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A malha que envolve você.
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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.

Pesquiso norte-americano revelo
que ns lagartixas são dignos acro

batas. Os biólogos induziram os

pequenos répteis o co i r de ponta
cabeça e, em todos os ocasiões, os
bichos conseguiram mudar de posi
ção·em pleno ar e cair de pé, usan
do suas caudas como uma. espécie
de leme. Os estudiosos especulam
que o análise do comportamento
quase "f�lino" das lagartixas-de
cauda-achatada pode ser útil na

criação de aeronaves "imunes a

quedas" ou de robôs escaladores.
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Dicas para casa
no Viver Bem

Mocinha fora
dos padrões.
leandro leal se p(eporo poro viver
Elzinho no novo novelo do Globo.
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Mistura de estilos, do clássico ao

moderno, transformo ambientes.

Página 12

Paralisação dos professores
já está na segunda semana
Hoje o categoria se reúne em Florianópolis, mas a chance de ser decretado o fim da greve é pequena.

Juve anuncia'
novos reforços
o técnico Dirceu Mattos teve suas

solicitações atendidos. O Moleque
Travesso confirmou o contratação
de um volante e um atacante.

Pdglno 21

CRISE
ANUNCIADA

Mistério na

Seleção Brasileira
de Futsol
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LEtA
HOJE

DupliêiJçãô do
280 tico mesmo
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PUBLICIDADE
EM PERIGO
Fim de outdoor
e placas gero

debate
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DO LEITOR

CHARGE

PONTO DE VISTA

,

Agua: a base da vida
A água é um elemento essencial para a existência de

vida no planeta, desempenhando um papel fundamental.

nas funções biológicas de animais e plantas. A água está

presente em nosso cotidiano, sendo impossível imaginar
nossa vida sem esse recurso precioso. Tão precioso que já
é considerado o mais valioso da sociedade moderna.

A sobrevivência do homem depende da água, visto
que esta corresponde a aproximadamente 70% do seu

peso corporal. E a história não desmente tal afirmativa,
.

pois o desenvolvimento das sociedades está vinculado à

água. As grandes civilizações se formaram junto.aos rios,
devido à oferta de condições ideais para alimentação, ex
ploração de novos ambientes, irrigação, agricultura, entre
outros benefícios inerentes ae progresso das cidades.

Apesar da forte influência da água na vida do ser

humano e da premissa instituída de que o acesso à água
potável e ao saneamento básico é um direito básico do
homem, dados alarmantes exigem que discussões sobre
os acontecimentos atuais sejam inflamadas. Segundo a

Organização das Nações Unidas para a Agricultura e

Alimentação (FAO), a escassez de água afeta 1,2 bilhão
de pessoas em todo o mundo, 43% da população mun-

dial não contam com saneamento básico e

35% não tem acesso a água tratada.
Infelizmente, estas condições precárias

levam crianças e adultos a apresentarem
doenças que podem levar a morte, além de
diversos outros problemas, com semelhante
ou maior gravidade, que derivam da falta de
água potável para o consumo humano.

De fronte a informações como estas, as
pessoas têm a importante missão de con

tribuir para a proteção dos recursos hídri
cos. Pode-sé começar tomando ações do

cotidiano, como evitar o desperdício, reutilizar a água,
reciclar materiais ou incentivar campanhas de cons

cientização sobre o uso racional da água.
Após adotar uma postura adequada de proteção dos

recursos hídricos e do meio ambiente, busque e cobre
ações junto ao governo e entidades representativas da
sociedade. Dê o seu exemplo de como cuidar da água e

preserve este bem para as futuras gerações.

EVELISE GARCIA PARHAM FARO, �IÓli)GA

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

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

Rua Procópio Gomes de Oliveira, 246, CEP 89251-200, Cx. Postal 18. E obrigatorio
informar nome completo, profissão, 'CPF e ' telefone (' não serão publicados).

Obrigatoriedade de contribuição sindical mantida
CARLOS RODRIGO THIEME,
iNTEGRANTE DO DEPARTAMENTO
DE PlANEJAMENTO TRmUTÁIUO
DA CASSU!.! ADVOGADOS

A emenda ao Projeto de Lei que lega
liza as Centrais Sindicais, e que acabava
com a obrigatoriedade da contribuição
sindical dos trabalhadores, foi votada
e rejeitada pela Câmara de Deputados
na noite do dia 11/03/2008, tendo 234
votos a favor da obrigatoriedade e 171
votos contra.

Em outubro do ano passado, a mes

ma emenda "havia sido aprovada pela
Câmara, mas na votação do Senado, foi
alterada e remetida para nova votação
na Câmara.

A obrigatoriedade da contribuição

sindical se baseia no fato de que o em

pregado pertence a uma determinada

categoria, fazendo jus a todos os direi
tos dispostos em convenção coletiva,
e devendo, portanto, contribuir anual
mente para o sindicato.

Apesar desta obrigatoriedade o traba
lhador não pode ser compelido a filiar-se
a um sindicato, uma vez que a Constitui

ção Federal de 1998 estabelece no artigo
8°, a livre associação sindical.

Com isso, aplica-se ao trabalhador
brasileiro o disposto nos artigos 580 e

583 da CLT, que estabelecem o dever de
contribuir para os sindicatos no mês de
abril, o equivalente a um dia de traba
lho normal referente ao mês de março,
a título de contribuição sindical.

.

A contribuição é descontada obrí
gatoriamente pelo empregador, direta
mente da folha de pagamento do em

pregado.
Além da contribuição sindical, o

projeto de Lei prevê a possibilidade de
reunir todas as categorias em uma úni
ca organização, sendo essa considerada
uma das grandes vantagens do projeto
de lei. Outra inovação está no sentido
de que .as centrais poderão ainda repre
sentar os trabalhadores na justiça co

mum, bem como na justiça federal.
Diante da nova votação e conseqüente

aprovação pela Câmara, o projeto de Lei

segue agora para sançãó do Presidente
da República Luis Inácio Lula da Silva, o
que deve ocorrer nos próximos dias.
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FALA Aí!

" Nõo vou jogar a
toalha, porque sou

profissional. "
DIRCEU MAlTOS,

TREINADOR DO JUVENTUS,
afirmando que só sai se for

demitido.

" Ao todo, dez
cachoeiras
võo secar. "

ROBERTO ZEININGER,
PRESIDENTE DA ONG

ECOVALE DAS CACHOEIRAS,
contrário à construção de
hidrelétrico em Corupá.

" A comunidade
vai decidir
o que quer. "

CONRADO MÜLLER (PP),
PREFEITO DE CORUPÁ,
sobre o mesmo projeto.

Duplicação em 2009
o superintendente do DniVSC, João José dos Santos, esteve segunda-feira
na Associação Comercial e Industrial de Joinville. Também lá garantiu que o

projeto de duplicação da BR-280, de São Francisco do Sul ao contorno rodo
viário de Jaraguá do Sul fica pronto até junho. Obras, mesmo, só em 2009,
visto a complexidade burocrática dos editais de licitação. Mas os contornos
ferroviários de Joinville e São Chico, nesse caso em contrato assinado em

novembro de 2007, (foto) estão garantidos, com obras até no máximo em 90
dias. São, respectivamente, R$ 60 milhões e R$ 32 milhões. já reservados.
O encontro com os empresários teve a presença dos petistas Carlita Merss e

Ideli Salvatti. Sobre o projeto do contorno ferroviário de Jaraguá do Sul, que
se arrasta no papel há pelo menos seis anos, nenhum pio.

'VOLUNTÁRIOS'
"O sentido do voluntariado está
desvirtuado no Artigo 170, porque
a lei está exigindo que o estudante
preste esse serviço. Então, que tra
balho voluntário é esse?". Ques
tionamento é do deputado Pedro
Uczai (PT), que quer alterar a le
gislação que concede bolsas a 16
mil universitários de baixa renda
em troca de trabalho voluntário.

COBRANDO
Presidente da Câmara de Verea
dores de Guaramirim, Evaldo João
Junkes (PT), explica o motivo que
o levou a trancar. a pauta de vo

tações. Quer, antes, explicações
sobre convocações de concursados
para o Programa da Saúde Fami
liar, já que o primeiro colocado
não foi chamado, afirma.

POIS É
. Ex-petista Charles longhi, agora no

PMDB de Guaramirim, apoiou mani
festações de professores em greve no

município, ajudando a segurar faixas
de protesto. Afilhado do pré-candidato
a prefeito Nilson Bylaardt (PMDB), ele
é professor em duas escolas estaduais:
Alfredo Zimmermann e São Pedro. Mas,
só faz greve em uma delas. Pezinho pra
lá, pezinho pro cá.

O CORREIO DO POVODQUARTA-FEIRA. 19 DE MARÇO DE 2008

Vereadores de�oinville reservaram uma sessão inteira para debater o
comportamento dos que ainda estão na caso do BBB do Globo. E não
é que agradaram? É por issa.gue as emissoras ..

de TV aberta primam,
\ cada vez mais: pelo lixo tel�¥i�iNq;:Tem consumo garantido e, por con
seqüência, putrecinaderes de peso.

n. Projeto u um

íi�:: prdfess �·,·pubI %Il
cional. Em Santa Catarin
dos motivos da greve.
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TSE nega recurso ao governador
Luiz Henrique é acusado de propaganda fora de época, quando pré-candidato

O presidente do TSE (Tri
bunal Superior Eleitoral), mi
nistro Marco Aurélio, negou se

guimento a recurso interposto
pelo governador Luiz Henrique
da Silveira (PMDB), acusado de
propaganda eleitoral extempo
rânea. A cassação do mandato
do governador foi ajuizada pela
Coligação "Salve Santa Catari
na" (PP, PMN, PV; PRONA), que
representa o candidato derrota
do Esperidião Amin (PP). LHS
foi acusado de propaganda fora
de época quando ainda era pré
candidato à reeleição em 2006.
Em edição dominical de maio
de 2006, o jornal "A Notícia",
publicou ações governo e entre
vista com o governador onde se

coloca como candidato e sugere
ações políticas que pretendia
realizar. O ministro Marco Au
rélio alegou que as restrições
à veiculação de propaganda
eleitoral "não afetam os direitos
constitucionais da livre mani

festação do pensamento e de li
berdade de informação e comu

nicação", previstos nos artigos
5° IV e IX, e 220 da Constituição
Federal. Sustentou ainda que o

João Deniz fica
com a relatoria

O vereador João Deniz Vick
(PMDB) foi eleito o relator do

processo contra o prefeito Má
rio Sérgio Peixer (DEM) na CP

(Comissão Processante) que
investiga o não pagamento de

precatórios, pela administração
municipal, a ex-funcionários
do Hospital Municipal Santo
Antônio. Já a presidente da co

missão é Maria Lúcia Richard
(PMDB), e o membro, Adilson
André Araújo (PP) .. Os cargos
na CP foram definidos em

eleição entre os três vereado
res que foram sorteados em

plenário, na última quinta
feira, para integrar a comis
são. A partirda notificação do

prefeito, o prazo para conclu
são do relatório é de 90 dias.

Em 2007, a comissão já ha
via sido criada e foi reinstaura
da na semana passada a partir
de denúncia feita por Dirceu
Fiamoncini, do PMDB, a pedi-
10 de João Deniz.

TSE considerou as razões do
acórdão do Tribunal Regional.
"e aí fez ver a impossibilidade
de reexame do tema fático. Em
momento algum adotou enten
dimento contrário aos preceitos
constitucionais evocados".

