deputados que
estavam na sessão. Doze de
les foram contra o Orçamen
to e se absteve apenas o pre
sidente da Câmara, Arlindo
Chinaglia (PT-SP).

O orçamento aprovado
inflou em quase 30% os in
vestimentos diretos do go
verno federal. .
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Explode tentativa de acordo
Israel ataca Gaza como resposta aos foguetes lançados
GAZA

Aviões israelenses ataca
ram o norte da Faixa de Gaza,
depois que militantes do gru
po palestino Jihad Islâmica

interromperam uma trégua de
uma semana e lançaram fo
guetes contra o sul de Israel,
ontem. O grupo acusou Israel
de "sabotar" a trégua depois
que soldados israelenses ma

taram quatro militantes pales
tinos na noite de quarta-feira
em Belém, na Cisjordânia. Os
novos episódios de violência
ocorreram depois de uma se

mana considerada amais tran

qüila dos últimos meses.

A Força Aérea israelense
disse que seu ataque teve como

alvo um grupo que estava lan
çando foguetes, mas não há re

latos de vítimas. O porta-voz do
Jihad Islâmico na Faixa de Gaza,
Daud Shihab, confirmou que
grupo retomou o lançamento
de foguetes contra o sul de Is
rael em represália à operação
militar israelense em Belém.

Poucas horas depois que
soldados israelenses, disfar
çados de palestinos, entraram
na cidade e mataram três mili
tantes do Jihad Islâmico e um

integrante do Fatah, o Jihad
Islâmico começou a lançar os
foguetes do tipo Kassam con

tra o território israelense.
O ministro da Defesa de Is

rael, Ehud Barak, declarou que
a operação militar em Belém
"demonstraque Israel vai contí-

Americana vive
numa privada
o coso de uma americona de 35 anos

que viveu sentada em uma privada por dois
anos virou coso de polícia no estado do
Kansas, nos Estados Unidos. "Ela é adul
ta e tomou a própria decisão", afirmou o

namorado dela, Kory McFarren. "Depois de
um tempo você se acostuma", completou.
"Um dia ela viu que precisava ficar 1IÍ,
porque era um lugar seguro para ela",
afirmou McFarren, que sentiu a necessi
dade-de ligar para a polícia após notar

que ela estava inconsciente. O xerife
confirmou que Pam estava "desorienta
da" quando cheg9Y va casa e que estQva
com infecções na perna.

. Depois de uma semana tranqüilo, novos ataques e repostos entre Israel e Homos acabam com possível acordo

nuar perseguindo todos aqueles
que têm as mãos manchadas de
sangue de Judeus, e não impor
ta quanto tempo se passou".

Mahmoud Abbas, presiden
te. da Autoridade Palestina, de-

o nunciou a açãomilitar de Israel
em Belém e a qualificou como

um "ato de barbárie". Abbas
afirmou que a ação "revela a

falsidade do governo israelen
se, que diz que quer a paz, mas
ao mesmo tempo continua co

metendo diariamente crimes e

assassinatos de palestinos".
O Exército israelense afir

ma que os militantes mortos
em Belém estavam envolvidos
em atentados recentes contra
alvos israelenses. A popula
ção de Belém decretou greve
geral en:! sinal de luto.

AGÊNCIA ESTADO o

. Uribe dispara
com a crise

A popularidade do presidente .dn
Colômbia, Álvaro Uribe, chegou a 84%.
a maior de seu mandato desde que as

sumiu o P9der, em 2002. O recorde é
registrado em meio a uma crise diplo
mlÍtica na semana passada com o Equa
dor, Venezuela e NicarlÍgua. A pesquisa
foi divulgada nesta semana, em BogotlÍ.
A enquete foi elaborada entre os dias
4 e 6 de março, justamente durante a

discussõo sobre a operaçõo do Exército
colombiano no território equatoriano
que provocou a morte do líder das Fare.
Raúl Reyes. Asondagem reflete um apoio

- geral àslnStit!1içõe�col0'!lb�!!_n.!'�. '_

Arcebispo é
achado morto
MOSUL

Paulos Faraj Rahho, ar

cebispo católico caldeu no

Iraque, seqüestrado no mês

passado, foi encontrado
morto. Segundo o Vaticano,
o papa Bento XVI foi comu
nicado imediatamente do
fato e ficou "profundamente
emocionado e entristecido".
" Os seqüestradores haviam
enterrado o arcebispo", afir
mou o bispo Shlemon War
.duni, A polícia: em Bagdá
disse que o corpo já tinha
iniciado o processo de de

composição, o que pode in
dicar que o religioso morreu

há semanas.

