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OPINIAO----------

CHARGE

VOCÊVlUOUE
AGORAO

BILHETE ÚNICO
VAI SER

IMPLANTADO?

VENDO!

PONTO DE VISTA

Consumidor não consegue indenização
JANAíNA ELIAS

CHIARADIA,
ADVOGADA !NTEGRANTE
00 ESCRITÓR!O
CASSUUADVOOAOOS
ASSOC!ADOS

a qual deverá ser endereçada ao su

posto devedor, a fim de que o mesmo

tenha a oportunidade de esclarecer

possível equívoco ou pagar a dívida.
No entanto o caso julgado é singular.
De início, o relator ressaltou que o con

sumidor nãopediu o cancelamento da

inscrição indevida, mas apenas a repa
ração financeira por danos morais.

Segundo o acórdão recorrido, é

preciso averiguar, em cada caso con

creto, a existência de dano efetivo.
O Tribunal Estadual entendeu que,
no caso julgado, não se pode admitir
que a inscrição do nome do consu

midor pela entidade cadastral tenha
causado dor, vexame, sofrimento ou

humilhação porque ele já estava ins-

Um consumidor já inscrito em ca

c:c,stro de proteção ao crédito não con- .

seguiu indenização por danos morais
em decorrência de nova inscrição em

lista de devedores, sem a prévia co

municação determinada pelo Código
de Defesa do Consumidor (CDC).

Já é entendimento pacificado em

nossos tribunais, a obrigatoriedade
de comunicação prévia, cuja respon
sabilidade é da entidade cadastral,

DO LEITOR

,

Consórcio das Aguas:
Consenso microrregional

Recentemente, mais precisamente no dia 29 de feverei
ro último, a Associação dos Municípios do Vale do Itapocu
- Amvali reuniu-se por ocasião de sua 100.a Assembléia Ge
ral Ordinária desde 29 de junho de 1979, data de sua funda
ção. Além dos assuntos reivindicatórios junto aos governos
estadua:l e federa:l, notadamente relativos a falta/deficiência
de infra-estrutura viária e também.ria apreciação do inédito
projeto de produção de álcool etanol a partir da banana, a
Amvali teve neste dia outro fato histórico, a insta:lação da
1.a Assembléia Gera:l do Consórcio- Intermunicipa:l de Sa-

'

neamento Básico Va:le do Itapocu, popularmente conhecido
como "Consórcio das Águas do Itapocu".

Após anos de discussão e reflexão, inerentes a um

projeto dessa magnitude, as 'lideranças políticas da mi-'

crorregião definiram um modelo instituciona:l 100% ali
nhado as prerrogativas legais (Lei N. 11.107/2005, Lei
N. 11.445/2007 e Decreto N. 6.017/2007) e elegeram, na
ocasião, a histórica primeira diretoria, Presidida pelo Pre
feito de Jaraguá do Sul, Moacir Antônio Bertoldi, tendo o

Prefeito de Schroeder, Felipe Voigt como Vice-Presidente
e o Prefeito de Corupá, Conradt) Urbano Mueller como
Secretário Gera:l.

O Consórcio das Águas do Itapocu permitirá aos sete

Municípios da Amva:li disporem de uma esfera de arti

culação técnico-especializada num dos temas da maior

importância para o interesse público: O Saneamento Bá

sico, constituído de quatro vertentes, quais sejam, (1) tra
tamento de água, (2) esgotamento sanitário, (3) gestão das
águas pluviais e (4) destinação de resíduos sólidos (lixo).

O elevado sentimento de consenso e espírito de equi
pe na viabilização dos projetos da Amva:li por parte de
sua diretoria, demonstra um padrão de atuação voltado
ao interesse público da microrregião.

Graças ao esforço coletivo dos Prefeitos, Vice-prefei
tos, Vereadores e técnicos dos Municípios, da Amva:li e
da Fecam, é que foi possível implementar o processo de
construção coletiva de um consenso microrregional ex
presso na forma desta importante política pública para as

futuras gerações, o Consórcio das Águas do Itapocu.

ALESSANDRO HANSEN VARGAS, SECRETÁRIO EXECUTlVO OA
ASSOCiAÇÃO DOS MUNIcípms 00 VALE 00 !lAPOCU - AMVAU

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

enviados poro o e-mail redocoo@ocorreiodopovo.com.br. ou por corto poro o

t: Ruo Procópio Gomes de Oliveira, 246, CEP 89251-200, Cx. Postal 18. E obrigatório
informar .nome completo, prof!s�ão, 'CPF e

• telefone (* nüo serão publicados).

crito, devido a outras duas anotações
por emissão de cheque sem fundo.
Para o ministro Aldir Passarinho Ju
nior, da Quarta Turma do Superior
Tribunal de Justiça, diante dessas
circunstâncias excepcionais, não há
como indenizar o consumidor por
ofensa moral considerando apenas a

falta de notificação prévia.
Desta forma, não basta alegar'

eventuais constrangimentos morais,
a fim de justificar sua inadimplên
cia, ou mesmo, obter enriquecimen- -

to ilícito, tem que se fazer a prova
do dano alegado, e, demonstrar a

real condição de lesado.
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----------pOLíTICA

FALA Ai!

"Não podem
(locais turísticos) ser
comparados com os

bares de beira de
estrada. ,

DARCI DE MATOS (DEM),
DEPUTADO, autor de projeto de lei que
flexibilizo a venda de bebidas alcoólicas

ao longo de rodovias estaduais.

"ApenaS pedagiar as
estradas cobrando

imposto do cidadãó
é bi-tributar. "

GElSON MERíSIO (DEM),
DEPUTADO, criticando cobrança de

pedágio sem redução de impostos
destinados a manutenção das rodovias.

" Ficam (os usuários)
completamente à

mercê de qualquer tipo
de ação criminosa."
ODETE DE JESUS (PRB),

DEPUTADA, sugerindo películas
que impeçam visualizar caixas

eletrônicos no interior de bancos.

Na nossa conta
No estudo Orçamentos do Poder Legislativo, a ONG Transparência Brasil
examinou as previsões de gastos aprovadas pelo Senado, Câmara dos De
putados e Assembléias Legislàtivas para 2008. O levantamento apontou que
os parlamentares mais caros do País serão os senadores. Cada um deles
custará R$ 34, 1 milhões. Os deputados estaduais do Rio de Janeiro, no total
de 70, que passaram os últimos dias envolvidos com acusações de suposto
desvio de verbas de auxílio-educação de servidores e uso de funcionários
fantasmas por alguns deles - ficaram em quarto lugar, R$ 7,2 milhões. Em

quinto aparece Santa Catarina (foto), com 40 deputados e R$ 7,1 milhões.
A Câmara dos Deputados vem em sexto, com gastos de R$ 6,9 milhões com

cada um dos 513 deputados federais, entre eles, 16 catarinenses. Também
para isso servem os impostos que todos pagam.

FILME ANTIGO
Vereador Terrys da Silva (PTB) quer
que a Canarinho readeque ou subs
titua os recém-instalados abrigos
para passageiros. Disse o que se vê
quando chove: pessoas subindo nos

bancos que servem para sentar, se
não é um banho na certa. Idosos e

gestantes que se lasquem. Era' assim
antes e nada mudou.

CASSADOS 1
Claudemir Matias' Francisco (PSB),
de Barra Velha e Gilberto José Bos
cato (PP), de Concórdia, tiveram seus

mandatos cassados pelo TRE. Motivo:
mudaram de partido em setembro de
2007, depois do prazo de 27 de março
estabelecido pelo Tribunal Superior
Eleitoral.

CASSADOS2
Isso porque o Superior Tribunal Fe
deral entendeu, em outubro do ano

passado, que o mandato é do parti
do e não do vereador. Antes, Alzenira
Sartori Dias (PP) de Fraiburgo, já ha
via sido cassada pelo mesmo motivo.
Os eleitos pelo sistema majoritário
também estão sujeitos à perda do
mandato se. trocaram de partido
após 16 de outubro de 2007.

O CORREIO DO POVODQUARTA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2008

"

NADa "FEITO !

Em Guõramirim, projeto contra ohepotismo doverepdor Marcos Mannes
(PSDB) gerou! muita discussão na segunda-feira e acabou retirado da
pu�ta otações. Agora, será reapresentado quando o tucano retornar
de11i de trinta dias, em 3 de a.bril.
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MAJORITÁRIA

POLíTICA----------

PP admite compor chapa com o PT
Mas para petistas indicarem o vice, democratas deverão abrirmão da vaga
GUARAMIRIM

O PP não descarta a possí
bilidade de uma aliança com o

PT nas eleições majoritárias de
5 de outubro, caso o DEM deci
da abrir mão de indicar o can

didato a vice na chapa, afirmou
ontem o presidente do partido,
Jair Tomelin. No último sábado,
o deputado federal João Pizolat
ti (PP) participou de encontro da
executiva da sigla, quando des
tacou a orientação das direções
nacionais e estaduais de que
petistas e progressistas se aliem
este ano com vistas ao pleito de
2010. O presidente da Câmara
de Vereadores, Evaldo Junckes
(PT), estava no encontro.