Quando a votação da ação
foi suspensa no TSE, em ja
neiro, três dos sete ministros

já haviam votado pela cassa

ção de LHS. Os votos, segundo
entendimentos jurídicos, serão
mantidos já que o pedido de
vistas feito pelo ministro Mar
celo Ribeiro Oliveira, para citar
também o vice-governador Leo
nel Pavan (PSDB), não anulou
as sessões anteriores. De acordo
com o TSE, no caso de conde
nação, Luiz Henrique terá que se

afastar do cargo até o julgamento
pelo Superior Tribunal Federal.
Como a eventual cassação do di
ploma envolve também Leonel
Pavan, o TSE terá que decidir se
convoca nova eleição ou se assu

me o segundo colocado (Esperi
dião Amin, do PP), que já disse,
em carta pública, que não assu

mirá o cargo sem o respaldo do
eleitor catarinense. Caso condenado pelo TSE, Luiz Henrique terá que se afastar do cargo até o julgamento pelo STF

Para Leu, governos passados trouxeram "incalculáveis prejuízos ao povo"

Oóvio Leu nega compromisso
com PSDB para estas eleições

.

MASSARANDUBA

Prefeito Dávio Leu (DEM)
nega ter havido qualquer com
promisso com o PSDB de Massa
randuba, que tem o vice-prefeito
Mário Fernando Reinke, para
que o partido ocupasse a cabeça
de chapa nessas eleições majori
tárias, sem que fosse adotado o

critério de se fazer pesquisas de

opinião pública sobre a preferên
cia do eleitorado em relação aos

nomes indicados pelos partidos
coligados. Acrescenta que, dos
acertos entre o DEM e o PSDB
nas eleições de 2000 e 2004, o
atual presidente tucano nunca

partícípou. E, por isso, sem ne

nhuma condição teria de se refe
rir as eleições passadas. Foi can
didato a vereador em 2004, mas
não se elegeu, como nenhum dos

candidatos do partido. 'Agora,
nomes honrados daquela eleição,
de uma forma ingrata não estão
sendo reconhecidos pelo próprio

partido", prossegue Leu .

O prefeito de Massarandu
ba lembra ter-sido "vitorioso em

quatro eleições" que disputou
e, por isso mesmo, defende que
os candidatos a prefeito e a vice

sejam escolhidos através de "am

plas e sérias pesquisas de opinião
pública," condenando a imposi
ção de candidaturas.

O DEM, afirma o prefeito, se
gundo decisão do diretório, está
aberto a coligações com outros

partidos. Pelo DEM já estão ma

peados Almir Trevisani, Valdir
Zapellini e Lerídio Zanotti. O

prefeito se diz surpreso por ter
sido dada tanta importância 'so

bre o rompimento com o PSDB
sem que se encaminhasse ofi
cialmente a decisão à adminis
tração municipal, onde tucanos

-

ocupam "importantes e diversos
cargos", mesmo não contando
com nenhuma representação na

.

Câmara de Vereadores.
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Duas semanas sem negociações
Professores se reúnem para discutir a mobilização que já dura 15 dias
JARAGUÁ DO SUL

No dia em que a greve dos
trabalhadores em educação
completa duas semanas, a ca

tegoria se reúne em Florianópo
lis para discutir a mobilização.
Hoje, cerca de 40 trabalhadores
da região vão à capital para par
ticipar da assembléia estadual
do Sinte (Sindicato dos Tra
balhadores em Educação) que
está marcada para às 14h.

Segundo o coordenador do
Sinte, Rodrigo Guidini, 130

professores da região aderiram
à paralisação que iniciou no

último dia 5. As unidades mais

atingidas são o Abdon Batista,
em Jaraguá do Sul, com cerca

de ZO professores paralisados e

o Alfredo Zimermann, onde 18

professores não .estão em aula.
Guidini considera o quadro

de aderência à greve estável, já

que enquanto muitos trabalha
dores resolveram voltar para as

escolas, outros decidiram pela
greve. No colégio Holanda Mar
celino Gonçalves, na ilha da Fi

guerra, porexemplo, nasemana
passada somente dois professo
res não estavam comparecendo

.

ao trabalho. Agora já são seis

profissionais que optaram por
"cruzar os braços".

"O Sinte está aberto a nego
ciações", revela Guidini. Mas não
há novas propostas de acordo

por parte do Estado. Ele lembra
ainda, que ontem, representantes
do Sinte estiveram reunidos com
a liderança do Governo e com a

Comissão dos Direitos Humanos

para discutir os casos de assédio
moral sofridos por alguns profis
sionais do Estado.

DEBORA VOLPI Professores e governo ainda não entraram em acordo. Sinte diz estar aberto a negociações

Grupo AMe Têxtil compro
us marcos Fórum e Triton

Após sete meses de negocia
ção, o grupo AMC Têxtil, que
detém as marcas Colcci, Som
mer, Carmelitas, Coca-Cola e

a Malhas Menegotti, anunciou
a aquisição de 100% do grupo
TF, o que implica na compra
das marcas Tufi Duek, Forum
Tufi Duek, Forum e Triton.Com
a entrada destas novas marcas,
o AMC Têxtil, que faturoumais
de R$ 500 milhões no ano pas
sado, toma-se o maior conglo
merado de moda do Brasil.

As grifes do grupo de Duek
faturam acima de R$ zoo mi
lhões ao ano. Só a Forum, marca
de jeans e carro-chefe do grupo, é
responsável por mais da metade

desse valor com lojas e franquias
em 19 Estados brasileiros, O es

tilista Tufi Duek vai continuar
à frente da direção criativa das

quatro marcas, em um contrato
inicial de três anos que será auto
maticamente renovado por tem

po indeterminado.
Em Santa Catarina, a AMC

também investe R$ 35 milhões
na construção da quinta fábrica
do grupo, em Itajaí. Há outras
duas em Brusque, uma produto
ra demalha, em Jaraguá do Sul, e
uma para calçados em São João
Batista. O valor da compra do

grupo TF não foi divulgado, mas
segundo especialistas, gira em

torno dos R$ zoo milhões.'

Eórum e Triton agora pertencem à empresa dona da eolcci

(.

Medicamentos até 4,61% mais caros
Reajuste é maior que no ano passado e pode pesar no bolso
JARAGUÁ DO SUL

Ficar doente é sinônimo de

gastos extras. Mas os custos com
saúde vão ficar mais altos a par
tIT de abril. É que no próximo dia
31, cerca de Z4 mil medicamen
tos terão reajustes de até 4,61%.
Segundo a Anvisa (Agência Na
cional de Vigilância Sanitária),
os novos preços valem também

para os genéricos e os valores
foram determinados de acordo
com o nível de competição nos

mercados e o grau de participa
ção dos genéricos nas vendas.

Só não terão aumento os

fitoterápicos, homeopáticos e

alguns inclusos em Resolução
Cmed 5, de Z003 e a Resolução
Cmed 3, de Z004. O proprietá
rio de farmácia, Vilmar Sabel,
explica que a atualização nos

preços acontece todos os anos.

Mas se comparado com o

ano passado, o aumento agora
é maior. Em Z007, os reajustes
foram de 1%, Z,Ol% e 3,OZ%.
OS percentuais deste ano são
de 4,61% (antidepressivos, an
tidiabéticos e expectorantes);

g 3,56% (antibióticos e· díurétí
� cos) e Z,5Z% (Viagra, Xenical,
� anticoncepcional Yasmin, entre
outros).

Medicamentos vão pesar no bolso. Reajuste é de mais de 4%
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Acidente causa morte na Tifo Monos
>

Segundo populares, motorista do caminhão teria invadido a pista contrária
JARAGUÁ DO SUL

Um acidente entre cami
nhão e automóvel na BR-280,
perto da entrada da Tifa Mo
nos, causou uma morte no fi
nal da tarde de ontem. O con

dutor da Fiat/Fiorino placas
LXI-0878, de Jaraguá do Sul,
Romeu Fiamoncini, 29 anos,
morreu na hora. Ele ficou pre
s., nas ferragens e teve fraturas
por todo o corpo. Já o motoris
ta do caminhão placas MCZ-
9358, também de Jaraguá do
SuI, Waldemar Maass, 52, so
freu apenas ferimentos leves.

A colisão aconteceu por vol
ta das 17h30 de ontem e provo
cou intenso congestionamento.
A Polícia Rodoviária Federal
disse que o caminhão, que vi
nha no sentido Corupá/Jaraguá
do Sul, teria invadido a pista,
batendo de frente na caminho
nete que trafegava no sentido
contrário. Segundo populares,
o caminhão teria invadido a

pista ao tentar ultrapassar um
ônibus que estava na sua frente.
O ônibus estaria parado porque
um motociclista caiu na pista.

No início da tarde de ontem,

outro acidente deixou uma pes
soa ficou gravemente ferida.
Um ciclista foi atingido poruma
motocicleta na Avenida Prefei
toWaldemar Grubba (em frente
a Arweg), por volta das 14h30,
e sofreu traumatismo craniano.
Até o fechamento desta edição,
a vítima não havia sido identi
ficada e permanecia internada
em estado grave. O motociclis
ta luri Coelho, 25 anos, sofreu
apenas ferimentos leves. luri
era leiturista do Samae e pilo
tava a moto CG 125 Fan placas
MFL-1449, de Florianópolis.
Segundo populares, luri estaria
acima da velocidade permitida
na via (60 km/h) e não teria visto
o ciclista atravessar a rua. Com
o impacto, a vítima foi lançada
alguns metros à frente e caiu de
cabeça na calçada.

Nesse ano, os bombeiros vo
luntários já contabilizam qua
tro vítimas fatais em virtude de
acidentes de trânsito no muni

cípio. O levantamento registra
apenas os casos em que a morte

aconteceu no local do acidente.

DAIANE ZANGHELINI Condutor da caminhonete, Romeu Fiamoncini, morreu na hora

"riel Ribeiro diz que diálogo pode prevenir desaparecimentos

Polícia afirma que diálogo
previne desaparecimentos

DICASJARAGUÁ DO SUL

O dia de ontem lembrou a

importância do diálogo em fa
mília como forma de prevenir
o desaparecimento de crianças.
A lei que instituiu o dia 18 de
março como o "Dia Estadual de
Prevenção ao Desaparecimento
de Crianças", foi sancionada no

dia 12 de janeiro deste ano. O ob
jetivo da data é orientar a criança
de forma preventiva, criando um
sistema de defesa em torno dela.

A Polícia Civil de Jaraguá do
Sul não tem nenhum desapareci
mento registrado até o momento.
De acordo com o delegado Uriel
Ribeiro, o que acontece normal
mente são adolescentes que pas
sam o fim-de-semana na casa, de

amigos ou parentes,' sem avisar

c,
os pais. ''Esse tipo de caso aeon

g tece na maioria das vezes com
o

§ jovens de até 15 anos, geralmen-O'

!;; te após uma discussão familiar",
comentou.

Converse sempre com o criança. Explique
que você preciso saber com quem e aon

de elo vai estar Peço que deixe endereço,
telefone e o nome de uma pessoa res

ponsável. Determine o hora em que elo
deve estar de volto. Ouando o criança
estiver brincando no ruo, procure ficar
atento. Compartilhe essa tarefa com seus

vizinhos. Ensine que elo nunca deve se

afastar de coso sem dizer poro onde vai
e muito menos sem pedir permissão: A
carona ainda é o meio maiscomum pam o

desaparecimento de crianças. Explique que,
mesmo que o criança conheço o pessoa que
está oferecendo o corona, só deve aceitar

-

depois de pedir permissão. Procure checor
com quem o criança ou adolescente se

relacionando em sites de internet. Oriente -

o ,nunco fornecer dados pessoais e marcar

encontro com pessoas estmnhas, pois elos
podem estarmill intencionados.