Eles acrescentaram que
não havia ferimentos a bala
e que estão investigando
como o arcebispo morreu.

"Todos nós estávamos re

zando e tínhamos esperança
de que ele fosse libertado. O

papa, por várias vezes, pe
diu a libertação dele", disse
em um comunicado divul-

gado logo depois do anúncio
da morte o reverendo Fede
rico Lombardi, porta-voz do
Vaticano.

.Imagens da
lua de Saturno
LOS ANGELES

Cientistas começaram
a receber informações dos
gêiseres de Encélado, um

satélite natural de Saturno,
enviadas pela sonda espa
cial Cassini. Todd Barber,
engenheiro de propulsão da

agência aeroespacial ameri
cana (Nasa, por suas iniciais
em inglês) encarregado do

projeto" disse que o sinal
da Cassini foi recebido no

primeiro minuto de ontem,
pela hora de Brasília.

A sonda encontrava-se a

193 quilômetros da superfície
de Encélado quando passou
pela região de gêiseres com a

.:missão de determinar sua com

posição química. Em 2005,
a Cassini enviou imagens de

erupções de partículas de gelo
e vapor d'água no pólo sul de
Encélado.Desde então, o saté
lite inclui-se entre os poucos
conhecidos com aparentes

o condições de abrigar alguma
forma de vida extraterrestre.
Encélado deve seu nome a um

:'" _ti!�Eamitologia]!��a .

c
_
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uem vai entrar no

lugar do meia Bele?-
Mattos conta com recuperação de atletas
JARAGUÁ DO ,SUL

O meia Bele, que vinha
sendo um dos destaques
dos últimos jogos do [uven
tus, não vai poder enfrentar
o Cidade Azul no próximo
domingo, no João Marcatto.

Expulso na derrota contra o

Criciúma, ele vai aproveitar
e tratar da lesão no tornozelo
direito, já que vinha jogando
a base de remédios. No lugar
dele, o técnico Dirceu Mat
tos deve utilizar ou o volante
André Marches ou Ivan, re-.
cuando então Jefferson.

No treino de ontem, mais

gente no departamento mé
dico. Além de Vanderson, Pa
lácio e André Freitas, outros

quatro nem puderam treinar
- Ivan, Acássio, Jefferson e

Bele. Destes, só o último não
é problema muscular. Mattos
acredita que Ivan, Acássio e

Jefferson já poderão treinar

hoje. '1\ gente vem jogando em

campos pesados, que exigem
muito dos atletas. E alguns
não tiveram o tempo suficien
te para se prepararem", acre

dita Mattos.

Domingo será o confron
to das duas piores defesas
do campeonato - o Juventus
sofreu 38 e o Cidade Azul,
41 gols. E a maior preocupa
ção de Mattos é justamente
este setor. "Desde que che

guei, não conseguimos dar
uma boa seqüência na defe
sa, para que pudéssemos ter

uma tranqüilidade maior. Va
mos continuar' trabalhando

Malwee pede
mudança de datas

Com nove jogadores convocados
pela Seleção Brasileira, a Malwee pediu
alterações nas datas de seus jogos antes
do Intercontinental. O time jaraguaense
enfrenta a Unisul dia 20, o Colegial dia
25 e a Ulbra dia 27. Os jogos da Seleção
são dias 13, 16, 20 e 23. A Malwee quer
que os dois primeiros sejam cancelados.
A resposta sai hoje.
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sua empresa! .

Vista seus colaboradores (om uniformes
produzidos com tecidos da
mais alta qualidade.

André Marches deve ser opção no meio-campo do Juventus no domingo

para melhorar isso".
O time do Sul do Estado

deve chegar motivado, já que
conseguiu sua primeira vitória
no campeonato (4x3 em cima
do Atlético de Ibirama). "É urn

time muito veloz, que marca

muitos gols, mas também so

fre muitos", disse o treinador
do Juventus.

JULIMAR PIVATTO

Ironman já tem
760 atletas

Abrem inscrições
para Fórum

o 7° Fórum Internacional de Espor
tes, que será realizado de 2 a 5 de
abril, no CentroSul, em Florianópo
lis, já está com as inscrições aber
tas. Até 17 de março estudantes
pagam R$ 30 reais e profissionais
R$ 50. Depois os valores aumentam.

Informações no site www.sol.sc.gov.
br/fesporte.

Faltando 71 dias para a realização
do Ironman Brasil 2008, em Flo
rianópolis, 760 atletas já se ins
creveram para esta que é a única
classificatória Sul-Americana para o

Mundiallronman do HavaL A disputa
acontece no dia 25 de maio. A prova
é realizada pelo oitavo ano consecu

tivo na Capital catarinense.