Jair Tomelin lembrou que
este ano o PP vai coligar com o

DEM, como ocorreu nas duas
últimas eleições municipais.
A diferença é que desta vez o

PP é que vai lançar o cabeça
de chapa e, pelo acordo firma
do em 2004, caberá ao DEM
do prefeito Mário Sérgio Pei
xer indicar o vice. "Mas se os

democratas decidirem abrir
mão, de repente abre espaço
para um terceiro partido en-

trar na coligação e indicar o

vice", admitiu o progressista.
O Pp, informou Tomelin,

tem como pré-candidato a

prefeito o empresário Mário

Glasenapp. Confirmada a can

didatura, o ex-presidente da

Aciag (Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de Gua

ramirim) concorrerá pela pri
meira vez a um cargo eletivo.
O vice-prefeito José Joaquim
Fernandes, que era cogitado
para encabeçar a chapa, decli
nou de participar da disputa.

No sábado, João Pizolatti afir
mou que, mesmo com os dire
cionamentos para uma aliança
com o PT, as coligações históri
cas de cada município deverão
ser respeitadas. '� orientação,
para que a gente possa caminhar
daqui a três anos, é com o Parti
do dos Trabalhadores. Onde é

possível nós vamos manter essa

coligação. Onde não for possível,
vamos respeitar as coligações tra
dicionais dos municípios. Mas a

orientação tanto em nível estadu
al quanto federal é esta", disse.

CAROLINA TOMASELLI Deputado João Pizolatti (E) lembrou da orientação do PP de coligar com o PT do vereador Evaldo Junckes

PSOB lanço pré-candidato a prefeito
Petistas e representantes dó' Pp, PRB, PPS e PR registram presença
JARAGUÁ DO SUL

Representantes da executiva
do

.

PT participaram do lança
mento da pré-candidatura a pre
feito do PSDB, na segunda-feira
à noite, no STIV (Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias do
Vestuário). Além de petistas, in
tegrantes do Pp, PRB, PPS e PR
também estiveram no encontro

que confirmou o nome do ex-pre
feito Irineu Pasold para a disputa
majoritária deste ano.

Segundo Pasold, o partido
está aberto a composições e a par
tir da próxima semana começa a

se reunir com outras siglas para
discutir a formação de alianças.
"O PSDB vai batalhar para ter

candidato à majoritária em todos
os municípios; não como impo
sição, mas como conquista. Em
Jaraguá do Sul o meu nome está
a disposição, mas se tiver alguém
com

. nelhores propostas, iremos
apoi :IT", declarou e

,

Pedido d� vistas .adia votação
do projeto ·.contra o nepotismo

Tebaldi, Pavan e Pasold no lançamento da pré-candidatura do ex-prefeito

GUARAMIRIM

Pedido de vistas conjunto
das bancadas do Pp, PMDB,
PR e PPS adiaram a votação
do projeto de lei que proíbe
o nepotismo no município. A
proposta do vereador Marcos
Mannes (PSDB), que está de
licença, estava na ordem do
dia da sessão de segunda-fel
ra, mas foi retirada e agora não
tem data para ser votada, in
formou ontem o presidente da
Câmara, Evaldo Junckes (PT).

O projeto foi aprovado na

Comissão de Legislação, Justiça
e Redação, com votos do ve

reador Luis Antônio Chiodini
(PR) e Maria Inês Rech Frõlich
(PPS), que'substitui Mannes.

Já o membro da comissão; Al
cibaldo Germann (PP) votou

'1S. contra porque o projeto foi
g considerado inconstitucional
� pela assessoria jurídica da
Câmara. "É vício de origem.

Não cabe à Câmara de Verea
dores legislar sobre o quadro
de funcionários de confiança
do prefeito. É competência da
Prefeitura", afirmou.

Para Germann, a proposta
deveria ter sido submetida à
análise da assessoria jurídica
.antes de ser elaborada e, ain
da que fosse constitucional,
deveria sofrer alterações na re
dação. "Não estou na Câmara

para aprovar matéria inconsti
tucional. É' um projeto de ca

ráter politiqueiro, em cima de
final de mandato", disparou.

Em Massaranduba, as al

terações na Lei Orgânica do

município que incluem a

proibição do nepotismo deve
rão ser votadas provavelmen
te na próxima segunda-feira,
obedecendo ao interstício de
dez dias. Na primeira votação,
as mudanças na LOM foram

aprovadas por unanimidade.
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Imóvel é avaliado em R$307 mil

Terreno será

desapropriado
Ainda de acordo com

Marquardt, a desapropria
ção do terreno da família
Lombardi não é mais impas
se para a construção do novo
terminal de ônibus. Ele ex

plica que a negociação pode
ser feita via empresa Canari
nho ou através de uma ação
judicial.

O que ocorre é que a pre
feitura avalia o imóvel em
R$307 mil. Mas a família.

pede o valor comercial da
área, e sugere R$450 mil.
Neste caso, a compra pode
ser feita pela Canarinho, que
deve pagar o preço comercial
do imóvel e descontar do va
lor que se comprometeu em

. investir no projeto, que é de
R$ 3,7 milhões. Caso isso
não aconteça, a prefeitura
pode pedir a desapropriação
da área via ação judicial, o

que pode levar até 90 dias.
O procurador adianta

que ainda esta semana é

possível que as partes en

trem em acordo para deci
dir de que forma o terreno

será adquirido.

Compra d'a ár.ea sai esta semana

CONTRATO CANARINHO

O CORREIO DO POVO OSEXTA-FEIRA. 26 DE MARÇO DE 2008 .

Obras dependem de votação
Caso projeto seja aprovado, passe único começa em julho
JARAGUÁ DO SUL

Novo terminal, construção
de abrigos, implantação do
bilhete único para passagei
ros de transporte coletivo. A

. população de Jaraguá do Sul

aguarda por estas mudanças
.
há anos, mas a cada novo pro
jeto diferentes prazos são esta

belecidos e tudo volta para o

papel. Agora, em ano de elei
ções municipais, para o início
das obras só falta a aprovação
do novo projeto encaminhado
esta semana para a Câmara de
Vereadores, e que deve ir à vo

tação em 30 dias.
O procurador-geral do mu

nicípio, Eduardo Marquardt,
explica que a prorrogação dos

prazos anteriores foi um pe
dido da Canarinho. Como o

último projeto não chegou a

ser votado, outros prazos fo
ram vencidos. De acordo com

Marquadt, para a elaboração
do novo texto foram mantidas
as datas que ainda poderiam
ser cumpridas e as já esgota
das foram prorrogadas para
julho deste ano. "Engenheiros
da prefeitura verificaram em

quanto tempo a obra seria vi
ável e ficou estabelecida uma

nova data limite que é de 31

de julho deste ano", revela.
Ou seja, de acordo com o

novo projeto, a Canarinho te
ria cerca de quatro meses para
implantar o projeto, que in
clui o terminal, o bilhete úni
co e 60 abrigos de passageiros

Procurador explico q.ue novos prazos foram estabelecidos no projeto de lei, que deve ser votado em 30 dias

e mais 11 mini-terminais nos

bairros. Marquardt garante
que se o projeto for aprovado,
o bilhete único vai ser implan-

tado até o dia 31 de julho, Ele
afirma ainda que a empresa já
sabe das novas condições, "O
projeto só não saiu do papel
no ano passado porque o pre
sidente da Câmara na época,
(Rudolfo Guesser) não colo
cou em pauta", argumenta o

procurador.

DEBORA VOLPI

Dúvidas quanto ao funcionamento
Canarinho estuda propostas de empresas que devem criar o bilhete único

Quanto ao funcionamento
do bilhete único, poucos de
talhes estão definidos. Segun
do a assessoria de imprensa
da prefeitura, o Secretário de
Planejamento B Urbanismo
Afonso Piazera prefere não
falar sobre o sistema opera
cional do bilhete único, já
que as mudanças ainda estão
em fase de estudos.

O gerente operacional da
Canarinho, Rubens Missfel
dt, adianta que a instituição
está a procura de uma em-

presa que ficará responsável
pelo sistema de bilhetagem.
'Algumas propostas já foram

apresentadas e a Canarinho.
precisa estudar os orçamen
tos", afirma Missfeldt.