FONTE: Polícia Civil.de Jaroguá do Sul
e site do Assembléia legislativo de
Santo' Catarina (www.alesc.sé.gov.br)

-

Encerram hoje
as inscrições

Termina hoje as inscrições
para o concurso da Polícia
Civil de Santa Catarina, que
oferece 900 vagas. As. vagas
são para os cargos de dele

gado, escrivão, comissário,
escrevente e investigador. As
inscrições só podem ser feitas
até às 20h, pelo site www.aca

fe.org.br. A taxa de inscrição é
de R$ 60 para as carreiras de
nível médio (escrevente e in

vestigador), R$ 8£1 ;Y'.ra os car

gos de escrivão d >;JSda e co

missário e R$ 100 para o cargo
de delegado, que demandam
nível superior. A prova objetiva
acontece no dia 7 de abril. Já o

gabarito será divulgado no dia
14 de abril.

De acordo com a Secretaria
de Desenvolvimento Regional,
35% dos contratados, o que
equivale a mais de 300 poli
ciais, atuarão na região Norte e

litoral Sul de Santa Catarina a

pârtir de 2009.
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NATUREZA EM FOCO

Destaque pela consciência ecológico
Prêmio chega às mãos de WandérWeege durante solenidade no Parque
JARAGUÁ DO SUL

O Parque,Malwee, em Jaraguá
do Sul, foi o cenário escolhido para
a entrega do Prêmio Expressão
Ecologia de 2008. Ele contempla
empresas do Sul do Brasil que se

preocupam em instituir gestões
ambientais exemplares dentro do
sistema fabril. A cerimônia aconte
ceunamanhã de ontem e homena
geou 31 instituições, grande parte
delas instaladas em Santa Catarina.

Do Norte do Estado, foi premia
do o empresário Wandér Weege,
na categoria "Fersonalídade Am

biental", a Amanco Brasil, como

melhor conservadora de insumos
de produção relacionados à água, e
a 'Iupy, na modalidade controle de

poluição. Além desses, a fundação
Agência de Água do Vale do Itaiaf,
de Blumenau, a Univali e o Kiwi

Bar, ambos de Itajaí, também parti
-cíparam da seleção vitoriosa.

Conforme o industrial jaragua
,

ense, o troféu éuma consagração à
MalweeMalhas. "Somos uma das
primeiras empresas catarinenses
a se preocupar com mudanças
nas tinturarias, por exemplo",
destaca. Antes das adequações, a
fábrica produzia 14 toneladas de
resíduos ao dia. Atualmente esse

número não ultrapassa as 4,5. "Só
não fizemos essas implantações
mais cedo porque elas não exis

tiam", comenta.
Junto à redução de detritos, li

a empresa ainda implementou o

Siaf (Sistema de Absorção de Fu

maça), que promete emitir apenas
vapores limpos no ar. Outra mo

tivação ao prêmio é a manuten

ção do Parque Malwee, com 1,5
bilhão de metros quadrados e 35
mil árvores plantadas.

KELLY ERDMANN

Instituto Rã�bugio conscientiza
estudantes a, preservar água
JARAGUÁ DO SUL

O Dia da Água é só no final da
semana, mas o Instituto Rã-bugio
adiantou a lembrança. Para isso,
programou ações educativas com
estudantes massarandubenses

para as tardes de ontem e de hoje.
O encontro com a realidade do
Rio Itapocu acontece nos fundos
do Terminal Rodoviário de Iara
guá do Sill, local em que os alu
nos acompanham experiências
surpreendentes ..

Com produtos simples e ex

traídos de plantas, os jovens verifi
cam a poluição existente na água.
Além disso, recebem informações
a respeito da atual situação dabacia
hidrográfica que sustenta o Vale do

Itapocu. Ela nasce a partir do Rio

Preocupação com a água, o ar e a preservação da fauna e flora garantem troféu a Wandér Weege

,

Oleo de coziO,ha vai para reciclagem
Material pode ser depositado 'em contêiner oferecidopela Malwee

Bruaca, em Corupá, é a maior do JARAGUÁ DO SUL

Norte catarinense e tem vazão de As frituras podem preju-
25 metros cúbicos por segundo. dicar a saúde de qualquer ser

Mesmo assim, a quantidade humano. Mas, não é só isso.
de água própria para consumo já O óleo vegetal utilizado para
enfrenta problemas. Ern épocas preparar alimentos colocados
de estiagem, a disponibilidade fica ao fogo também destrói o

próximadaescaSsez. Umdosprin- meio ambiente. Jogar os res

cipais motivos é a destruição da tos desse líquido dentro de
mata ciliar e, 'por conseqüência, o pias e bueiros, por exemplo,
assoreamento do rio. oferece riscos tão sérios que

O Dia Mundial foi instituído a atitude até contribui para
pela ONU em 1992 e é comemo- o aquecimento global. A de
rado anualmente em 22 de mar- composição gera gás metano,
ço. A entidade estima que um bi- grande responsável pelo efei
Ihão de pessoas não tenha acesso to estufa.
à água tratada no mundo e isso Com o objetivo de mini
mata çerca de quatro milhões de mizar problemas desse tipo,
crianças ao ano devido a doenças a Malwee Malhas instalou
como a cólera e a malária. um depósito no pátio da em-

presa. A iniciativa vale para
funcionários e à comunida- Depósito está na portaria principal da empresa, na Barr� dO,Rio Cerro
de em geral. Basta reservar

o óleo de cozinha saturado
em garrafas de plásticos, do
tipo Pet, e entregar no locaL
Depois disso, a fábrica se '

.responsabiliza a destinar o

material à reciclagem. Mil'
litros equivalem a Cinco ces

'1S. tas básicas depois distribuí
� das a entidades que atendem
is pessoas com carência finan-

I,

�quip,e, da entidade analiso, p.oluição do Rio Itapocu ,ao lado de alunos " �. ceíra.. '
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O Governo de Santa Catarina, através

da Secretaria da Fazenda! realiza um conjunto
de ações para incentivar boas práticas tributárias

entre os estabelecimentos comerciais.

O objetivo é zelar pela qualidade
dos serviços e orientar

as empresas a manter

em diasuas

obrigações fiscais.

t.�r4
d.�tI

Entregue espontaneamente
o cupom fiscal. Você nem

vai precisar pedir: 'volte sempre",

Secretaria de
Esladoda
Fazenda
www.sef.sc.gov.br

Se você ainda não possui o ECF - Emissor de Çupom Fiscal,

solicite a instalação desse mecanismo em seu

estabeleCimento. Com ele, a emissão do cupom fiscal é fácil

� ráPida� f\í_�o esp�re seu cliente pedir, :�litreg-�e
espontaneámentê a nota ou cupom físcal.

Governo do Estado

SANTACATARINA

CORUPÁ

SDR em Corupá
o projeto do Codec (Conselho de De

senvolvimento Econômico) que foi apre
sentado no dia 11 de março 00 Secretário
de Estado do Desenvolvimento Econômi
co Sustentável. Onofre Santo Agostini, no
capital, será debatido hoje em Corupá.
O projeto consiste em realizar pesquisas
sobre o potencial hídrico e poro consumo

humano em rios do região. A verbo re-
< querido poro implantar os pesquisas foi
de RS 79.182 mil. No encontro estarão

presentes autoridades dos sete municí
pios do região.

MASSARANDUBA

.Chitãozinho e

Xororó-na,Fecarroz
- A 110 Fecorroz (Festa Cotarinense do Arroz)
que acontece de 30 de abril o 4 de maio
em Massoranduba terá como ponto alto
do festa o show com o duplo sertanejo
Chitãozinho e XOJoró. A apresentação dos
cantores poderá ser visto no dia 2 de maio
antecedendo os últimos dias do evento. O

_

custo do ingresso e o horário do show ainda
não foram divulgados.

SCHROEDER

Deputado federal
visita município

o deputado federal João Pizmlotti (PP) esteve
segundo-feira reolizondo visitas por todo o

município de Schroeder juntamente com o

prefeito Felipe Voigt do mesmo partido. As
autoridades estiveram observando obras
que estão sen�o realizados no região como
pavimentações, construção de ginásios e

reformas de escolas. Outro motivo do visito
foi para fazer uma avaliação do governo
atual no município e alinhar o partido para
o componho eleitoral deste ano.

JARAGUÁ DO SUL

Comemorando o
,

'Dia da Agua
Aproximadamente 400 estudantes de
10 o 50 ano de nove escolas de ensino
fundamental de Jaraguá do Sul partic
iparam ontem de atividades alusivas
ao Dia Mundial do Água. As gincanas
aconteceram no ginásio de Esportes
Arthur Muller. A doto é comemorado
oficialmente no dia 22 de março.
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,

A frente de seu tempo
Leandra Leal se prepara para viver
Elzinha na nova novela da Globo

Leandro Leal conversa animadamente com o ator Max Fercondini, que também integra o elenco da novela

Leandra Leal volta à teli
nha da Globo em "Ciranda de
Pedra" a próxima novela das.
18h,

.

na pele de Elzinha. A

personagem é uma moça mo

derna e um tanto fora dos pa
drões da sua época. A trama se

passa na década de 50 e tem
como cenário a cidade de São
Paulo.

Ciranda de Pedra é uma

regravação da novela exibida
em 1981, de Teixeira Filho,
baseada no romance de Lygia
Fagundes Telles. A trama se

.

passa em 1958, quando Laura

(Ana Paula Arósio foi confir
mada) e Natércio Silva Prado
formam um dos mais bonitos e

invejados casais da sociedade
de São Paulo. Ele é um advo

gado conceituado e ávido para
seguir uma vitoriosa carreira

jurídica. Laura é uma mulher

elegante e culta.
O casal tem três filhas; A

família mora em um imenso
casarão do Jardim' Europa e

Virgínia, desde o nascimen
to, sempre foi muito apegada
à mãe, fi esta à filha caçula, o

I,

que despertou o ciúme das ou
tras duas irmãs.

Mas, Laura sofre de distúr
bios emocionais que a faz ter
crises constantes. Ora é tran

qüila, simpática; ora é intra

gável e nervosa. O que hoje
é conhecido como transtorno

bipolar, será explorado através
. das crises da personagem.

Doente, ela se trata com o

atencioso médico Daniel (Mar
celo Antony). que é o oposto
de Natéreio, sempre ocupa
do demais para dar atenção à

esposa. Para fugir da falta de
compreensão, Laura sempre
busca o apoio de seu'médico
que, apesar de não manifestar,
é apaixonado por ela e se es-'

força para sublimar seus sen

timentos.
Não suportando mais con

viver com a tirania do marido,
Laura decide acabar seu casa

mento. Inconformado, Natércio
manda internar a esposa como

louca. É Daniel quem a resgata
do sanatório e leva para morar
em sua casa, um sobradinho no
Bairro da Vila Mariana.

NO ELENCO
ANA PAULA ARÓSIO (LAURA)
MARCELO ANTONY (DANIEL)
OSMAR PRADO (CíCERO)
MÔNICA TORRES (JULIETA)
PAOLA OLIVEIRA (LETíCIA)
LEANDRA LEAL (ELZINHA)
CLÉO PIRES (MARGARIDA)
BRUNO GAGLIASSO (EDUARDO)
CAIO BLAT (AFONSO)
MAX FERCONDINI (CONRADO)
CLÁUDIO FONTANA (ROGÉRIO)
HERMYLLA GUEDES (GERMAMA)
DANIELE SUZUKI (ALICE)
VIVIANNE PASMANTER (LíGIA)
TAMMY DI CALAFIORI (VIRGíNIA)

. ARIELA MASSOTI (OTÁVIA)
ANNA SOPHIA FOCH (BRUNA)
ANA BEATRIZ NOGUEIRA (FRAU HERTA)
MARIA LAURA NOGUEIRA (ROSA)
TUNA DWEK (IRACEMA)
JOSÉ AUGUSTO BRANCO (SILVÉRIO)
A�,DRÉ REBUSTINI (PEDRO)
MARIA POMPEU (JOAQUINA)
LUCy RAMOS (LUCIANA) .'