Em dois jogos, foram três
gols. Mas foi no segundo
que lenísio mostrou por
que foi várias vezes arti
lheiro da liga (tanto no

Brasil como na Espanha).
Ele tem faro de gol. A bola
parece obedecer todos
os seus comandos. Além
disso, tem um vigor físico
impressionante. Não será
novidade nenhuma se logo
ele disparar na artilharia
da competição.

. . esporte@ocorreiodopovo.com.br
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Triste fim do vôlei feminino adulto
Falta de apoio financeiro foi o motivo para a equipe encerrar as atividades
JARAGUÁ DO SUL

.

Não foi apenas o técnico do
time adulto feminino de volei
bol de Jaraguá do Sul, Henri
que de Oliveira, que se despe
diu da cidade, mas sim toda a

equipe. A notícia foi dada com
tristeza pelo diretor de rendi
mento da Fundação Municipal
de Esportes, Adernar Antonio
Saganski, o Mazinho.

O que impossibilitou a for
mação de urna equipe adulta foi
a falta de apoio financeiro. Henri
que de Oliveira recebeu urna boa
proposta da equipe de Blurnenau
e. voltou para o último time que
atuou antes de trabalhar em Ja
raguá do Sul. Já as jogadoras se

guem carreira em clubes de São
Paulo e Blurnenau.

lei não acabou. A aposta é nas

categorias de base, para a for
mação em médio prazo de um
novo time. "Todos sabem que
uma equipe de rendimento é
muito cara. Vamos planejar com
calma a volta da equipe adul
ta", anunciou. Mazinho desta
ca a categoria de base como o

principal foco neste momen

to. "Por enquanto vamos nos

concentrar nos Joguinhos e na

Olesc", informou, comentando
que encara com naturalidade
o fim do time de rendimento.
"Hoje temos uma equipe adulta,
amanhã podemos não ter. Cada
cidade tem suas dificuldades e

isso é normal no esporte. Não
adianta ter uma equipe para ter
despesa", disse.

Mesmo assim o sonho de
disputar a Liga Nacional de Vô- GENIELLI RODRIGUES

_
Técnico Henrique de Oliveira recebeu uma boa proposta de Blumenau e voltou para a cidade onde começou

CINCO ANOS SEM O MESTRE
Neste mês de março faz cinco anos que um dos maiores ícones do esporte catarinense partiu para sempre.
Deixou-nos um legado inestimável.

BOASVINDAS
O Jornal Correio do Povo, na edição número 1677 de 27 de janeiro
de 1952, dava as boas vindas ao advogady recém formado Dr. Mu
rillo Barreto de Azevedo, que acabara de se instalar nesta cidade;
Jaraguá do Sul e Santa Catarina nunca mais foram as mesmas .

. ATUAÇÃO .. .. .

Este causídico, que também er.a formado em Educaçã-: física, ins
tigou os jovens jaraguaenses a praticar as mais variadas modali
dades esportivas. Normatizou o esporte no região, possibilitando
não apenas participar, mas, sobretudo, competir. Na área jurídica,
advogou ao longo de 51 anos, e atuou em mais de duas centenas
de júris,'em toda Santa Catarina.

POLíTICA
Eleito pela UDN, em 1956, exerceu o mandato de vereador de for
ma brilhante. Foi presidente da Câmara, apresentou projetos de
leis; resoluções, emendas, partlcipou d.as comissões e importantes
participações no plenário.

SOCIEDADE
Foi rotariano durante 27 anos (sócio e presidente); presidente
do Conselho Deliberativo e sócio benemérito do Clube Atlético
Baependi; sócio-fundador do Beira Rio, do Clube da lagoa, do
Botafogo da Barra do Rio Cerro, do Clube de Tiro - Caça e Pesca
Marechal Rondon, neste último sendo orador por 28 anos.
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Ronaldo visitou treino do Milan

Ronaldo pode
voltar antes,
MILAN

Durante visita ao CT do
Milan na última quarta-feira,
Ronaldo mostrou alegria em

visitar o clube. Sinal de que
o jogador está se recuperan
do bem de uma grave lesão
no joelho esquerdo. O fisio

terapeuta pessoal do craque,
Bruno Mazziotti, acredita

que o Fenômeno possa re

tornar aos campos antes do
nove meses previstos pelos
médicos.