Ele revela ainda que o

programa adquirido deve
estar de acordo com a re

alidade do município, ou

seja, vai levar em conta o

número de ônibus, passa
geiros, terminais, horários,
entre outros aspectos da ci-

. dade. "Não podemos adotar

o sistema de Blumenau ou

Joinville, Jaraguá é diferen
te", afirma. Ainda de acordo
com Missfeldt, a Canarinho
deve consultar empresas e

usuários antes da implan
tação total do novo esque-

.

ma de hilhetagern. "Esta é
uma mudança que deve ser

gradual. Vamos comprar e

implantar o sistema dentro
do prazo. Mas para toda a

cidade ficar integrada, pode
demorar até um ano", co

menta. Implantação deve ser gradual
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VENDA DE BEBIDAS NAS BR'S

GERAVPOLícIA---------

Lei gera polêmica e divide opiniões
Polícia Rodoviária Federal afirma que há poucos policiais para fiscalizar
JARAGUÁ DO SUL

Até fevereiro deste ano, o

comerciante Manoel Deluca, 51

anos, tinha um bar e mercearia
situado às margens da BR-280,
em Nereu Ramos. Depois que o

governo federal proibiu a venda
de bebidas alcoólicas nas rodo
vias federais, Deluca decidiu fi
car apenas com amercearia e viu
c .aturamento reduzir em apro
ximadamente 30%. "Quem tem

intenção de beber na estrada não
precisa ir no bar, pode comprar
a bebida em outros lugares", afir
mou. Desde que a Medida Provi
sória entrou em vigor, no dia 10
de fevereiro, 45 liminares foram
concedidas contra a proibição da
venda de bebidas alcoólicas nas

BR's em Santa Catarina. Em todo

país, foram 217liminares.
É o caso do comerciante Már

cio Charles Goulart; sócio-pro
prietário de um bar. às margens
da BR-280, em Guaramirim. Ele
obteve o direito de continuar
vendendo bebidas graças a uma

liminar concedida há cerca de
um mês ao Sindicato dos Hotéis;
Restaurantes, Bares e Similares
de Joinville e Região. "Se não

tivesse conseguido o direito de
comercializar novamente, iria fa
lir", afirmou.

Na opinião do advogado Pau
lo Mattos, a lei não é a melhor
forma de coibir a embriaguez
do trânsito. '1\ lei está deixando
de atacar o alvo, os motoristas

embriagados, e prejudicando os

comerciantes, que. exercem suas

atividades legalmente", comen

tou, acrescentando que é preci
so intensificar a fiscalização nas

estradas, além de haver punições
mais severas para quem desres
peita as leis de trânsito.

Para o inspetor-chefe da De

legacia de Polícia Rodoviária Fe
deral de Joinville, Adilio Paiano,
a lei ajuda: a coibir a embriaguez
na medida em que dificulta o

acesso à bebida alcoólica nas es

tradas. Salientou, entretanto, que
o tamanho do atual efetivo não é

adequado para fiscalizar e punir
os motoristas infratores. 'Ape
nas proibir os comerciantes de
vender a bebida não soluciona
o problema. Precisamos de mais

policiais", comentou.

DAIANE ZANGHELNI Poro os comerciantes Roseli e Manoel Deluco, proibição do vendo não é eficaz contra embriaguez no trânsito

Por falto de funcionários, filo no delegacia começo de madrugado

Et�pa regional acontece hoje, na Sca�
Acontece hoje o fase regional do 2° Femic (Festival do Músico e do Integra

ção Cotorinense), às 19h30, no Scar (Sociedade de Cultura Artístico). Serão 15

apresentações de músicos inéditos, que buscam o classificação poro o etapa
final do festival. Quatro músicos serão clussltícedes poro o próximo etapa. O
evento tem entrado livre e o melhor torcido receberó um prêmio. A animação
seró feito pelo Bondil Alto Rotação.

Setor de identidade ainda sem

previsão de novas contratações
JARAGUÁ DO SUL

OengenheiroRicardoMeyer,
33 anos, chegou na Delegacia
Regional ontem às 6h para fazer
a segunda via da identidade. O
motivo de tanta preocupação
é justificado: por falta de esta

giários no setor, o atendimento
é limitado e poucas senhas são

distribuídas."Quando fui na se

gunda-feira, às 8h30, já não ti
nha mais senha", relembrou.

Desde janeiro, o atendi
mento na Delegacia Regio
nal está prejudicado devido
à falta' de funcionários. Os
contratos dos estagiários ven

ceiam, mas não houve novas

admissões. De acordo com

a delegada regional, Jurema
Wulf, o IGP (Instituto Geral de

Perícias), órgão que responde
pelo setor de identidade, ain
da não deu posicionamento
sobre a contratação de novos

funcionários. Para os setores

de Carteira de Habilitação e

Ciretran, ligados à Secretaria
de Segurança Pública, quatro
funcionários serão admitidos

temporariamente até que se

jam regularizados os contratos
com os estagiários.

O responsável pelo setor de
identidade, Fábio Donin,disse
que o número de senhas tem

se restringido entre três e

quinze por período. ''Além da
digitação dos dados, preciso
fazer a emissão de imagem,
impressão, atendimento e a

conferência do processo", ex
plica. Segundo ele, o proble
ma é amenizado com a ajuda
voluntária de um policial e

duas ex-esjagíárías. "O poli
tiâl me ajúda quando está de

folga, e as ex-estagiárias tam
bém vêm sempre que podem,
Quando estou sozinho, consi
go fazer umas seis identidades
por dia", comentou.

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



--------�VALE DO ITAPOCU

, Hospital continua funcionando

Denúncias em
Barra Velha
BARRA VELHA

A direção do Hospital
Catarina. Zimmermann, de
Barra Velha, bem como a

empresa OMS Apoio de
Gestão de Saúde e Trans-

'portes foram afastada-s das
atividades por ordem do
juizEdson Luis de Oliveira
através de pedido feito pela
promotora Luciana Scheier
Filomeno.

O período de afastamen
to será de 15 dias, enquan
to, isso, um interventor se

responsabilizará pela admí

nistração. O Hospital está
sendo investigado por conta
dos valores pagos a empresa
OMS que administra a insti

tuição. Há suspeitas de que
a OMS tenha superfatura
do os serviços prestados ao

município.
O interventor estipula

do pelo ministério Público
Estadual é o secretário de
Saúde e médico Maurício

Coimbra. Maurício afirma

que a Prefeitura seguirá à
risca. a determinação judi
cial, porém diz acreditar que
á empresa OMS está .com

os contratos em dia, e não
há qualquer irregularídade,
Para o . secretário de 'Saúde,
o atendimento no Hospital
melhorou signiflcatívamen
te desde que foi assumido
Dor esta-empresa,

ENTRE OS MELHORES

O CORREIO DO POVODQUARTA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2008

Educação ganha destaque
Guaramirim ficou entre as 37 cidades citadas pela Unicef
GUARAMIRIM

Todas as pessoas têm o di
reito à educação, mas nem to

das as pessoas têm acesso ao

aprendizado. O futuro de uma

nação consiste no que é ensi
nado aos jovens e adolescentes.
Pensando nisto, a Prefeitura de
Guaramirim investiu em proje
tos voltados aos estudantes do

município com a intenção de
.

promover o saber. Foram criados

'projetos como o "Dia da Família
na Escola", o "Ônibus da Litera
tura", que percorre as 2 7 escolas

municipais com um acervo de
mais de mil livros e o projeto
de "Informática Educativa", que
promove inclusão digital.

Todo este esforço foi reco
nhecido nacionalmente ontem

em Brasília onde o município
ficou entre as 3 7 cidades que
se destacaram na educação. A
pesquisa foi realizada pelaUni
cef (Fundo das Nações Unidas

para a Infância) em parceria
com o ministério da Educação
e o Undime (União Nacional
dos Dirigentes Municipais de
Educação) no ano de 2007.

A secretária de Educação Ma
ria Inês Fernandes Corrêa, repre
sentou omunicípio no encontro.

Em 29 das 37 cidades ci
tadas há uma prática genera
lizada de incentivo à leitura.
,E, em vez de estantes com li
vros arrumadinhos, as escolas
criam ambientes de bibliotecas
ambulantes que usam ônibus,
baús, carrinhos de mão e até

Guaramirim foi o único município catarinense apontado na pesquisa feita em parceria com a Unicef

jegues, afirma o relatório.'
A pesquisa teve como base

de avaliação dez práticas es-

colares que são: 1) gestão para
a aprendizagem; 2) prática de
rede, que vem a ser a integra-

ção de todas as escolas do mu
nicípio a ummesmo método de
trabalho: 3) planejamento, que
envolve, obrigatoriamente,. os

pais dos alunos; 4) avaliações;
5) valorização dos professores;
6) investir na formação contí
nua dos docentes; 7) valoriza
ção da leitura; 8) atenção indi
vidual aos alunos; 9) agenda
de, atividades complementares
e 10) parcerias envolvendo áre
as da saúde, esporte, cultura e

assistência social.

OSNIALVES

Colegiado pauta capacitação de gestores
Diretores, das escolas da região da Amvali participam de curso de reciclagem

" 'ill

Diuna diz que é preciso c�pacitar

VALE DO ITAPOCU

O Colegiado de Educação
do Vale do Itapocu, presidi
do pela secretária de educa
ção de Corupá, Diana Seidel,
esteve reunido durante todo
o dia de ontem, na sede da
Amvali. O motivo do encon
tro foi para debater o progra
ma, de capacitação dos ges-

Cf)
tares escolares.

� O programa será realiza- ,

i do em três etapas durante os

,� meses de abril, junho e agos-
to com dois encontros por

mês. Serão 85 diretores de
escolas municipais e 15 de
escolas estaduais que parti
ciparão deste curso de reci

clagem. Ao final do curso,
os participantes realizarão
um fórum para apresentar as '

técnicas aprendidas durante
a capacitação,

.