ANPRÉ FRAMBACH (FRANZÉ)
WALDEREZ DE BARROS (RÁMIRA)

:-).-.-

CLARICE NISKIER (ALZIRA)
ROSA MARYA COLIN (AURORA)
DIEGO FRANCISCO (FAíSCA)
GABRIELLY NUNES (GRACINHA)
ANDRÉ FRASTESCHI (PEIXE)
KAREN COELHO (IDALINA)
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CRÔNICA

VICTOR'ALBERTO DANICH, SOCiÓLOGO

Banhe.iro público
Se você estiver interessado em descobrir as

verdades inconscientes da nossa espécie, entre
num banheiro público. Não pode ser apenas de

. passagem, tem que ir preparado para' realizar
umamaratona de lasciva curiosidade. Se quiser
continuar acreditando na nossaorigem divina,
não prossiga, olhe para cima, faça suas neces

sidades e saia sem olhar para trás. Lembre-se
que isto é um exercício de cidadania apócrifa, já
que o banheiro público é o único recinto onde
se fala de Damas e Cavalheiros, apesar de que é

justamente o lugar onde deixamos de sê-lo.
'

Não estou referindo-me a nossa intimidade

privada, senão ao anonimato público, aquele que
nos torna reféns dos nossos instintos não decla
rados. Se estiver a fim de continuar, observe o

emaranhado de inscrições. Nas portas de madei
ra estão as melhores declarações. Imagino que
olhando de frente para a porta, o sujeito sentado
no vaso sanitário esteja aliciando seus pensamen
tos em função de um instante prazeroso. Nâo há
nada de degradante nisso. O problema.surge no

momento em que a fase anal se deslancha em

desenhos alusivos rabiscados na porta. Existe
certo padrão nas inscri

ções, como se houvesse
um acordo clandestino co-

.
letivo. Parte-se do elogio ao

melhor time passando pela
crítica violenta do torcedor
contrário, com frases e ex

pressões que deixaria ver

melho ao pior dos exegetas.
Na é apenas Isso, Há tam
bém aqueles que oferecem
seus atributos físicos ao

ocupante anônimo, sinalizando com desenhos,
o tamanho .dos mesmos. Como um pacto tácito
de interlocutores distantes, tais expressões libidi
nosas são adornadas, comentadas e enriquecidas .

com figuras que tentam dimensionar tais atribu-,
tos com diferentes tipos de letras. E nos espaços li
vres que ainda ficam, à esquerda e a direita, aci
ma e abaixo, com sinais e figuras anatômicas de
dimensões extravagantes, há setas indicadoras
mostrando números de telefone, com pedidos
e ofertas para aqueles que estejam dispostos a

realizar tal o qual fantasias sexuais, combina
das a façanhas masoquistas ou sádicas. Nesse,
irônico e insultante roteiro, existe a evidência
textual de que há pessoas que gostam de par-

. ticipar do mesmo, seja apenas para apaziguar
suas fantasias ou, em última instância, exercitar
sua perversidade.

Se por acaso, alguém disser que isso só pode
ocorrer nos banheiros de rodoviárias, eu diria

que não. Os devaneios eróticos nada têm a ver

com classes sociais. A sociedade humana reve
la suas impurezas naquele lugar que muitos de
nós já suspeitamos - o quarto de banheiro - que
talvez seja o único sítio que ainda permaneça
em estado filosófico puro.

• vadanich@unerj.br

Como receber um
'Não por oca�o'

Ênio vive no solidõo depois de um relu
elonnmento fracassado.. Ele se. esconde
atrás do trabalho de engenheiro de trôn
sito. �edro, 30 anos, namoro Teresa, que
está de mudança poro suo .casa. Ouando .

um ocidente de trônsito atravesso os tra

jetórias paralelos dos dois, o descontrole
começo.

Para ler sem pressa
É um apanhado de 30 contos curtos. O
volume conto com [ndice dos fontes ori
ginais (dos séculos IX 00 XVII!). A escrito
árabe só aparece no século VII d. C., em
pleno Idade Médio ocidental, no contexto
do grande reformo sociopolítico-cultural
religioso liderado por Maomé. Isso expli- .

co o forte marco de oFO�idade presente.
em todo o literatura árabe.

NOVELAS' . ,.'.,
� � \"" - -,: J

DESEJO PROIBIDO
Escobar e Ana vão a Desemboque fazer os pedi
dos das vacinas. Padre Inácio lica admirado com

a atitude de Viriato ao providenciar as vacinas

rapidamente. Miguel recebe um, telegrama de

Dagoberto informando o paradeiro de Álvaro.
Miguel vai ao encontro de' Álvaro. Eulália diz a

Viriato que foi conhecer André e o aconselha a

contar para Magnólia. João Antonio oferece ei
rona a Madalena para ir a Desemboque. Guará
observa de longe. Miguel pede permissão ao

diretor do presídio para conversar com Álvaro.

BELEZA PURA
Eleonora explica que é irmã do pai de Domi

nique e Klaus e que vai levé-les poro Goiânia.
Erik acha que Meu Bem estó sendo-explorado
por Guilherme. Sheila diz o Norma que cenhe
ce seu passado e exige dinheiro. Jurandir diz o

José Henrique e Adamastor que o herdeiro de
Olavo moro no Rio e deve ser pobre. Joana con

firmo pelo exame de DNA que é filha de Sônia.

� reconhece uma tiara de Sheila no coso de
Norma. José Henrique exige saber onde Sheila
arranjou dinheiro. Joana procuro Eleonora.

DUAS CARAS
Juvenal garante a Geraldo que vai ser vereador
com votação do comunidade, Evilósio sai de
coso e é aclamado pelos moradores. Misael
mostra o cartaz poro Evilósio, que fico surpre
so. Célio diz o Clarissa que vai acusar Branca
de' improbidade-administrativa. Ferraço diz o

Mario Paulo que jamais imaginou,comemorar
junto com elo o aniversório do filho. Juvenal
discursa parg o povo do Portelinha. Mario Paulo
se apronto poro aJesta. Férraçp sai de seu quer-

-
. to e dó de coro com Mario Paula, ele o elogio.

AMOR E INTRIGAS'
Petrônio conta paro Dorotéia que ele está com o

caixa dela. Donrtéia fico indignado 00 descobrir
que foi Petrônio. Poco aceito escrever o peço
de Eugênio. Dorotéia pergunto quanto Petrônio
quer para ficar colado. Ele diz que por enquanto
não quer dinheiro; mos sim ser bem trotado por
elo. Débora estranho 00 ver Dorotéia trator o

namorado bem. Ela convido Petrônio poro jan
tar e Dorotéia diz que não se incomodo. Valquí
rio se insinuo para Felipe e Alexandra nõo tira
o olho do casal.

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Batista conto poro Regina que o nome do seu

filho é Torso e diz que nunca teve coragem de
assumir. Maria penso em Marnelo e Hélio o ob
servo, apaixonado. Marcelo acordo e estranho
tudo em volto. Júlio pergunto qual o último
coisa que Morcela se lembra e ele responde

. que nõo lembro de nado. Júlio diz que o nome

'de Morcela é leonardo e que ele é seu segu-'
ranço particular. Elo diz ainda que Morcela é
seu umante. Beta, ísis e Demétrio estão quase
sendo mordidos por fúriiJ; Vlado. e Marialva,
quando Minotauro aparece.
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,Rodrigo Faro vai
. apresentar ídolos
A Rede Record informou que assinou
contrato com a Fremantle, adqui
rindo os direitos de pmdução e

'

eX,ibição do reality show'ídolos, an
teriormente do SBT. A atração será
apresentada pelo ator Rodrigo' Faro.,

"Estou muito feliz de estar partici-
" pondo deste projeto e apresentar

um proprnmn do porte do ídolos",
disse Rodrigo, que assinou contrato
'com a emissora recentemente.

SUDOKU

Juliana Paes
pára Ipanema
Juliana Paes parou a praia de
lpeneme.este semana, para gravar
um comercial da marca de chinelos
Havaianas. A atriz correu e fez caras e

, bocas segurando um par de chinelos
na mão. Com a movimentação, muitas
crianças que estavam no local para
ram para cumprimentar a atriz, que
atendeu a todas antes de sair com a

produção. O casamento da atriz está '

marcado para o dia 9 de setembro.

Lenny Kravitz
banca o paizão
lenny Kravitz teve de endurecer com
a filha Zoe Kravitz, de 19 anos. Isso
porque a adolescente teria indicado
ao pai cantor que estaria disposta a

'

abandonar o faculdade e se dedicar
exclusivamente,ao cinema. Zoe, que já
trabalhou com Catherine Zeta-Jones,
recebeu uma negativa de Kravitz.
O cantor quer que ela termine os

estudos em artes-cênicas na State
University of New York.

É um jogo de lógico muitp simples e vicionte. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com' números de 1 o 9 sem

repetir números em coda linho e cada coluna. Tombém

,

'não s,e pode repetir núnieros e,m c�do qu'odrodo de 3x3.

I
I,

,

I
SOLUÇÃO

�,'
�I ÁRIES

4:'11' (20/3 a 20/4) .

..... -, A. Lua ingr�ssa no

.\. � slgno de Virgem,
estimulando seu

empenho profissional. Muita
energia no céu ativa sua criati
vidade e imaginação. Isso é bom

paro que você possa se mostrar
com mais talento. O dia está pro
pício poro novos contato.

PREVISÃO DO TEMPO

Mais nuvens e condições de chuva isolada
no litoral Norte. Nas demais regiões,
predomínio de sol com aumento de nuvens

e chance de pancadas isolados de chuva.

� Jaragtlá lin Sul e Região

I> fases da lua

CHEIANOVA CRESCENTE MINGUANTE

29/3

QUINTA
MíN: 20° O
MÁX: 29° O
Sol com nuvens

HOJE

MíN: 21° O
MÁX: 26° C ""
Sol com pancadas
de chuva

MiN: 19° O
MÁX: 2]0Oi,.:""I"--"�
Sol com pancadas
de chuva

)(
GÊMEOS
(21/5 o 20/6)
O contoto familiar
lhe agradará bas
tante num dia como

este. Procure ser amigo dos seus
parentes e pessoas com quem
vive. Você só está precisando
fazer com que algumas coisas
sejam modificados. Tente perce
ber os emoções mais profundas.

LEÃO
(22/7 o 22/8)
O leonino vive um

excelente momen-
to poro mudar

seus conceitos, principalmente
no hora de fazer alguma esco

lha. Procure ver outro maneira
de valorizar os coisas e os pes
soas que existem em suo vida.
Reflita sobre suo existência.

#
SAGITÁRIO

. (22/11 o 21/12)
Dia bom poro o

sogitoriono refle
tir sobre questões

ligados à suo profissão. Est!!
área está evidenciado e favo-

, recido por Soturno, portanto,
aproveite paro apresentar às
pessoas alguns projetos novos.

Você obterá mais sucesso.

LIBRA
(23/9 o 22/10)
Hoje é um bom dia
poro você sair do
rotina. Procure in

ventor um programo diferente
dos que tem feito nos últimos
tempos, poro dor um clima de
novidade no vida. Ouvir uma
boa músico ou assistir um belo

fiI�e podem ser ótimas opções.

TOURO r-- "" CÂNCER
(21/4 o 20/5) �.� (21/6 o 21/!) .

O taurino deve r.;.--·:;:, Embora voce sela
aproveitar o dia e : 'mais conservador,

,,j� n "'lH $ investir-sua'energia li",,,, " §eria bom que hoje
ajudando às pessoas que ,fazem ,'i tentasse fazer algum negócio '

'porte do seu círculo de amigos ' inovador. O dia favorece o trn-
.

e os que mais amo. Você sente o balho no comércio ou nos meios

que quanto é importante amor de comunicação. Empenhe-se em

e ser amado. Aproveite entôo os trazer às pessoas novos idéias
. ,,·,bons·momentos., - -, _J,,'; que os4irem do rotina. '.