"Ele está se recuperando
mais rápido do que nós es

perávamos e tem mostrado
uma grande dedicação no

tratamento", afirmou _Ma
'zziotti. De acordo com o

fisioterapeuta, Ronaldo. já
consegue .dobrar seu joe
lho em 50° sem sentir do
res. No próximo dia 3 de
abril, o atacante, que segue
fazendo tratamento em Mi
lão, vai a Paris fazer uma
nova ressonância e também
será examinado pelo médi
co Gérard Saillant.: chefe

'

responsável pela cirurgia
no tendão patelar realizada
no mês passado.

Caso os prognósticos
positivos se confirmem,
Ronaldo fará o restante do
tratamento no Brasil a par
tir do dia 7 de abril. No dia
anterior, o atacante vai a

Madri comemorar o aniver
sário de oito anos do filho
Ronald.

PAULISTA

�,
..
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Santos busca recuperação
Peixe é o único dos quatro grandes que está fora do G4
SANTOS

Enquanto os dirigentes do
Santos estão indignados com
a decisão do Lokomotiv Mos
cou de desistir da contrata

ção do volante Rodrigo Sou
to, para Leão o fracasso nas

negociações foi o que melhor
poderiaacontecer no momen
to. Como as possibilidades de
o time chegar às semifinais
do Campeonato Paulista são

mínimas, a competição que
resta para o primeiro semes

tre é a Libertadores. E da rela
ção dos 25 jogadores inscritos
para a atual fase, o treinador
conta com pouco mais de um

time, em razão de
-

contusões
e de problemas técnicos, para
disputar os quatro jogos res

tantes.
Caso a transferência de

Rodrigo Souto, se consumas

se, restariam para o meio-de
campo Marcinho Guerreiro,
Anderson Salles e Adriano,
que sofreu uma lesão no li-

-

gamento colateral medial do
joelho direito e não se sabe

quando poderá voltar a jogar.
Adoniran e Dionísio, que esta
vam encostados e voltaram a

fazer parte dos planos de Leão,
não estão entre os inscritos. E
como Marcinho _ Guerreiro

.

é
um jogador que marca forte e

sempre corre o risco de ser ex

pulso, Leão poderia ficar sem
volantes.

Quando a saída de Rodri

go Souto parecia irreversível,

Rodrigo Souto (D) quase foi comprado pelo Lokomotiv Moscou, mas os russos desistiram e ele fica na Vila

com a vitória do Cúcuta con

tra o Chivas, em Guadalajara,
a situação do grupo ficou mais
equilibrada.

Dos 25 jogadores inscri
tos para a primeira fase, Leão
não terá mais Adailton, que
operou o joelho e só volta a

jogar. em setembro ou outu

bro, e não sabe quando Fabão,
,
curado da fratura no tornozelo
esquerdo, vai entrar em ritmo
de jogo. E esses desfalques são

quase nada diante dos inúme
ros problemas técnicos e dis-

ciplinares.
.

Ceni: 'Palmeiras é favorito'

l, leóo[$Mudou radicalmente de
compnrtamento. E par�. demonstrar

:drespeito º hierarq4ia e que nóo'�ers�,7j;�gue jogadores estraQg�iros, inscreveu
'o quarteto na libe adores, ant�s de
çonhecer potencial da um::'

Clima de rivalidade antes do clássico
. São Paulo e Palmeiras divergem opiniões sobre jogo e travam duelo de palavras

Leão se apressou em pedir um
jogador tão bom, ou melhor,
para repor o volante em caso

de classificação para as oita-

vas-de-final da Libertadores.
Naquele momento, o caminho

parecia livre para o Santos

passar à próxima etapa, mas

SÃO PAULO "Pela primeira vez vamos jo-
São Paulo e Palmeiras adota- gar contra alguém que vive um

ram a postura de não falar so-' momento melhor que o nosso.
bre o clássico de domingo antes Eles são os favoritos, princi
da rodada de meio de semana... palmente coni a volta do Diego
Passando o tempo ambos

_

co- Souza e Valdivia", observou
meçaram a expressar Q clima Ceni. Luxemburgo discordou:
de rivalidade. No Morumbi, "o-Rogério Ceni fala o que pen
o goleiro Rogério Ceni, o ata- sa e respeito, mas pela experi-