Diana Seidel ressalta

que 'esta e uma forma de

capacitar os gestores esco

lares visto a' necessidade
de maior e melhor forma
ção. "A sociedade está mais

consciente dos seus direi
tos e requer melhor quali
dade de ensino.

O próprio governo federal

requer melhores resultados
na educação através do Ideb .

(Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica) e provas
diversas que realiza com os

estudantes", afirma Diana. A
presidente do colegiado diz
que não há mais como tor
nar-se um educador por vo
cação, o que vale atualmente
é o profissionalismo.
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JARAGUÁ DO SUL

'Samae comemoro
40 anos

No dia 28 deste mês, o Samae (Serviço
Autônomo Municipal de Água e Esgoto)
completa 40 anos de atividades. O órgão
ctende 98%da população jaraguaelise e

�o�ui 140 funcionários e 41 veículos..

GUARAMIRIM

Consórcio,
, ,

dasAguas
j �,

i., Desde o dia 14 deste mes o município ,de
, Guaramirim integra' o Consórcio lritermu-

.

J. .' ,i1iCipal de Saneamento Básiéo através da .

.

lei número 3.400/2008. Segundo Mário
", :Peixer, prefeito, através deste Consór-
cio será :possível aumentar e melhorar
.0. qualidade da água de Guaramirim
e também da Microrregião da Amvali,
além de oportunizar a busto. de recursos

. a fundo pemido pari! 'investirmos em sa
neamento básico .

BARRA VELHA

Vereador cassado
pelo TRE-Se

Claudemir Matias Francisco (PSB) era

vereador em Barra Velha até a tarde de
ontem quando teve o mandato cassado
pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de
Santa Cotarina. Claudemir foi julgado e

.

condenado por'infidelidade partidária
em decisão unânime. O político, que é
radialista p�r profissão, havia deixado o

PMDB no dia 10 de setembro. Segundo
entendimento d.o TRE os mandatos per
tencem ao pnrndce não ao candi�ato.

JARAGu4 DO SUL'

. Teatro
Bolshoi'

O Teatro Bolshoi estará em Jaraguá do
Sul apresentando ó espetáculo "Dom
�uixote" nos dependências da Scar. O
custo do ingresso é d� RS 15 e RS 30 e

a apresentação será às 20 horas do dia
, .3 de abril. P,ara mais informações o te
'Iefone é (47)' 3275-2477 au através do

.J .slte www:scar.art.br.
'
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ARTE

PRATA DA CASA
Circuito de teatro é atração na Scar'

.

o grupo Colher de pau, formado por'
atores locais, traz ao palco do Centro
Cultural da Scar - Sociedade Cultura Ar
tística, de Jaraguá do Sul, a comédia "Ida

.

ao teatro", em rápido circuito, até 30 de

março, O 'Colher de pau reúne jovens
'atores formados na própria Scar e mostra
no primeiro trabalho uma comédia que
mistura boasgargalhadas e música, atra
ção que conquistou o público no final do

. ana passado quando estreou durante o

projeto "O'bairro vai ao teatro".
'� ida ao teatro" traz ao paleo os

atores' Jair Burger, Suelen Rocha e

Maycon [unkes. A peça é baseada na

obra do autor e ator Karl Valentin, um
dos mimes mais expressivos da drama

turgia alemã da década de 20, reconhe
cido como o Chaplin daquele país.,A
direção é de Gilmar Antonio Moretti,
coordenador-geral do GpoEx, e destaca
Suelen Rocha, atriz e cantora. Conhe
cida do público por ter, sido sernifína
lista de uma dás edições do programa
"Ídolos", do SBT, no paleo ela contra

cena com Jair Burgner num espetácu
lo que conta a história de uma mulher

que ganha um convite para cantar em

um teatro a contragosto do marido, que
não quer sair de casa. Ele acaba ceden
do para dar uma alegría à esposa, mas
se desenrola uma confusão quando os

dois se aprontam para ir ao teatro, sati
rizando cena comum na rotina dos ca

sais que se preparam para sair de casa.

.

� '.

A peça culmina _eom um breve show
musical com a mulher sob a torcida do
maridão.

Gilmar Moretti informa que o traba
lho marca um novo estágio na propos
ta do GpoEx, apresentando ao público
atores com talento e, principalmente,
muita vontade de trabalhar cenicamen
te, preenchendo uma lacuna existente
na produção teatral adulta mais tradi
cional, na região. De modo diferenciado,
o grupo pretende trabalhar em paralelo
com a pesquisa que o GpoEx vem rea

lizando com as interfaces midiáticas e

tecnologia em cena ("Valsa no 6", "Vazio
das partes", e em fase de estréia, o espe
táculo infantil "O cavalinho azul - mul
timídia").

SERViÇO:
O QUÊ: Comédia "Ida ao teatro"
QUANDO: Dias 26, 28, 29 e 30 de março
HORÁRIOS: 20 horas (quarta esena-íetre):
20h30min (quinta-feira e sábado) e
19h (domingo)
ONDE: Pequeno Teatro do Centro Cultural da Scar
- Rua Jorge Cznierwicz, s/n, ao lado do Centro
EmpresariaLde Joraguá do Sul
QUANTO: R$ 10 e R$ 5 (estudantes, menores
de 18 e maiores de 60 anos)
DURAÇÃO: 1 h20
PÚBLICO-ALVO: a partir de 12 unos.

INFORMAÇÕES:Telefone (47) 3275-2477 e site www.

scernrthr

Elenco é formado por
curso de teatro da Scar

Reorganizamos o seu CIASSIMAIS
Agora licou ainda lIais fácil de eKlllrar • q.e ¥&tê pretira!
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CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCiÓLOGO

As prostitutas de Cuba
o turista paulista ficou espantado quando foi aborda

do num hotel de Havana por uma "horista" que tinha curso

superior de odontologia, mas que precisava de alguns dó
lares para complementar a renda, muito pouca, por sinal.
Uma prostituta dentista, que horror, só em Cuba ocorre

esse tipo de monstruosidade. O paulista voltou para o Bra

sil. convencido que esteve no pior pais de América. 'Não

importa se há alguma coisa parecida em outros lugares.
Cuba é a vitrine do mundo para o pensamento conserva

dor. Qualquer deslize, vocês sabem. Quando tive acesso

.

a.tal história, cogitei uma hipótese plausível sobre o pau
lista: ele não mora no Brasil ou apenas tem a revista Veja
como único meio de informação e, mais ainda, nunca leu
um livro de economia política ou as "Mil e Uma Noites".

Quero deixar claro que não sou um intelectual porten
toso. Gostaria de sê-lo, mas preciso trabalhar muito para
sobreviver. O cultivo do ócio. está muito longe do meu

cotidiano. Mas algumas coisas eu conheço, de Cuba e do
mundo. Gostaria que me acompanhassem nesta caminha
da impregnada de brutalidade humana.

Existem 200milhões de crianças nomundo que dormem
na rua. Outras 250milhões commenos de 13 anos são obriga
das a trabalhar para viver. Mais de ummilhão de crianças são
forçadas à prostituição infantil e dezenas de milhares são ví
timas do comércio de órgãos. 25 mil crianças morrem a cada
dia no mundo por sarampo, caxumba, difteria, pneumonia e

desnutrição. Nenhuma delas é cubana. Parece que Deus tem
uma preferência explícita pela ilha. Vamos continuar?

Enquanto nosso amigo paulista centra sua visão miope
nos prazeres da vidamundana, 600milhões de crianças cres
cem em situação de extrema pobreza. 250 milhões de meno
res entre 5 e 14 anos trabalham em condições desumanas,
assim como 130 milhões não vão à escola em todo o planeta
terra. AB crianças de rua são estimadas em 200 milhões, sen
do que a metade delas entra a cada ano na prostituição. Por
outro lado, os menores que trabalham, ou circulam como pe
quenos fantasmas nas ruas da vida, ficam expostos aos maus

tratos de seus patrões, do público e das autoridades, ou pior
ainda, dos pedófilos e dos traficantes de todo tipo.

Tirando Cuba do páreo, somente em Latino Améri

ca, 2 milhões de crianças não ingressam na escola e, ao

mesmo tempo 800 mil devem abandoná-la para trabalhar

pela sobrevivência. Outros 60 mil, com muita menos sor

te, perdem a vida diariamente antes de chegar aos 5 anos

de idade. Desculpem-me, estão se sentindo horrorizados?

Querem parar por aqui? <'

Se alguma pessoa com sensibilidade social quiser con
tinuar lendo minha crônica, vou acrescentar mais alguns
dados. 100 milhões de latino-americanos de 10 a 14 anos

são presa fácil do bandi,tismo, do comércio de escravas

brancas, do narcotráfico e da exploração sexual, entre ou

tros tipos de violência à dignidade humana. Alguma coisa
folclórica para acrescentar?