"
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DIVIRTA-SE

Físico amador
o sujeito querendo fazer uma grande
descoberto, sobe em um prédio com

um porco e uma lanterna. Depois de
algumas anotações, ele jogo o porco
e o lanterna ligada do alto do prédio.
Ao ver que os dois chegavam juntos

'

00 chão, ele anoto: o porco viajo no

velocidade do luz.

AQUÁRIO
(21/1 o 18/2)
As mudanços em
suo vida se dão o

todo instante, no
entanto hoje, há em você mais
necessidade de que elos acon

teçam. Vejo como tem encarado
os últimos acontecimentos e

observe que você pode causar os
transformações poro ser feliz.

IV
VIRGEM ti ti ESCORPIÃO CAPRICÓRNIO PEIXES
(23/8 o 22/9)

,

. �'=:*�/ �2�/1� 0.21/11). � (22/12 o 2011) til.. (19/2 019/3),
A Lua. passeio pelo -<:::���=1 As energlDs do dlD,..[.

.

Aproveite o dia •• Piscian.o, tente
seu signo e s�us '; estão bastante 'eio que o Lua está Y-""" aproveltaf este
aspectos cQm Sa- (..;_] favoráveis coni seu em hol'moilia com ' dia fazendo boin

turno e Plutão lhe conf",rem:MtdStJ i\;i.1 I.l]H ii... iJH: reg'enté'IHn b'él�90V se� reg'�nté e:estimúlo sUiJ área';, ,,' usó dá sénsiJjilidiJdê� 'issOiGjiído- !
, energia para se cuidar. Apeneis' J

f aspectos n(,: céu. Reúna-se éõm ':' dos viagens é procure fazer um ' . rá o falar com o p'essoo que amo

controle suo auto-crítica pafO
"

as,pessoas queridas ou faça passeio diferente. É importante e convive. É bom lidar com o

nõo acabar parecendo egocen- novos amizades e mantenho- que neste momento você que imprevisto para se sair bem em
. 1rico. Aproveite o momento para - se otent� poro fazer o que lhe está vivendo uma aventuro �ituoções que o surpreendam. A
. porem prátioo"um projeto. , . agrado. Compartilhe os idéias. "', como nunca viveu antes. - vida a dois está em evidêr.�i'l,
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Piso laminado em
. madeira traz praticidade
e beleza ao ambiente

Na hora de construir ou reformar, pequenos ' .

.

detalhes também podem trazer beleza ao

ambiente. É preciso pensar em tudo: nas cores
das paredes, texturas, móveis, artigos decorativos,
entre outros objetos que dão vida e estilo ao

espaço.
Mas o produto que vai ficar abaixo dos pés, o
piso, também merece uma atenção especial.
Hoje, existem diferentes produtos no mercado
que oferecem requinte e praticidade para
valorizar o espaço. Na hora de optar por um tipo
específico de piso, não basta escolher somente
pelo bom gosto, aspectos como a durabilidade e a

qualidade devem ser observados

cuidadosamente.
Neste contexto, os pisos laminados em madeira
podem ser uma boa alternativa. Eles oferecem
larguras, comprimentos e tonalidades diversas. É
possível preservar a beleza da madeira e garantir
harmonia para os ambientes. Por serem

produzidos dentro de avançados proc;essos
tecnológicos os pisos laminados oferecem alta
resistência, beleza, requinte e conforto tanto para
imóveis comerciais como residenciais.

Vantagens

O piso laminado tem a vantagem de riscar

pouco, ser prático na hora de limpar e de fácil
instalação. Outro ponto positvo é o de ser

ecologicamente correto, produzido com

materiais de fontes renováveis, e não liberar
substâncias tóxicas na aplicação.
A diferença entre o piso laminado em madeira e

os tradicionais carpetes está no acabamento. No
.

•

,_.<1

,;,,�� ",.,_ o ••

primeiro usa-se o Overlay ao invés do verniz. A

utilização de Overlay facilita a limpeza e

proporciona longa vida ao piso, além de oferecer
mais resistência que o verniz.

Bramax
O Piso Laminado Bramax utiliza como base
madeiras reflorestadas tipo HDF (900kg)
impregnado com um produto que previne da
umidade (Green Core). O HDF é fabricado de
madeira reflorestada provenientes de florestas
certificadas, portanto, é ecologicamente correto.
Já a instalação, é feita através de um encaixe

"click", sem a necessidade de utilizar cola ou
pregar o piso no contrapiso.

Forthfloor
Também de rápida instalação, o piso laminado
Forthfloor pode ser desmontado em mudanças
de ambientes, sem comprometer a qualidade do
material. Além disso, os pisos laminados
Forthfloor estão naturalmente protegíãos contra
a sujeira. A limpeza diária pode ser feita de
maneira simples, apenas com aspirador ou
vassoura, pano úmido e detergente neutro.

Dicas de uso:

• Evite derramar água sobre o piso
· Coloque tapetes nas portas de entrada, o que
minimiza o acúmultçde sujeira nas ;ülas dos

.�

calçados
• Não deixe o piso exposto �,água de chuva
• Em janelas com incidência U\ luz solar direta
use cortinas ou persianas.

pBS: Os produtos apresentados
nesta página estão disponíveis

,.

na Global Pisos .
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PRECISA SABER HOJE!

Palestra sobre
empreendedorismo

A Apevi convida empresários da micro e pequena empresa para par
ticipar da palestra gratuita "O Comportamento do Verdadeiro Empreen
dedor", no dia 25 de março, às19h30, na Paróquia Apóstolo Paulo. O
palestrante e consultor Célio Hoegen abordará temas como persuasão e

rede de contatos, situação atual, polivalência e sobrevivência. Confirmar
presença pelo telefone 3275-7024 ou eventos@apevLcom.br. Durante o

.

coquetel haverá troca de cartões.

Apevi no Bairro
I fará consultoria

, I Nos dias 26 à 28, a Apevi oferece "Consultoria Orientativa Gratuita"

I no bairro, nas áreas de finanças, marketing, comercial, planejamento es-

'I, tratégico e recursos humanos com consultores credenciados pelo Sebrae.
O evento ocorre na Paróquia Apóstolo Paulo. Para agendar a consultoria1

e obter informação sobre os bairros atendidos, falar com Vivian pelo te-
lefone 3275-7024.

,

Fundação Cultural
altera telefone

A Fundação Cultural informa que o telefone para entrar em con

tato com os setores de Arquivo Histórico Eugênio Victor Schmockel,
Biblioteca Pública Municipal Rui Barbosa, departamento de Eventos,
setor administrativo/financeiro e Patrimônio Histórico, passa a ser o

I número (47) 2106 8700.

I·

I
!

Pintura mediúnica
no Hotel Mercure

A médium Valdelice Solum estará nesta sexta-feira, dia 21, no
i
! Hotel Mercure, no Centro de Jaraguá do Sul. mostrando seu trabalho

, ,I com a pintura mediúnica (artistas que pintam sob a influência dos '

Espíritos). Desde criança Valdelice desenvolve essa habilidade e hoje
recebe influência de mestre como Monet, Renoir, Picasso e Van Goch.

I Com início às 19 horas, a entrada é franca. Informações mais deta
lhadas pelo telefone 3370-8076.

C'

Orientação sobre
período eleitoral

Com o objetivo de orientar políticos, assessores e servidores públicos
sobre o ano eleitoral, o Colegiado de Procuradores e Assessores Jurídi
cos realiza hoje a palestra sobre "Eleições 2008". O evento ocorre no

I
auditório da Fameg, às17h15, com o palestrante Nelson Antônio Serpa.
Inscrições e informações: 3370-7933 ou imprensa@amvaILorg.br

,
- '

=: ;' :'-.FALECIMENTOS "�

VlTRINE----------

FESTIVAL ESTUDANTIL
DACANÇAo

As inscrições para o 12° Festival Esfudantil do Canção iniciam
no segundo-fera, dia 24. A Fundação Cultural de Jaraguá do Sul
recebe as inscrições até o dia 28B rço. Com o objetivo �e

, ..... i
'. r tqlentos e desenvolver q;J ômbio musical, tedes as

e ;'fede l1lunicipal, estQduql Jçular de JaroglJ,á do Sul
p �articipar do festival. O evento e�.á ogé"dado para o,din 17
de abl'it,_no Ginásio de Esporte Arth

'

IÇf Outras informações"
pelo feleíone 2106-8700.

Faleceu às 17h do dia 17/3, o Sr.
leier, com idade de 25 anos,

o sepultamento foi realizado dia

18/3, com saída do féretro da resi
dência Tifo Ribeirão Alice, seguin
do para o cemitério Santo Estevão'
no Garibaldi.

LOTERIA

.

CONCURSO N° 306

01 - 02 - 04 - 05 - 08
11-12-13-14-15
16 ., 18 - 19 - 20 - 25

-Convênio
para cursos

A Prefeitura de Corupá e o Cefet (Esco
la Técnica Federal) assinaram convênio
para oferecer cursos de qualificação pro
fissional nas áreas de informática e de
senho técnico para alunos acima de 18
anos. O curso de informática básica será
na Escola Municipal Aluísio Carvalho de
Oliveira no período noturno. O curso de
desenho mecônico será no Cefetde Jarll
guá do Sul e haverá transporte gratuito.
Serão apenas 25 vagas.

ASSINE E ASSISTA AOS JOGOS

Renovando, assinando e também indicando um novo

assinante,
.

mal O CORREIO DO POVO
e

presenteará va iassínante coni úm passaporte
para assísürãcsjcqos do Juventus pelo

z'�£ampeonato Catarinense no Estádio João Marcatto.
"ôil '

C::'

�����.FGa�tempo, lig�et�3'�K� 19 e

••41;ga£antp já o seu passagtirte.
"
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Procissões cristãs também marcam a Páscoa numa demonstração de fé de milhares de fiéis pelo mundo

QUANTO VOCÊ ESTÁ DISPOSTO A GASTAR?

PABLO DOS SANTOS,
24, METALURGICO.

"Pretendo comprar apenas
dois ou três ovos de chocolate "

para presentear meus pais que
devem me visitar,este ano: Eres
moram no Rio Grande do Sul".

LUCI BUENO,
32, AUXILIAR DE PRODUÇÃO.
,"Até o final de semana

pretendo realizar algumas
,

compras, mas com certeza

gastarei a_menor quantia
pessível, Em, 20n7 gas.tei em'
·.frno de.R$ 100".

RELINDES ZAPELLA,
56,-APOSENTADA;
"Em 2007 eu havia gastado
aproximadamente R$ 100 e estou

disposta o gostar o mesmo quan·
tia nesta PáscOa porque,ocredito-�
que o preço está muito atrativo!'.'

'EUG,ÊNIA MOURA, ,

38, PROFESSORA'.

"Quero pesquisar bem antes
de comprar e estou disposta
a gastar somente R$ 50 este

ano, pois em 2007 minhas
,

, compras ultrapassaram o

quantia de R$ 70".

JOSIANI DOS SANTOS,
, 20, AUXILIAR DE PRODUÇÃO.
"Este ano eu me antecipei e

,

já.gastei em torno de. R$_300
porque acredito que' os preços:

- estão bons'em comparação ao '

'

ano passado".' _

.

CAROLINA LOFF,
17, MANICURE.
"Eu estou disposto a gas·
tar no máximo R$ 50 para
presentear todo o família.
Não. quero ultrapassar este
valor".