� cante Borges e o técnico Mu- ência que tenho no futebol, e

� ricy Ramalho disseram que o os resultados mostram isso, as

,g Palmeiras é o favorito. No Pa- duas equipes jogam em igual
S lestra Itália, Vanderlei Luxem- dade de condições".
� burgo retrucou com o clichê Para o duelo paulistano,
"clássico não tem favorito". Muricy Ramalho não poderá

escalar Miranda e Dagoberto,
suspensos. Do outro lado, - Pier
re e Lenny ficam de fora pelo
mesmo motivo. "Não consigo
arrumar a defesa, o meio, por
que toda hora perco jogador.
Nesse sentido, eles (palmei
renses) levam vantagem, e ele
(Rogério Ceni) tem mesmo

razão", comentou Murley, Lu
xemburgo disse que valoriza
quem vai. entrar, e não quem
vai sair. "Um campeonato se

ganha com elenco, não apenas
com 11 jogadores".
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"CINEMA MUDO"

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

Imagens datadas de 1903 revelam
.

encantos e fatos inusitados
JARAGUÁ DO SUL

Sorriso e ar de descoberta. Impossível
não perceber a curiosidade do locutor de
rádio Aldaír José Tavares, '24 anos, pelo
equipamento chamado de "cinemamudo"
pela família. Um antigo binóculo, datado
de 1895, revela detalhes de fotos envelheci
das que nem as pessoas mais observadoras
conseguem ver. É com o auxílio desse apa
relho que Aldair desperta para ummundo
de história e de beleza, cuja distância e as

marcas do tempo não cohseguiram apagar.
O binóculo de aço dá vida às 75 ima

gens envelhecidas, formadas por duas fo
tografias repetidas lado a lado. Datadas de
1903, as fotos mostram desde monumen

tos históricos e belezas naturais de diferen
tes países até fatos do cotidiano - alguns
comuns e outros iIÍusitados.

Entre os monumentos estão' a Torre
Eiffel, em Paris, e a Ponte do Brooklin, em
Nova York. Há também uma foto do inver-

mostram cenas como homens jogando ba
ralho, pessoas rezando, meninas dançando
balé e até protestos ao ar livre. Aldair conta
que uma pessoa chegou a oferecer-lhe R$
5 mil pelo "cinema mudo",'mas a oferta
foi recusada. '� cada dia vejo detalhes que
não tinha visto antes. Nem me passa pela
cabeça vender as fotos", afirma o locutor.

Os registros do ano e dos lugares em

que as fotos foram tiradas estão em inglês.
Em algumas delas, as descrições quase não
podem mais ser lidas. Segundo Aldair, o
binóculo e as imagens teriam sido adqui
ridos há mais de 100 anos pelo tataravô
dele, durante uma viagem ao Rio de Ja
neiro. "Gostaria de saber quais são esses

lugares mostrados nas fotos. Procurei
uma tradutora, mas ela não conseguiu
traduzir de forma legível. Talvez um

historiador possa fazer isso", comentou,
ajustando os olhos no aparelho que ajudá
sua imaginação a viajar.

no na ilha, Luna, no Rio.Niágara, situado
entre Estados Unidos é Canadá. Outras - DAIANE ZANGHELINI

''A cada diu, vejo
detalhes que não tinha
visto antes", comenta
Aldair, fascinado com I

a antiguidade

• 60 meses pata pagar"'· Antes de comprar, compare • Venha fazer um Best Drive
A promoção válida até 14/3/2008 ou enquanto durarem os estoques nas concesslonértasWV para veiculas báslcos com pintura eónda e frete Incluso. Condição válida para toda a linha Gol. Go! Power 1.6 Tctafffex 4 portas 08/0� (cód. 5w1gv4): preço promocional sem troca
a partir oe R$ de 33.790,00 ou financiado com VRG antecipado de 21',19% (R$ 7.159,62) + 60 parcelas de R$ 649,00. Taxa de juros 1,231"'/0 e.m.. 15.8% a.a. (leasing). Total da operação: R$ 46.099,62. CET máximo para esta operação de 16,99% a.a.. ISS e TC inclusos
na operação e no CET. VRG total de oneração de 99%. Financiamento esta Sujeito à aprovação de cadastro pela financeira . .os veículos Volkswagen estão em conformidade com o PROCONVE (Programa de Controle de Poluição de Ar por Veiculos
Autcmotoresj.Ouvtdona Banco Volkswagen: 0800712834. www.banccvw.coru.br. Garantia de 3 anos para a linha VW 08/08, sem limite de quilometragem. para defeitos de fabricação e montagem em cornoonentes internos de motor e transmlssãoqexceto Kombi,
Hrnüada a 80.000 km). J: n.ecessário. para sua uuuzação. ocumprimentodo planada manutenção. Imagem meramente ilustrativa, nêo condfzente necesserlamente com os modelos ofertados. Em caso de-dúvida, consulte sua ccncesstonérta Volkswagen.

Caraguá Auto Elite
•

. Uma relação de cónfionco.
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