Tenho uma, sim. Em Las Vegas, metrópole do jogo de
azar e da diversão, caminho obrigatório das elites brasilei

ras, existe mais ou menos 20 prostitutas por m-, A nível
de educação, a maioria não passa do primeiro grau, ou são
analfabetas. Se estas meninas soubessem que Cuba existe,
migrariam em massa para cursar uma faculdade de graça,
que o império da fartura e da "liberdade" é incapaz de dar.

rr:

'q'(D especiat do dia:.

'--'---'--
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Aguardamos o sabor de sua visita!

VARIEDADES---------

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
• Onde os Fracos Não Tem Vez
(14h30, 16h50, 19h1O, 21h30 - seKisabJdOni/qua)
(16h50, 19h10, 21 h30 - seg/ter/qui)

• Cine Shopping 2
• 10.000 A.C. (Leg)

o" .*:
(14h30, 16h40, 19h, �í'lljo;;_s�klsab/dom/qua)
(16b40, 19h, 21hl0 ...:seglter/tÍui)

• Cine Shopping 3
• Horton e o Mundo dos Quem
(14h, 15h45, 17MO, 19h15, 21h.:-seKisab/
dom/quo) - (17h30, 19ht5, 21 h - seg/ter/qui)

JOINVlllE

• Cine Mueller 1
• Horton e o Mundo dos Quem (Dub)
(13h45, 15h45, l7h40, 19fi30,21h20-todosos dias)

• Cine Mueller 2
o.Juno·' (14h, 16h, 1

História de Creta
Narro pelo primeira vez em detalhes o

história do rendição do Grécia, do Bata
lho de Creta e do resistência de 1941 o

1945. A componho em Creta foi singular
em muitos aspectos. Por exemplo, marcou
o invasão o uma ilha por ar, foto então
sem precedente no história des guerras.

'

Com passado milita'r; Antony Beevor es
creve com olho de soldado.

• Cine Mueller 3
• 10.000 A.C.
(14h15, t6h45, 19h15,21h45-todososdiasl

DVD

Sob o Campo
do Inferno'

Os comandantes nazistas reforçam o vi

gilância depois que uma fuga em mossa

acontece num campo vizinho. Um peque
no grupo de prisioneiros judeus é pou- .

podo para trabalhar para os nazistas. E

apenas questão de tempo. Fugir acabo se

tornando o único solução.
.

DESEJO PROIBIDO
Guilhermino acredito que se Gaspar realmente
a ornasse já teria feito um pedido de casamento.
louro corre para contar o lázaro sobre seu re

gistro de nascimento. Henrique pede a Noronha

que não faço nada por enquanto com o registro
de loura. Dulcina flagro Teresa e João Antonio
se beijando. Teresa revela o Dulcina que ela

forçou Lídio a beijá-lo. Teresa diz a Dulcino que
Diogo não presto e a aconselho a se desculpar
com Lídio o quanto antes. Padre Inácio dá a pri
meira aula de inglês a Florindo.

BELEZA PURA
José Henrique garante o Sheila que Robson
assinará uma procuração o seu favor. Raul diz
a SuZy que só iicorão juntos se elo contar o Nor
ma sobre eles. Triste com a partido de Robson,
Rakelli se veste todo de preto. José Henrique
pede o Robson paro assinar o procuração, mas
Adomostor faz tudo poro impedir. Norma diz a

Eleonora que Guilherme é um sedutor, mos ela
insiste que está pensando em se mudar poro Ni
terói e ficar com o engenheiro, as crianças e a

clínico. Robson diz que só assinará o documento

depois de lê-lo.

DUAS CARAS
Ferraço comenta que Bronco começou a guerra.
Branca responde que ele ganhou, mos talvez

esteja arrependido. Gabriel, depois de uma

perseguição espetacular, encurralo o ladrão,
que é entregue aos capangas de Juvenol. Sílvio

nego que tenha caí�o de propósito. João Batis
ta vai à oficina e procuro Antônio, assustando
Débora. João Batista diz que o corro está com

um problema no correio e que só Antônio pode
resolver. Mario Paulo atende o um telefonemo
e nado falam. Ferroço, do outro lodo do linha,
hesito. Sílvio o observo. c.

•

AMOR E INTRIGAS
Dorotéia diz poro Bruno que um dos "Francis
cos" deve estar vivendo sob falso identidade.
Dorotéia conversa com Kika. Um policial acho o

cordão de Alice no chão e diz que pedeser uma
pista. Kiko diz poro Dorotéia que perdeu os do
cumentos e teve que tirar segundo via, porque
ele foi assaltado quando chegou à rodoviário.
A polícia levo o vigio poro depor no delegacia.
Kiko diz para Dorotéia que se lembra do cora

dõ pessoa o assaltou, Dorotéia pede poro Kiko'
descrevê-lo e fica pasmo ouvindo o relato.

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Aquiles e Teófilo imploram paro Cloro curar

Ágata e a menino tento novamente usar seu

poder. Claro coloco os mãos ·sobre o cabeça de

Ágata e elo dá um sinal de vida. Ágata obre os

olhos e Teófilo e Aquiles o abraçam. Mario diz

paro Hélio se acalmar, mos ele aviso que irá

fugir. Velociroptor se aproximo e Hélio sai
correndo em direção 00 mor. O dinossquro
persegue Hélio pelo prnlc, mas ele entro no

mor e some. Velociraptor volta-se paro Mario
e elo se apavora. Toni convence Lúpi o procu
rar Mario e Hélio.
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Enquanto alguns
terminam, outros...
A Miss Brasil Natália Guimarães está
namorando o cantor leandro, do trio
KlB. Eles assumiram o namoro nesta
semana, em Nova Jerusalém, Pernam
buco, onde ela interpretou Maria
Madalena no espetáculo A Paixão de
Cristo. Natália e leandro se conheceram
durante a Dança no Gelo, do Domingão
do Faustão, em novembro do ano passa
do. Eles continuaram mantendo contato

depois do fim do quadro.

Lázaro Ramos e Taís

Araújo se separam
Taís Araújo e lázaro Ramos acabam de
se separar após quatro anos juntos. O
ator já deixou o apartamento onde o

casal vivia na última semana e passou
o feriado com a família, na Bahia. A
atriz compareceu - ainda de aliança
- ao casamento de Fernando Torquatto
e Marina Morena sábado, no Rio. Em
setembro do ano passado começaram
a circular rumores de que o casamen

to deles não estaria bem.

Cantor faz do,ação
para sua cidade
De volta à cidade onde nasceu por
conto de seu novo filme, "The Open
Road", Justin TImberlake revelou seu

lado generoso. O cantor de 27 anos

fez duas doações de US$ 100 mil em
Memphis: para o Museu de Rock e Soul
e para a Fundação Musical da cidade.
"Eu sempre vou apoiar minha cidade
da mesma forma que ela sempre me

apoiou", disse. As doações serão usadas
na educação musical dos estudantes.

PREVISÃO DO TEMPO

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 cohma. Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3.

SOLUÇÃO
Nestes dias ocorre presença de sol em toda.
SC, com mais nuvens e pancadas de chuva
acompanhadas de trovoadas e descarga elétrico,
devido à aproximação de uma nova frente fria.

� Jaraguá do Sul e Região

HOJE 6. Mí�: 19° C
MAX: zr C
Sol com nuvens

QUINTA 6Mí�: 21° C .

.

MAX: 310 C .

Sol com nuvens
"

SEXTA
"

SÁBADO

Mí�:.19°oCQ Mí�:.18°oC Q"
".

MAX. 25 C f ," MAX. 22 C
f It 11 I .J' II I

Chuvoso
, I Chuvoso

.

. "II ÁRIES

4.�S· (20/3 o 20/4) . '.

I' O ariano não tem

� ( hoje um dia dos mais
otimistas porém

e o hora ideal de você colocar
no papel os metas que desejo
realizar nos próximos tempos.
As energias do Lua com Soturno

pedem concretização dos planos,
mos você preciso agir.

)(
GÊMEOS
(21/5 o 20/6)
A Lua no seu signo
oposto 00 seu, po
rém em tensão com

Soturno, foz com que suo relação
com o pessoa amado ou com

alguém esteja precisando de
ajustes. É hora de certarem os

ponteiros e definirem os papéis
de cada um nesta relação.

L-'\.. LEÃO .

�� (22/7 o "22/8) �"
::. ') Com o Lua no signo

� ""'-- de Sagitário, o dia
é poro o leonino se

divertir. Se tiver filhos, ótimo, se
não, saio com quem orno e curto
um romance. Use suo generosi
dade lidando com crianças, tudo
isso vai fazer com que você se

sinta mais leve.

"TOURO
(21/4 o 20/�) .

"

O taurino vive um dill
bem movimentado'
e está conseguindo

colocar em palavras o que vem
do fundo do seu coração. Mostre
II pessoa ornado aquiio que você
sente. Pode conhecer alguém
inteçessante hoje, as surpresos
e�ão aconJecendo.