FESTIVIDADES

O CORREIO DO POVO IEQUARTA-FEIRAr 19 DE MARÇO DE 2008'

Páscoa para
lembrar da
vida de Jesus
Mas comércio aI-roveita a

data para alavancar as vendas
JARAGUÁ DO SUL

A páscoa é uma festa cristã
onde .se comemora a passagem

'

dos judeus exilados no Egito
para a terra prometida, ou seja,
uma analogia à nova vida. Para
não esquecer da vida sofrida de
escravo, os judeus alimentam
se, na Páscoa, com pães asmas.

'

O pão asma é um pão sem fer
mento que também foi utilizado

por Jesus na última ceia com os

apóstolos.
No ocidente a Páscoa é come

morada para lembrar a ressurrei
ção do filho de Deus, por isto a .

data é antecedida pela Paixão de
Cristo, para denotarmorte segui
da de ressurreição. Jesus, segun
do a bíblia, morreu na sexta-feira
por volta das 15 horas e ressus- .

citou ao terceiro dia, ou seja, no
domingo pelamanhã.

o Porém, como em todo o oci
dente capitalista, o comércio
local aproveita desta data para
incrementar as vendas de pre
sentes e chocolates. Em função
disto, para incentivar o consu
mo foi criado o coelho e o ovo

de Páscoa.
Para o comerciante Leonar

do Tonolli, proprietário de um

atacado de artigos diversos para
lojas de chocolate, bazar e uti
lidades domésticas, o ano de
2008 ficou pouco abaixo das ex-

pectativas. Leonardo afirma que
em 2007 foram comercializados

para lojistas de todo o norte ca

tarinense aproximadamente 260

caixas contendo entre 12 e 24

unidades de chocolate. Neste
ano o atacado vendeu até ontem.
200 caixas. O comerciante afirma
que oconsumidor tem'o hábito
de ir às compras na última hora,
portanto o balanço só poderá ser

feito na próxima semana. O cho
colate chega ao consumidor final
custando de R$ 14 a R$ 22, de
pendendo damarca e do peso do
produto. "Como atacadista, o que
havia de vender já saiu, agora eu
conto com as vendas direto na .

loja que pode surpreender até a

próxima segunda-feira. Mas unia
coisa é certa, as pessoas estão dis

postas a gastar menos este ano"
afirma Leonardo.
". Aprofessora de educação físi
ca e regente de classe escolar, Eu
gênia Moura, tem a-intenção de

presentear cada aluno Com um '

chocolate nesta páscoa. Porém,
as despesas devem ser menores

do que as do ano passado onde
foram gastos quase R$ 100� Eu

gênia afirma que entre a família
somente os parentes mais pró-.
ximos deverão ser presenteados
com um chocolate.

OSNIALVES
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DECOR DIFERENTE
Pois é gente, enquanto as águas de março já ameaçam fechar o verão, a

virada da no.va coleção nos cabides das lojas, para a nova estação, virou
.maratona. Na paralela, ovos de todos os tamanhos e cores expostos nos cor

redores dos supermercados transformam o cenário desses estabelecimentos,
a poucos dias da Páscoa, com o varejo otimista e confiante que 2008 irá
superar - e bastante.- os resultados das vendas de 2007.

,..,

PACOTAO
A empresa jaraguaense AMe, comandada pela família Mene

gotti, depois de comandar as marcas Colcci, Sommer, Carme
litas e Coca-Cola Clothing, acaba de abocanhar mais duas
poderosas grifes do mercado nacional, a Fórum e a Triton, que
até então eram pilotadas pelo famoso estilista Tutti Duek.

PASSARINHO 'AZUL
Thiago Menezes, diz estar sonhun
do acordado e undandencs nuvens

estes últimos dias. O que será que
aconteceu com o garoto?

.

fALTA DE CRIATIVIDADE
Tem gente que quer colocar um nome

goela abaixo nas õntevésperas das

eleições. Isso � filme repetido! Mu-
dem o script, sejam criativos!·

.

LEITOR DO .oIA
O leitor do dia é o contabilista Lau
ro Stoinski, que lê esta coluna para
ficar por dentro da nossa socieda
de. Valeu!

SOCORRO
É uma lástima, um desrespeito, o

serviço que os empresas de tele
fonia celular estão .prestnndo aos

seus clientes. Em determinados
momentos do dia, é impossível
gerarou receber uma ligação. Será
que alguém abaixo do céu pode fa
zer alguma coisa?

REfLITA
nA vida é aquilo que acontece,
enquanto fazemos planos para o

futuro". John Lennon - poeta que
foi considerado um revolucionário,
em uma de suas reflexões.

NIVER
Hoje é a vez do meu queridíssi
mo amigo Fred Fabris, da Óptico
Safira, bater us taças e fazer tim-

-

tim, pois - é nesta quarto-feira
o vez dele comemorar a idade
novo. Mil vivos!

DE VOLTA
O boa praça Eduardo Fogaça, de
pois de andor sumido e dor uns

giros pelos Estados Unidos, está de
volto à terrinha com muitos novi-

-

dades e, é cloro, com o pique e o

astral totalmente renovados.

o meu amigo Beto da Banda Arrogantes e sua nova namorada, a bela
Cadine Niandra, presença na festa da Deep, no fim de semana

HARMONIA
-Móveis-

" O homem não é um ser
. simples, mas composto de
duas substâncias, e o amor

de si mesmo tem dois
-

princípios: o inteligente
e o ser sensitivo, ,
JEAN JACQUES

3373-0490

www.harmoniamoveis.colll.by

'lJfturma da

Angelo§:
Dalvo,..
H., Daniell ra, Diogo, Dulce,·
Eduardo, Fabio, Gilson, Isabela,
Jorge M., Jorge R., Juliana, Ket�.
Leti, Lindomar, Marcos, Marineiva,
Patricia, Rosiani, Susan; Tania,
Tathyane, Tatiane, Thayamara,

.

prontinha para colocaçõo de grau
dio 28 de março na Scar

AMOR DE CARNAVAL
Dizem que amor de carnaval nao vai
pro frente, mos umg prova de que um

romance de folia pode sim-ter futuro é
o namoro de Carlos Mendes com Luiza
Klinkoski, que estão apaixonados!

Saborear as
delícias do Restaurante

Dom Gen·aro.
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Midia Externa
As empresas de mídia externo do região estão atentos o chegado de leis que reduzem drasticamente o publicidade de
placas e outdoors. O modelo mais divulgado foi o implantado no cidade de São Paulo, com o lei cidade limpo e que aca

bou por reduzir além do divulgação, o número de empresas e empregados no setor. Aqui em Santo Catarina, o cidade de
Criciúma acabo de aderir o lei. E uma pratico que vem do Europa e seu objetivo é disciplinar o explora_ção desse meio de

comunicação. Em nosso região existem empresas muito sérios, com profissionais qualificados e que atuam de maneiro .

exemplar. Mos, também existe um amadorismo, com faixas e placas de todos os tamanhos, tornando os vias e os fachadas
de prédios em poluição visual.

LEZALEZ
A grife lezalez do empresa lunender de 6uaramirim foi um
dos destaques no Floripa Fashion com o participação do ex

BBB e atriz "razi Massafera nos seus desfiles. Os produtos
do empresa de 6uaramirim obtiveram comentários positivos
pelos principais veículos que cobriram o evento.

AMPLIAÇÃO
Existem muitos comentários sobre o ampliação do Shopping
Breithaupt com novos lojas e novos serviços. Esta amplia
ção seria muito interessante poro nosso região, pois cria
ria novos empregos e também geraria mais impostos, bem
como aumentaria as opções de compras aos consumidores.
O Shopping Breithaupt foi inaugurado em 1999, e o espaço
demonstrou ser uma referência poro compras e um ponto
de encontro do família jaraguaense e do região. Além de
ter mudado o comércio varejista de nosso região, fortaleceu
ainda mais, o pioneirismo e o empreendedorismo do famí-

.

lia Breithaupt no comércio varejista regional.

CRISE
-

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

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
1,689 1,691 1,91%
1,563 1,563 .0,63%

. KLC CONECTORES
A empresa KlC Conectores de mualeíplo de Corupá completo no

próximo dia 2 de abril o seu àniversário de 25 anos de fundação.
A empresa atende o vários mercados no ramó de conectores ele
trônicos poro telecomunicações e é comandado pelo empresário
Kurt linzmeyer, que além do KlC, possui o Alambique linzmayer
com o já consagrado aguardente colonial Fein Schnaps,

WEG NA RÚSSIA
A empresa Weg acabo de abrir ume filial comercial no
Rússia. Troto-se de um mercado em ascensão e assim
como o Brasil, China e índio, trotam-se de mercados
com maiores possibilid'ades de crescimento.

-

AOS SAUDOSISTAS
No último dia 15 de março completou 18 anos o lan
çamento do Plano Collor I. A principal medido deste
plano foi o confisco do Poupança do povo brasileiro. O
ex-presidente Collor sempre será lembrado pela formo
prepotente que dirigiu o país, pelo falto de conduto
ético e moral, mos também será lembrado pelo oher
tura do país poro o Comércio Internacional, e o grande
quantidade de importação de máquinas, equipamentos;
veículos, entre outros, que proporcionou o reapare
Ihamento do porque fabril nacional. Em 19.90 o nosso

região comercializava muitos produtos do área têxtil. A

'� cidade de Jaraguá do Su", foi considerado 'como o Càpitaf
� do Molho, e Qesta época hQuv� o importação de muitos
6 máquinas de bordado, de corte e estamparia, bem como

equipamentos paro tinturaria e tecelagem.

e t a r r e k
ê

te r r a v c o m v b r

'Economia está em desaceleração'
Para secretário do Tesouro, épreciso manter o mercado de capitais estável
WASHINGTON

O secretário do Tesouro dos
Estados Unidos, Henry Paulson,
afirmou ontem, que a economia
norte-americana está em forte
desaceleração, mas preferiu não
classificar a atual situação como

recessão. "Sabemos que estamos

em forte desaceleração e não há
dúvidas de que o povo america
no sabe que esse desaquecímento
é intenso. O que menos importa
para mim é como a situação atu
al é rotulada. Mais ímportante é

.

o que podemos fazer sobre ela".
Paulson afirmou que o Tesouro
estava "ciente" das turbulências
nosmercados de capitais. "O foco
de parte daqueles que decidem a

pólítíca econômica é minimizar o

deslize da economia. Precisamos
manter nossomercado de capitais
estávele funcionando bem".

No último domingo, 16, o

banco JPMorgan Chase fechou
um acordo de compra como Bear
Stearns porUS$ 2 por cada ação.
Isso significa valorar o quinto
maior banco de investimento
dos EUA em apenas US$ 236

milhões. Para os investidores, a

queda da primeira grande vítima
do mercado imobiliário america
no elevou significativamente o

risco de crise sistêmica no setor
bancário.

.

A crise que afeta o mercado
financeiro nos Estados Unídos
e arrasta os negócios no mundo
todo tem o foco na saúde do siste-

ma bancário norte-americano, A

origem do problema são as hipote
cas. Com o baixo juro nos Estados
Unidos - praticados entre 2001 e

meados de 2004 - e as boas con

dições de financiamento, muitas
pessoas compraram imóveis e se

endividaram.
Mas o juro subiu, a economia

desaqueceu e a inadimplência au
mentou. Os bancos que empresta
ram dinheiro começam a mostrar

.

o rombo. Pagando uma prestação
mais alta e com o valor do bem
menor, os norte-americanos redu
ziram o consumo. Isso deve in
fluenciar de forma negativa as eco

nomias nomundo todo.

AGÊNCIA ESTADO' - . Paulson, secretário do Tesouro. não classifica atual crise como recessão
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Subestação em fevereiro de 2009
Ministério de Minas e Energia oficializa construção que ,começa em maio
.JOINVILLE

A Subestação Joinville Norte

(230/138 kV), fundamental para
suprir a necessidade de abasteci
mento energético na região, será
construída pela Eletrosul, em

caráter emergencial, até 28 de
fevereiro de 2009. A decisão foi
oficializada essa semana através
da portaria 108/08 do Ministério
deMinas e Energia.

, A necessidade da Subesta

ção Joinville Norte surgiu em

conseqüência do cresciinento
na região, que superou o pre
visto nos planejamentos - a Su

bestação Joinville é atualmente
o único ponto de suprimento e

não possui,mais condições de

ampliação. Antes mesmo da au

torização, a Eletrosul já havia to-

mado as providências possíveis
para antecipar os prazos. Dessa

forma, o projeto básico foi con
cluído, assim como as especifica
ções técnicas. As tratativas para
o licenciamento ambiental (que
precisam ser rápidas) já foram
iniciadas.

Estãoprevistos investimentos
de cerca de R$ 50 milhões, in
cluindo as conexões com o siste
ma da Celesc e o remanejamento
da linha de transmissão Blume
nau - Joinville. A obra deve ser

iniciada em maio, porém ainda

depende da licença ambiental.
Com a nova Subestação, a ca

pacidade de atendimento na re

gião será aumentada em 52%
- com possibilidade de futuras

ampliações da capacidade.

PREVIDÊNCIA
Os deputados da Pp, durante o almoço de terço-feira, ouviram atenta

nte os @�plj.ç�.ções e avalia�ges dos técnicos da Assembl�ia soq�e o

rojeto do Previp'ência. Reconheceram o necessidade de ajustes até?por�
que há perguntas sem resposta.

'

Nova Subestaçõo Joinville Norte aumentará a capacidade de atendimento na regiõo em cerca �e 52%

Agressão
, o assessor jurídico do Câmara de Vereadores de São José, Roberval de Souza, esteve agora o pouco no Polícia Civil e com o

juiz da Vara Criminal descrevendo o agressão que sofreu do prefeito Fernando Elias. Nesta manhã de terça-feira quando foi
notificar o prefeito, que participava de um evento no arena Multiuso, poro que compareça no Comissão Processante acabou
levando um soco no estômago e empurrões. Os funcionários que o acompanhavam foram ameaçados enquanto o prefeito
incitava seus colaboradores. Foi o que o assessor descreveu num B.O. no Polícia.

O OUTRO LADO
A assessoria do prefeitura esclarece que não houVe de for
mo alguma agressão por porte do prefeito Fernando Elias
no assessor jurídico da Câmara, Roberval de Souza. Des
creve que no verdade o prefeito foi agredido verbalmente

quando chegava numa solenidade e impedido de subir no
palanque onde estava o governador Luiz Henrique. Desres
peitado e ameaçado o prefeito solicitou que o notificação
foi feito em seu gabinete e não durante uma cerimônia.
Mesmo assim, afirmo o assessoria, foi empurrado pelo
assessor jurídico. O prefeito também fez um registro no

Delegacia por agressão e desrespeito. DETALHE: Afirmo o

assessoria do Prefeitura que o advogado Roberval de Sou
za tentou notificar o Procurador do Prefeito, Samuel limo,
durante o velório do senhora Elizabete Anderle.

ENFIM INTIMADO
Quando o prefeito Fernando Elias fazia seu relato no Dele

,gacia de São José, sobre agressões por porte do assessor

I jurídico do Cômarll, acabou'sendo intimado pelo vereador
I Osni Meurer,· presidente do Comissão Pro,cessante. Re

agiu cQntra� mas diante da delegado e do secretário de

segurança do município o vereador, do PP o considerou

legalmente intimado. Agora Elias tem 24 horas para se

defender des declarações dos testemunhos, e cinco dias
",

_ pgfll SM.!lS cO!Qc.ações finais. '. . , .,' . '. ,
.

<,� •. ,'_ -

CONVERSAS
Quem passou no tarde de terça-telm pela Assem
bléia, foi o ex-deputado Dionei da Silvo. Aprovei
tou poro conversar com o presidente do Pp, Joares
Ponticelli."Estamos azeitando a nosso aliança paro os

eleições em Jaraguá do Sul." Dionei lembra que no

segundo turno Amin teve uma votação significativo no

município. Quer unir forças com os progressistas.

0-
U
o

�
5
O'

�

I�DAGAÇÕES ,'o '

g

nJVma das perg�NPs que está sen�o feita 'pelos parlamentares quan��,se
referem 00 projeto do Previdência é sobre o cálculo atuarial. O líder do
governo Herneus de Nodal adiantou que foi formada uma comissão que
está concluindo esse trabalho. "Não se trato de um projeto de governo,

.

,mas de Estado. Não se pode alterar de formo unilateral. Houve entendi;
"mentos com",9.s Pod�res,"adianto�.º líder peemedeni�ta.

.

MOVIMENTOS ')

"O PSDB e o PP não sobem no mesmo palanque oºde está Pinho Moreira.
"Da minha porte PQ.f questões de p�i,pcípio," údl o deputado ClésiQ
Salvaro declarando que de repente' poderá até isputar as eleições
enpcinr um candidato do.PT.
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Procurador do TeU pede suspensão
Em depoimento à CPI Mista, Marinus Marsico diz que controle é insuficiente
BRASíLIA

O procurador do Ministério
Público junto ao TCU (Tribunal
de Contas da União), Marinus
Marsico, defendeu ontem, em

depoimento à CPI do Cartão
Corporativo, a suspensão do

. uso dos cartões na administra
ção federal até que haja reforço
no controle dos gastos e puni
ção dos autores de despesas in
devidas.

. O procurador foi o primeiro
a prestar depoimento na CPI.
"Os controles que existem atu
almente são insuficientes para
evitar os desvios", afirmou
Marsico, que já apresentou um
pedido de liminar ao TCU para
suspender o uso dos cartões.

Durante a audiência, o se

cretário de Macroavaliação Go
vernamental do TCU, Marcelo
Luiz Eira, afirmou que uma au

ditoria sobre o uso dos cartões

corporativos está em andamen
to no órgão. O resultado será
divulgado em junho.

''Vamos identificar indícios
de irregularidades, como contas
numa mesma data por um mes

mo servidor em valores próxi-

mos do limite de R$ 800 ou um

fornecedor que fornece em vo

lume superior a todos os outros.
Vamos verificar se há justificati
va para isso ou não", disse o se

cretário, lembrando que existem
7.361 cartões em uso, 1:755 só no
IBGE, órgão que temmais cartões
corporativos.

Marsico também atacou as

razões de segurança nacional
in:vocadas pela Presidência da
República para ocultar a maior
parte dos gastos dos responsá
veis por compras para o Palácio
do Planalto e para a família do
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva. Segundo o procurador,
os cartões não é o instrumento
adequado para o pagamento de
despesas sigilosas.

"Não consigo ainda vislum
brar como o cartão corporati
vo pode ser usado para gastos
sigilosos. É um meio eletrôni
co, facilmente identificável. A
administradora do cartão tem
acesso a esses dados", lembrou
Marsico.

A comissão investiga o mau

uso dos cartões corporativos
nos governos Lula e FHC. Marinus Marsico afirmo que já apresentou pedido de liminar 00 TeU poro suspender o uso dos cartões

Sem acordo com o governo
auditores começam greve
SÃO PAULO ciada em 10 de março. A Receita

Os auditores fiscais da Receita listou 37 mil pessoas suspeitas de
Federal cruzaram os braços ontem sonegação de imposto. Além de
por tempo indeterminado. Segun- enviarem os informativos de iní
do o Unafisco (Sindicato Nacional cio da investigação - trabalho que
dos Auditores-Fiscais da Receita pode ser transferido aos Correios
Federal), o último encontro com -, os auditores recebem as infor-

'

representantes do Governo, na se-
.

mações e ficam responsáveis pelos
gunda-feira, 17, não resultou em procedimentos.
acordo. Por fim, são esperadas difi- f

Ficará mais difícil, portanto, culdades na saída e entrada de
para o contribuinte tirar dúvidas pessoas e mercadorias no País: o
a respeito da declaração do Impos- atendimento em unidades da Re
to de Renda Pessoa Física 2008, ceita Federal, como em aeroportos
ano-base 2007, cuja temporada de brasileiros, por exemplo, funciona
entrega foi aberta em 3 de março. rá no esquema "operação padrão":
O Fisco garantia o atendimento apenas 30% do corpo manterá
àqueles que encontram dificulda- suas atividades.
de na prestação de contas; agora, o Os profissionais pedem reajus
serviço é responsabilidade das 73 te salarial de 38,46%, de R$ 13mil
delegacias sindicais que existem para R$ 18 mil mensais - equipa
no Brasil. rando-se, assim, ao valor recebido

Também serão encontrados pelos delegados da Polícia Federal.
problemas, segundo o Unafisco, A promessa de aumento veio
na execução da Enaf 2008 (Estraté- .

no ano. passado, mas foi deixada
gill Nàciõnal de Fiscalização], iill-

.,

dEnàacl:'coIÍÍ o fullda CPMF. � ,

Criação de vagas
bate recorde

A geração de empregos formais em
fevereiro foi recorde poro o mês, com o

criação de 204.963 postos. O resultado é
38% maior que o registrado em fevereiro
de 2007, segundo o Caged (Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados). O setor
de serviço e indústria de transformação fo
ram os que geraram mais vagas.

Bolsa-Família
vai até 17 anos
O governo começou o pagar o extensão

do programa Bolsa-Família poro jovens de
16 e 17 anos. Isso significo 1,13 milhão de
famílias que receberão mais R$ 30 por filho
matriculado no escola que esteja nessa fai-,
xa etário. A medido, que elevo o repasse do
programo em R$ 34,7 milhões por mês,
viso o tentar controlar o abandono esco
lar acima dos 15 anos, idade 11m que o .

Bolso-Família terminava.
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Definidos adversários do Mundial
Confronto de amanhã, contra a Ünisul, foi transferido por causa da Seleção
JARAGUÁ DO SUL

Faltam duas semanas para a

Malwee disputar o campeonato
mais importante do ano, a Copa
Intercontinental, de 3 a 6 de
abril em Granada, na Espanha.

.
O time está concentrado e fa-
zendo de tudo para chegar com
força total na competição. Para
o técnico Fernando Ferretti, os

grandes adversários da Malwee
são os europeus. Ontem foram
divulgados três dos cinco
adversários: Interviú Fadesa
(atual tricampeão da com

petição), Carlos Barbosa, do
Brasil, e o belga Action 21

Charleroi. Os dois partici
pantes que faltam serão con

firmados ainda esta semana.

O treinador está preparando
o time com base nas apresen
tações das seleções dos países
que irão competir o Mundial.
"Invariavelmente os times são

parecidos com as respectivas
seleções", considerou.

Quantos aos jogos da Liga
Futsal, aMalwee conseguiu adiar

, a partida que aconteceria ama
-

nhã contra o Unisul. O motivo

dial, mas sim a convocação dos

jogadores à Seleção Brasileira.
Falcão, Lenísio, Tiago, Ari, Chi
co, Humberto, Márcio, Willian e

Leco desfalcariam o time, já que
se apresentam hoje.

A decisão referente ao jogo do
dia 25 de março, com o Colegial,
ainda está pendente. O time jara
guaense solicitou que passe para
o dia 27, já que os convocados
voltam da Seleção no dia 23. Já o
jogo contra a Ulbra, em Canoas,
marcado para o dia 27, foi soli
citada a alteração para depois da
disputa do Mundial. No entanto,
a definição das partidas contra
o Colegial e Ulbra deve sair nos

próximos dias.
Mesmo que as possíveis

alterações nos jogos não acon

teçam, Ferretti considera as

partidas como uma prepara
ção para o Mundial. "É bom
fazer jogos deste nível, encara
mos como mais um teste para
o nosso objetivo principal",
analisou, emendando que a

Malwee está otimista para a

disputa do Intercontinental.

não é a preparação para o Mun- . GENIELLI RODRIGUES

i
:

Por causo do convocação de jogadores como Falcão, Márcio e Leco, jogo de amanhã em Tubarão foi adiado

Time jaraguaense terá uma prévia de como será o Copa do Brasil

...