,.."
CÂNCER

"rrr
VIRGEM

�_.........� (21/6 o 21/7) ., (23/8 o 22/9)
;�-f� Hoje o Lua se

"

Com o Lua no sua

: ; encontro em tensão área doméstico,
"

com Saturno e este é um dia poro
isso mostra que é um dia poro você ficar em cosa. Uma conver-

organizar suo rotina. Seja mais so entre você e seus familiares
metódico, arrume o agendo. Vejo vai ser bem legal. Vocês vão
se você tem sido disciplinado estar fazendo mil planos, mos 11

como o universo tem lhe pedido. união familiar pode proporcionar
Cuide também do suo saúde. algumas novidades.

> Fases da lua

NOVA CRESCENTE CHEIA MINGUANTE

7/3

I � 14/3
" O 21/3 "'V 29/3

#
LIBRA
(23/9 o 22/10)
O libriano tem um

dia ótimo poro
_

estar junto com

parentes. Primos, vizinhos,
colegas de escola, ou trabalho,
tudo isso vai bem e trazer mo

tivação. Aliás, suo comunica

.çiío está mais sério e isso foz
"

com que você s!,ja respeitado.

. SAGITÁRIO

r
� (22/11 o 21/12)

A Lua está no seu

signo em tensão
com Soturno e

pede poro você olhar para si
mesmo e ver o que vai bem ou

não vai bem. Hoje é um dia poro
discernir tudo no suo vida e

conseguir colocar cada coisa no

seu lugar. Controle os exageros.

ESCORPIÃO
(23110 o 21/11)
Dia apropriado
poro vócê pensar
bllstante em como

vai gostar dinheiro.
É hora de poupar e se fizer bons
negócios i�esperados, saiba onde
investir. Soturno com Lua lhe

garantem êxito se for comedido e
não deixar o impulso dominar.

. CAPRICÓRNIO

'16,"t (22/12 o 20/1)
......... �. Hojeodiado

.

copricomiano é
de introspecção,

com seu regente em tensão com o

Lua. Aque mais quieto e ouço os

insights. Você vai ser bombardea
do poi' novas idéias. Preste muito
atenção em todos os sinais que o
universo tem lhe dado.
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ANIVERSÁRIOS .

26/3
Anatalia Pereira Schug
André F. Buzzi
Carmem Schwirkouski
Dilson Povath

: Douglas L. Ramos
Ednilson Philadelspho
GUmara Simbalinski
Greice K Pianezzer
Jean Marcelo Pereira

• Joõo Nilson Schiochet
Josiane Venera
Liege Hass

,
Luciano Erdmam
Luzia D. Hille
Marli de Souza
Narciso Sevegnani
Ricardo Voigt
Vanderson Berns

: Victor Hugo G. Sali

DIVIRTA-SE

Pagando
promessa
A velhinha toda encarquilhado ia

pagando uma promessa e subindo
de joelhos os 452 degraus da Igreja
Nossa Senhora da Penha. Ouando já
cumprida mais da metade da emprei
tada, perdeu o equilíbrio e despencou
lá de cima. Ao estatelar-se no chão,
estava morta!
Juntou a maior multidão pro ver o

que sobrara da velhinha, quando uma

mulher berrou:
- E você que estava perto dela, por
que não segurou a pobre da velhinha?
- Eu não! Sei lá, se ela tava pagando
promessa ...

Desperdício. "

o brasileiro pergunta ao amigo.
-O que significa colocar 20 argentinos
numa Van e jogar num precipício?

.

- Não sei - responde
- Desperdício� .. pois, na Van caberia
.mnís 20.

AQUÁRIO
(21/1 018/2)

.

O aquariano preci
sa hoje saber quem
são realmente seus

amigos. Soturno lhe pede respon
sabilidade neste tipo de relação.
Participe de reuniões, o troco de
idéias vai ser muito positivo para
seu crescimento. Trabalhos em
grupos também.

PEIXES

... (19/2 o 19/3)
•• Pisciano, suo
�.,., imagem público

hoje está muito
forte e é importante você saber
se expressar corretamente. Saiba
com quem falar e a hora certo.
Saturno lhe avisa que não é hora
de você estar querendo mudar
alguma coisa. num dia como hoje.
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Detalhes' que refletem bom gosto
. �. '-

Utilização de pastilhas em

vidro ou porcelanato tornam
o ambiente único

Elas são pequenas, mas é

impossível não notá-las. As
pastilhas utilizadas para
revestir e decorar espaços
trazem requinte e ar de
exclusividade para os

ambientes. Muito utilizadas
em forma de mosaico nas

cozinhas, banheiros, piscinas
e fachadas de prédios
residenciais ou comerciais,
elas ganham cada vez mais

espaço e foram destaque na

última Revestir, a feira
<'

internacional de
revestimentos, que aconteceu

este mês em São Paulo e

reuniu cerca de 32 mil
profissionais entre arquitetos,
decoradores, empresários e

engenheiros.
Cleyton César Círico, da loja
Decorpisos Acabamentos,
participou do evento que é

referência entre os

profissionais da área de

construção, e conta que o
mercado vem apresentando
diferentes materiais e cores

para as pastilhas. Segundo ele,
o uso deste tipo de produto já
é uma tendência no universo

da decoração. "Elas aparecem
em cores sortidas, e a escolha
da cor vai depender do perfil
do cliente. Todas as cores

•••

estão em alra", afirma.
O tradicional centraste entre

,

o preto e o branco nunca sai
de moda, mas para esta

época do ano, ele apresenta
uma forma diferenciada. "O

. xadrez, principalmente
misturando o preto e o

branco, está de volta" ,

.revela Círico.
'Outra novÚ.lade em

pastilhas é a matéria -

prima utilizada na

fabricação. Elas podem ser

de vidro, cerâmica,
porcelana, porcelanato e até

mesmo 'de metal. A decisão
.

por um material em específico
vai estar relacionada corn a

preferência do consumidor e
com o local onde a pastilha
será aplicada.
O mosaico das cores azul
claro e azul escuro, por
exemplo, pode ficar bem

.

tanto em piscinas como em

banheiros. Com estilo e

criatividade, é possível
misturar ainda outras
tonalidades e texturas. São
detalhes pequenos, mas que
podem fazer toda a diferença
na decoração de um lugar
especial.

Pastilhas em porcelanato

O porcelanato é submetido a

um processo de polimento e

retifica que garante a precisão
no tamanho das peças e o

máximo de brilho.Por possuir
grande durabilidade, este ripa:
de pastilha é indicado pará'

'

ambientes de alto tráfego
como escolas, hospitais,
shopping centers, aeroportos,
indústrias e supermercados.
Além disso, o .porcelanato é

um revestimento adequado"
para uso em-fachadas de
prédios.

"

.

,Pa$tilhas de'vidro

Às pastilhas ern vidro '

.i.' ., .

,..
'. I' J �

.'$o
•

apresen�am dive�sa� cor.¢s
cristalinas, além de serem

resistentes à ação do, tempo ..9' ,

vidro utilizado proporciôna '.

um brilho multi-direcional.
Assim, as cores presentes
numa única peça serão parte
das cores presentes nas outras

peças, e a quantidade dos
.

pigmentos de cor em cada

peça pode variar bastante: Por
exemplo, o que é apenas uma
nuance de cor em uma das .

placas de pastilha pode ser a

cor predominante de outra:

Dicas:
- O mosaico de vidro é

indicado para revestimentos
de piscinas, paredes internas,
externas e pisos de tráfego
moderado.
- Para o assentamento de
pastilhas de vidro é
fundamental o uso de 'cola
específica para esse fim ..

- O assentamento de pastilhas
de vidro requer mão-de-obra
especializada. Se necessário,
solicite ao seu revendedor a
indicação de um profissional.

••

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



viverbem-----· o CORREIO DO POVO m
OOARTA·FEIRA, 26 DE MARÇD DE 2008 IE.I

"-

TENDENCIA

.

Misturar o clássico e o moderno já virou tendência em decoração de' ámbie'ntes'

Armãríos, baús, lustres, vasos e poltronas que
parecem ter sidoretírados de palácio da
antiguídade, agora estão em evidência.

Cores neutras e tradicionais contrastam com a

força do vermelho, que deixou de ser uma

tendência passageira e se tornou tom obrigatório
em ambientes modernos. Segundo' especialistas,
o clássico e o contemporâneo podem ocupar um
mesmo ambiente de forma harmoniosa e, esta

mistura já virou uma tendência em decoração.

, Para Paulo Renato Vieira, da Casa Geraldo, ás
novidades do setor podem ser comparadas com o

mundo da moda. "A moda vai e volta e isso
também acontece com os móveis" afirma. Ele
explica que para acompanhar estas mudanças é

preciso buscar atualização. Por isso, a loja visita
todas as principais feiras à procura de novidades
em artigos decoratívos e design de móveis, além
de manter parceria comercial com os principais
fabricantes de móveis e de artigos de decoração
tais como: Antica, Anriqua, Artimage, Bartelli,
Casa Bonita, CGC Móveis, Cores de Terra, DaU
Móveis, Estobel, Estofados Jardim, Giovane
]hovini, Gold Line, GS Móveis, Idea Tíssot Kehl,
La Casa, Mannes, Mariza Prado, Melyana,
Menegolla, Modali Design, Modulaque, Móveis
Imperial, Móveis James, Móveis Nordeste,
Raffinato, Reginez, Ribeiro Pavani, Tapec, Tapis,

Tee Line, Veneza, Verona, entre outras.