Olympya faz amistoso contra
atuais campeãs do Paranaense
JARAGUÁ DO SUL

Com o objetivo de se preparar
para o Campeonato Estadual e a

Copa do Brasil de Futebol Femi
nino, o Olympya/Juventus joga
um amistoso contra o time de
São José dos Pinhais (PR), no sá
bado, às 16 horas, no campo do
João Pessoa. O jogo será um teste

e tanto para as jogadoras. O São

José é o atual campeão Paranaen
se e conseguiu a sexta colocação
na Copa do Brasil em 2007.

Conforme o técnico Luiz

Vieira, o Polenta, o time vai

aproveitar a estrutura disponí
vel pelo João Pessoa para fazer
o primeiro jogo da temporada.
"Vamos pegar uma equipe gran
de, que já tem a experiência da
Copa do Brasil, o que dará uma

[2 prévia do que será a competi
� ção", analisou Polenta.
i De acordo com o treinador, as
C/J

'tJ atletas estão ansiosas paras mos-
trar trabalho. Esta será a estréia

das duas novas contratações da
equipe: Fernanda e Tais. "Esse
é o grande ano do Olympya
a partir de abril estamos com

a: agenda cheia. Isso se entrar

dinheiro", informou. A falta
de apoio financeiro está sendo
o principal adversário do time
feminino. O clube não tem lu

gar para treinos e se desdobram

para trabalhar em um campo
pequeno, molhado, sem unifor
mes e sem ajuda de custos.

Mesmo assim, as meninas
continuam treinando todos os

finais de semana e, neste sába
do, querem mostrar a força do

. futebol catarinense. "Estamos
na expectativa de fazer um

bom jogo, será a partida entre

as campeãs dós dois estados",
observou Polenta. O Estadu
al e a Copa do Brasil devem
acontecer no segundo semes

tre do ano, mas ainda não tem
data definida.

Confusão na 20
rodada doJP
JARAGuÁ DO SUL

A segunda rodada da se

gunda fase do Campeonato
de Futebol Suíço João Pessoa,
que aconteceu no sábado, foi
marcada pela confusão entre

alguns jogadores do Barra
baxo e .0 árbitro da partída,
Altair Burger. Os atletas (os
nomes não foram divulgados)
foram eliminados do torneio

depois de agredirem o juiz. O
time acabou empatando em
1x1 com a Associação Schro
eder I. Ainda pela Chave F, a
Posto Salomon ganhou por
1xO da Borracharia Senem.
Pelo Grupo E, o Vitória empa
tou com o Camisa 10 em 2)1(2

e o Amizade não saiu do OxO

contra o Tio Patinhas/Caneri.
Com o fechamento da roda

da, o líder do grupo E é o Tio .

Patinhas, seguido porAmizade.
Na chave F, o primeiro coloca
do é Schroeder I, o segundo é
o Posta Salomon.
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COPA DO BRASIL

Seis jogos abrem
hoje a segunda fase
Regulamento é o mesmo da fase inicial
DA REDAÇÃO

A segunda fase da Copa do
Brasil começa hoje, com seis jo
gos, e assim como primeira fase,
o time visitante elimina o jogo de
volta se conseguir uma vitória
por dois ou mais gols de diferen
ça. Em Fortaleza, o Estádio Caste
lão deve estar lotado para o duelo
entre Fortaleza e Corinthians. O
time paulista, que eliminou o

Barras no jogo de ida da primei
ra fase, encontra um de seus fu
turos rivais na Série B e espera,
mais uma vez, se livrar da segun
da partida. Já o Fortaleza espera
surpreender o favorito paulista e

chegar às oitavas-de-final.
Mais dois times paulistas

estarão em campo nesta quarta
feira. A Portuguesa visita o Volta
Redonda, que foi o primeiro time
a conseguir a classificação, logo
no jogo de abertura da competi
ção, com um 2xO diante doRoma
Apucarana. A Lusa precisou de
dois jogos para passar pelaUlbra
RO, e espera mais dificuldades
diante do time fluminense.

OJuventus é oúnico timepau
lista que tem o mando de campo
nesta quarta: enfrenta o Náutico
em Santa Bárbara d'Oeste, já que
a Rua Javari não tem iluminação
para jogos noturnos.

Chapecoense
quer surpreender

Em Chapecó, o Internacio
nal enfrenta a Chapecoense, e o

técnicoAbel Braga abriumão do
tradicional mistério, divulgan
do a equipe com antecedência.
A única alteração em relação à

equipe que atuou no fim de se

mana, no Campeonato Gaúcho,
é a volta do volante Edinho,
que estava cumprindo suspen
são. Já os donos da casa aguar
dam com grande expectativa o

momento histórico. Embalado
com a vitória do fim de sema

na sobre o Atlético Paranaense,
pelo Estadual, o Paraná recebe
o Vitória e também espera casa

cl1eia. Em Manaus, o Nacional Irecebe o Atlético Mineiro.
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Parlamento Europeu solicita
boicote às Olimpíadas 2008
DA REDAÇÃO O presidente do Parlamento eu-

O boicote às Olimpíadas de ropeu, membra dos conservado-
2008, em Pequim, parece não res da União Democrata-Cristã
ter fim. A polêmica aconteceu . (CDU); da chanceler Angela
por causa da ínstabilidade no '. Merkel, comentou que a Europa
Tibete e em outras províncias não pode ficar olhando:
chinesas. Ontem o presiden- "Não podemos concordar
te do Parlamento Europeu, o com aquilo que está aconte
alemão Hans-Gert Poettering, cendo no Tibete. Os chineses
afirmou que a Europa deve devem saber disso. Precisamos
mandar um "sinal" a Pequim, dizer aos chineses que, se esta
como renúncia dos líderes po- repressão continuar assim,
líticos em participar da ceri- haverá uma reação. Os repre
mônia de abertura dos Jogos. . sentantes políticos que que-

Entrevistado pela rádio alemã n n ir à China para assistir à
Deutschlandfunk, Poettering dis- ab +ura dos Jogos Olímpicos,
se que "é muito cedo para dizer deve J se perguntar se uma

como as coisas irão terminar", . viagem dessas irá representar
ressaltando que "é necessário um comportamento responsá
ter todas as opções em aberto". vel", conclui Poettering.

2008 OLYMPIC
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Parlamento Europeu adere 00 boicote e protesto contra os Olimpíadas

Jogador do Palmeiras será
denunciado por agressão
SÃO PAULO

Kleber do Palmeiras pode
pagar caro pela cotovelada em

André Dias, no clássico venci
do sobre o São Paulo, por 4x1,

- no último domingo. O procu
� radar Edson Zaga, do TJD-SP,
� vai denunciar o atleta alvi-
Q:

� verde por agressão, no artigo
� 253, do Código Brasileiro de
� Justiça Desportiva, que prevê

Chapecoense espero surpreender o Colorado nesta noite no Indio Condó .

pena de 120 a 540 dias, caso
o atleta seja condenado.Telas
imagens não resta nenhuma
dúvida que ele pratica 'uma

agressão", declarou o procu
rador.

Zaga vai apresentar a de
núncia até quinta-feira e ga
rante que o julgamento já deve
ser marcado para a próxima

segunda. Ao saber que o ata
cante Kléber será denuncia
do por agressão, o gerente de
futebol palméírense, Toninha
Cecília, ficou indignado. O di
rigente concorda que O lance
do seu jogador foi duro, mas
não admite dizer que o ato foi
premeditado.

Cecília também lamenta a

conduta do zagueiro são-pau
lino. Na segunda-feira, um dia
depois do clássico, André apa
receu no CT tricolor sem a ban
dagem no local da cotovelada,
para expor o seu machucado
(ele levou sete pontos). "O que
o André fez foi tentar induzir
a opinião pública. Acho que
aquele corte sem o curativo

pode até causar infecção".
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DIFERENT
Historia da família Urbanskié recheadade artes cênicas há três gerações

GUARAMIRIM

Respeitável público, a es

trutura se assemelha a de um

circo, o nome e o personagem

principal também. Mas, sob a

lona azul e amarela, armada
na Rua 28 de Agosto, em Gua

ramirim, há muito mais do

que isso. Nada de animais, tra

pezistas, engolidores de fogo.
Dessa vez, o palhaço pode ser

visto sobre o palco atuando
em dezenas de espetáculos. O
Teatro Pixirica está na cidade.

Luciano, César e Carlos são
os responsáveis pela novida
de. Os irmãos têm, respecti
vamente, ·31, 33 e 34 anos de
idade e todas as lembranças
que palpitam na memória es

tão relacionadas à vida na es

trada. Segundo eles mesmos,

são atores desde sempre.
Esta

é

a terceira geração
dos Urbanski a se dedicar ao

teatro popular. Porém, hoje,
existem alguns agregados e a

maioria deles com o sobreno
me Dias. "São duas famílias

que viraram uma só", brincam.
. E, assim, vivendo em trailers,
eles percorreram quase toda
Santa Catarina, passando pelo
Paraná e Rio Grande do Sul
também. "Só para lembrar: as

pessoas acham que quem vive

viajando não toma banho. Nó's
tomamos, sim. Nossa casa é
como se fosse uma miniatura
das outras", enfatiza o bem
humorado César, ou palhaço
Pixirica, como é reconhecido

quando as cortinas se abrem.
As andanças renderam à fa

mília uma constatação curiosa.
Nem mesmo os animais (três KELLY ERDMANN

cães e um gato) nasceram no

mesmo local. Enquanto Car- ..PROGRAMAÇÃO
los é de São Jorge DOeste, no

.

QUANDO: ATÉ MEADOS DE ABRIL

Paraná, Luciano foi registrado .

LOCAL: RUA 28 DE AGOSTO, PRÓXIMO À

como cidadão de Araçá e César APAE.ESPETÁCULOS: DEQUARTA-FEIRAA

de Catanduva, dois municípios DOMINGO. PREÇO: R$ 7 (ADULTO) E R$ 4

catarinenses. Porém, o Teatro é (CRIANÇA) - PROMOÇÕES NAS QUARTAS

uma empresa firmada em Gua- E QUINTAS-FEIRAS
.

ramirim, cidade 'na qual a irmã
do trio resolveu se estabelecer.

Anos atrás, os três até ten

taram seguir o exemplo e aban
donaram a vocação. Não deu
certo. "Sentia-me preso numa

cadeia", confessa Carlos. _A

solução era voltar às estradas
e ao palco e, por isso, deixa
ram os empregos de lado. Ja
mais se arrependeram, dizem,
A explicação: as artes cênicas
estão no sangue e o repertório
da companhia comprova isso.
São mais de 70 peças, do dra
ma à comédia, cada uma com

até duas horas de duração.

Irmõos nunea freqüentaram eu'!os de teatro por falta de oportunidade

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.

.. 60 meses para pagar • Antes de comprar, compare • Venha fazer um Best Drive
� www.vw.com.br. Financiamento está sujeito à aprovação de cadastro pela financeira. Os veiculas Volkswagen estão elll ccnrcrmtcede com o PROCONVE (Programa de

� riÊr�!Io " . lit Controle de Poluição de Ar por Veiculos Automotores). Ofertas validas até 19/0312008 ou enquanto durarem os estoques. o Que ocorrer primeiro. Fotos meramente ilustrativas.

- !NC1l!$� �4 Preços anunciados de velcuroa com vendá direta üntemet), sem troca e a vista.
•
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