Mantém também parceria com importadoras
que trazem dos principais centros de design
mundial. A partir deste mês, será a

representante exclusiva de toda linha Sierra
Móveis para a região.

Segundo o empresário, o objetivo de sua loja é

oferecer comodidade, praticidade, preço e

produtos de qualidade, aliado a um atendimento
eficiente e diferenciado para um consumidor
cada vez mais exigente. Sua preocupação é

disponibilizar uma loja onde arquitetos,
decoradores e clientes possam adquirir produtos
nacionais ou importados de qualidade sem

precisar se deslocar a outros centros.

Mas assim como na moda, não basta seguir as
tendência. Paulo Renato sugere que é preciso .

respeitar diferentes gostos e estilos. "Atender
ao gosto do cliente. Essa é a tendência", afirma.
Segundo ele, os arquitetos e decoradores
podem e devem dar sugestões baseados em
suas experiências e conhecimentos, mas é o

consumidor quem deve fazer as escolhas, pois é

ele quem vai. conviver no ambiente no seu dia a

dia. Comenta também, que em função do
. avanço tecnológico que proporciona mais lazer
e comodidade e da insegurança' de nossas

.

cidades as pessoas têm ficado mais tempo em

sua própriacasa com familiares ou COp1. O.S. :'
amigos. Por. isso, além de bonita sua casarem

que ser confortável.

Detalhes -que podem fazer a diferença

Misturar tecidos, texturas, estampas e

principalmente, diferentes tipos de materiais
'também 'ê lima reridênda em decoracão, Os
estofados e�pol�i;çmas,�ri1 couro, por'exemplo,
ainda são utiliza�làs>(ri�{ tambérn podem ser

revestidos com diversas padronagens de '. .

teddos::"Ç()�es fortes ou �St�i1�pa.s flbra'is' se, .' ,

compõetr;enrré sil vai'depender do .local'que.
irão Óéi.lI)a� e 'do perfil e gosto db

.

cliente.

.
"""

Já os castiçais, as taças e os copos,
além da utilidade, podem funcionar
como peças decorativas. "O'vidro..o
espelho, o inox e o cromado também
estão em alta" revela Paulo Renato.

Segundo ele, o espelho é uma

tendência muito forte nos dias de
hoje e está sendo utilizado cada vez
mais, poi's além da claridade que
proporciona ele amplia o ambiente .

Outra tendência é a

madeira de demolição
ou as laminas imitando.

.

as madeiras dedomolição, que
deixam o móvel com aspecto de
antigo .. Esta técnica aparece nas mesas,

aparadores e armários e segundo Paulo Renato,
o estilo pode ficar bem tanto em uma casa de
campo como em um apartamento moderno.

As fibras sintéticas e a palha de bananeira já
conquistaram espaço nas salas, nos estofados e

nas mesas de jantar. Os artigos feitos wm estes

materiais podem ser ideais para ambientes
externos e casas de praia. Mas também
decoram os interiores, pois além de beleza,
oferecem conforto:

.

Reaproveitar também está "em alta"

Outra recomendação dos especialistas é que não

é preciso mudar todos os móveis para decorar
bem sua casa. Com a finalidade de diminuir
custos ou até adaptar orçamentos, muitas vezes

sugerimos o reaproveitamento dos móveis já
existentes desde que harmonizados com as novas

aquisições sugere Paulo Renato. Para ele, o
importante não é somente vender, mas sim
deixar o cliente satisfeito. Emmuitos casos, a

simples mudança de posição dos móveis e o
.

acréscimo de uma decoração, já podem trazer

um novo estilo 'ao-espaçov, Para .isso a loja .

disponibilíza suas consultoras que, após
conhecer os espaços darão sugestões. Também
disponibilizamos serviço de demonstração de
móveis e decorações gratuitamente desde que .

seja adquirida alguma peça, pois o cliente muitas
vezes gosta do produto na loja, mas têm dúvida
sevai ficar bem no espaço por ele imaginado.

A loja também atende seus clientes com hora
'.

marcada, aceita llst�s dé casamento, onde os

noivQs'podem esçolher ós.�iügos com .os quais
mais se identifícam.' ,';., �

. ,

Sejam todos bem vindos a Casa Ger�ido:

Aguardamos sua visita.

(47) 3275�1721,:" ,

(47) 3275�2395
.. :'.
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Bingos de todo país foram fechados há dois anos durante o operação do Polícia Federal, "Vermelho 27"

OS BINGOS DEVEM REABRIR?

ARLINDO KRETZSCHMAR,
69 anos, aposentado '

"Não, porque muito gente.
,gosto dinheiro sem necessida-

.

de. Recebe o pagamento e já
gastâ; Muito família pode ficar
sem comido".

ROGÉRIO MARODIM,
41 anos, servidor público
"Sou contm. Qs jogos estimulam
o vítio, pri!,!cipalmente aposenta
dos. Eles 'gastam todo a rendo por
terem esperança de ganhar".

ODETTE HENNING,
73 anos, aposentado

.

"Nunca. A Justiça não age
como deveria agir. É só

,

ter dinheiro poro entrar
com recurso e já consegue,
reabrir".

MERY ELEN R. ALVES,
33 anos, atendente

"Depende. Poro o nosso região
teve mais vagas de trabalho,
por outro lado o vício foz os

pessoas perderem dinheiro".

MARLI ROSA LORENCETTI,
52 anos, dona-de-casa

"Se pode ter tontos outros
jogos como o loteria, não vejo
problema. Se for saudável,
com fiscalização. Mos eu não
confio na máquinas de jogos".

RUY SCHERER, 44 anos

proprietário de panificadora
"Sou contra. Se for liberar os
bingos, pode liberar os drogas.
O efeito é o mesmo. A depen-

.

dência acarreto problemas".
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S Ingos
podem voltar
afuncionar
Governo Federa2 retoma
discussão após po.Jmica
JARAGUÁ DO SUL tica: os bingos devem ou não

Ainda com as freqüentes 'reabrir? Volta as. discussões
notícias de apreensão' de má- sobre constitucionalidade,

.

ar

quinas e fechamentos de casas .recadação de impostos, vícios e

de bingo, não se percebe que já conseqüências. Mesmo com.as

passou mais de dois anos desde diversas liminares solícitando
que a atividade perdeu o ampa- abertura ou fechamento das ca
ro legal. A operação relâmpago ' sas de bingo no pais, a Codesc
batizada como "Vermelho 27"

.

(Companhia de De�envólvi�
(referência ao tango do cantor menta do Estado de Santa Cata
Nelson Gonçalves que falava de rina), como era previsto, deixou
um jogador que sempre aposta-., defíscalízar a atividade.'
va no vermelho 27 e um diaper- As controvérsias sobre
deu tudo), que fechou 24 casas o jogo de azar ultrapassam as

de bingo e lacrou quase duas questões legais. Há quem, do
mil máquinas caça-níqueis, próprio governo, inclusive o

em setembro de 2006, deixou presidente Luiz Inácio Lula da
muito catarinense preocupado Silva (PT), mentor das ações
e calculando o prejuízo. Santa de repressão em seu primeiro
Catarina perdeu R$ 1 milhão de mandato, enxergue esse tipo
arrecadação mensal e cerca de de jogo como fonte de renda
9 mil empregos, diretos e indi- que pode ser Iegalízada. Em
retos, foram interrompidos'. Brasília, o Conselho de De-

A retomada da possível re- senvolvímento Econômico e

gulamentação pelo governo Social avalia a possíbilidade, .

federal (estuda-se que a Caixa: tendo à frente o ministro das
.

Econômica Federal faça o con- Relações Institucionais, José
.

trole das cartelas) incentiva a Múcio Monteiro.
.

expectativas de empresários do
setor e deixa a população crí- LUCIANA DE AGUIAR
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PRA FICAR'
ANTENADO

Minha querídn Rosinha Nunes Mari
nho, sempre elegante e de bem com a

vida, me enviou por e-mail interessan
tes observações sobre a Páscoil deste
ano e sua precocidade no ealendúrle.
Rosinha chama a atenção que, em fun

ção das regras da definição da data,
que muda de ano a ano, em 2008 a

Páscoa veio "muito cedo", em 23 de

março. Outra Páscoa tão cedo quunto a

deste ano só em 2228. A data da Pás
coa é definida em função do equinócio da
Primavera (este ano caiu em 20 de março).
A Festa Cristã é festejada no primeiro do
mingo depois da primeira lua cheia, depois
do equinócio da Primavera.

.

HARMONIA
-Móveis-

3373-0490

www.harmoniamoveis.com.br

DO LEITOR
O dentista Paulo Roberto Orzechowski,

.

que é também diretor social da ABO

(Associação Brasileira de Odonto
logia), enviou e-mail para a coluna

perguntado se este ano vai ou não vai
acontecer a Schützenfest?? Com a pa
lavra, os organizadores!

" A ignorância não
é a deficiência

causada pela falta
de conhecimento e,
sim, a incapacidade

que algumas
pessoas tem em

fazer o cérebro
acompanhar a boca."

FABRíCIO LUX

........ : ; ,.-

I LotérifoPingfl Fogo
, I #.

1ofer1••

. 1AGORA NO SUPERCEIfmI AIIGEIONI
...........327.5�2.929 ...

No dia 22 de março,
á jovem Deisi Laís
Müller completou
21 anos. Quem mondo
os parabéns são os

familiares e o noivo
Rafael Diego Caetano

.'

CASAL DESTAQUE
O destaque em nossa sociedade é o

boa gente Ivo e sua Norma Ewald,
que juntos formam, sem sombra de
dúvidas, um casal super do bem.

LEITORA DO DIA
O leitora do dia é a amiga Joseane
Gonçalves, que lê esta coluna para
ficar por dentro das novidades de
nosso mundo das baladas.

MORTO SAUDÁVEL
No plantão do Hospital Geral, um dos
médicos abordou o colega que aca

bara de assumir o posto na clínica:
- Ô Joel, tá lembrado do seu Ob
dúlio?
- Aquele que tem diabetes e pressão alta?
- Esse mesmo!
- Aquele com gota e cálculo renal?
-O próprio!
- Pois é ... morreu!
- Coitado, tão cheio de saúde!

JUVE
Hoje à noite, às 20h30min, no João
Marcatto, o novo técnico do Juventus
Abel Ribeiro estará com um abacaxi
dos grandes nas mãos - caso o Moleque
Travesso perca para o Marcílio Dias, as
chances do Juventus cair para a 2°. di
visão são grandes, quase irreversíveis.
Portanto, gente, o apoio da torcida hoje
é tudo! Vamos ao estádio!

NIVER DO ROCHA
O aniversariante de hoje é o meu queri
do empresário Alcides Rocha, que é um
bom amigo, pai espetaculat um átimo
marido e uma pessoa extrovertida que
leva sempre seu bom astral por onde
passo. Parabéns, Rocha! E que Deus
continue te iluminando para que você
seja sempre esta pessoa especial.
Outra coisa, na sexta-feira, a partir
das 15 horas, Rocha comemora tom-

.

bém os 15 anos da sua Roauto no

pátio da empresa. Que beleza, estão
todos convidados.

JANTAR'
No próximo dia três de ebril, a
descolado Adega Airoso Me-'
nezes, do amigo Thiago, numa
parceria com o competente
gourmet Julmir ROlla, reserva
30 lugares no restaurante do
Hotel Kayrós paro um seleto

grupo de amigos que irão
participar de úm Jantar com

.

Degustação. Cloro que tudo
isso tem um preço, 90 reais
por pessoa.

QUEBRADEIRA .

Um funcionário de uni banco aqui da
nossa região, se negou, outro dia, a dar -

preferência a uma gestante. Exigia que
provasse a. gravidez. A futura mamãe,
acredite, teve de mostrar o exame. Como· .

. diria Tim Maia, "Chame o síndico'�! ,

--

CENTRO: 3371;.Q80Qc
BARRA: 3370-0012 .

wlurd@"atuf\o.comibr
www.wlQrdjaragua.com.br

,

TE CONTEI!
.'Através da Secretária de Estado
do Desenvolvimento Regional de
Jaraguá do Su,!; acontece hoje às
19h30min, no Grande Teatro da
Scat com o presença da excelente
contara Carla dos Santos, o etapa
regional do 2° FEMIC. A bando
Alta Rotação animo o testo.

;� • Na marco dos cinco;,
ii,yasão do Iraque, os Est,
:*contabilizam, oficialm
mil soldados mortos.

• Um alerta aos nossos 1�i!9res:
nesta temporada de sol e eliUYOS
fortes, muito cuidado é pouco, Já
que as pancadas de chuva vêm

,

provocando uma virose incômodo,
que tira as pessoas de circulação
�ob cuidados médicos.

"

• Arrumando valjse paro peque-
OÓ temporada na capital p'auHsta,
participando de um curso no "Hair
Brasil", Carlos Siqueira Filho, pro
jeto de coufeir.

• Sexta-feira (28), o arquiteto Re
nato Escobar recebe seleto grupo de
amigos no Beira Rio Clube de Cam
po, para testejar em grande estilo a
idade nova.

• Patrícia, o bonitona e compe
tente personal trainer da Impulso,
ex-james do futsal do Malwee,
monda avisar que está livre e to
talmente solteira, à procuro. Vixi...
Pati, vai chover·pretendentes.

• Amanhã (27), aproveitem, será
o último noitada do 115 Choperia.
Depois as porto se fecham defini
tivamente. Para tocar a despedi-
do, o grupo Nova Tendêgçia OJ
rnando'S.

.

• Com essa, fui!

Curtir o bom astral' e as

delícias das mossas dó
Domini, no Superangeloni:
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Mantega diz que prazo será mantido
Segundo ministro, preocupaçãodogoverno é manter crescimento sustentado
BRASíLIA

Oministro daFazenda, Guido
Mantega, afirmou que o governo
não tem em curso nenhuma me-'
dida para restringir a oferta de
crédito no Brasil, Segundo ele,
o que há é UII).a preocupação em

manter o crescimento sustenta-
· do e de forma equilibrada nos

próximos anos, O ministro disse

que o governo,quer é evitar que
haja uma aceleração excessiva
do crédito no País. Mantega quis
esclarecer as notícias publicas
nos jornais na sexta-feira e no sá
bado passado, de que o governo

, estaria preparando medidas para'
diminuir a oferta de' crédito.

Mantega disse que há uma

preocupação do governo em es

timular os investimentos em se-

· tores que operam Gam a capaci
dade instalada elevada.para que
esses setores possam, garantir o

atendimento do aumento da de
manda. Ele citou como exemplo,
o setor automotive e os setores

de aço e cimento, que, segundo
ele, são segmentos da economia

que lideram o crescimento no

PID (Produto Interno Bruto). O
ministro fez questão de frisar

que, embora tenha sido men

'cionado em algumas matérias
na imprensa, ele não falou em

estabelecer limites para prazos
de financiamento. "Só falei que
80 ou 90 prestações talvez fosse
um número excessivo, mas não
.falei que 36 meses seria o ade

quado",disse.
Amanhã, Mantega se reúne

com' representantes
'

dos bancos

para discutir se o crescimento da
oferta 'de crédito no Brasil está
acont�cendo de. forma segura. •

"Vóu fazer com os bancos uma

avaliação da situação":

·

Volkswagen completa 55 anos de Brasil
Entre os lançamentos prometidos para este ano está a nova geração, do Gol

J
'

A Volkswagen do Brasil com

pleta 55 anos no país e, como parte
das comemorações, reserva diver
sos lançamentos para 2008. O pri
meiro será o Jetta Variant em abril,
mas as atenções do mercado estão
voltadas à nova familia de auto

móveis, que conta com mais uma

geração do Gol.
A história damontadora come

ça em 23 de março de 1953, em
um armazém alugado na Rua do
Manifesto, no bairro do Ipiranga,
em São Paulo, onde a Volkswa

gen do Brasil Ltda começou sua

atividade no país. Os primeiros
Fuscas (na época ainda chama
dos de Volkswagen Sedan) eram
montados com peças importadas
da Alemanha por apenas 12 em

pregados. De 1953 a 1957, foram
montados nesse galpão 2.820 ve
ículos (2.268 Volkswagen Sedan
1.200cc e 552 Kombi).

Em junho de 1956, amontado
ra alemã decidiu construir sua pri
meira fábrica em São Bernardo do

Campo, aprimeira também fora da
Alemanha.

No ano seguinte, saía da
linha de montagem o primeiro
modelo da marca fabricado in
teiramerite em território nacio
nal: a Kombi.

- -

Montadora vendeu cerca de 15 milhões di! veículqs no mercado brasileiro

A Volks:em ,números,
Com mais de 21 mil empregados, brosilefro, vendeu quase 15 milhões d�

o Volks é o única.labricante de veículos - veículos e exportou 2,3 milhões de uni-
que possui cinco f@ricas em todo Brasil, dades paramais de 50 países em todos o
sendo uma exclusivó para o produção de miJl)do�Neste ano, o montadora investirá
motores. Em q5 anos, o empresl! acumu..- RSe 123 milhões para ampliação do fó-
lo maisde 17 õesde-veículosmonta-' brica,de nfotores, em São Carlos (SP). Até
dos (entre c'

.
'

setembt� o cnpacidade produtivo paSSQ-
leves� camil)' \ ró'de J .800 pam, 2.700 motores por dia.

�.. �A>� e> \;','

., ;"'��� � W'"

avalia o repórter.
O jornalista menciona - a

diversificação dos produtos e

destinos de exportação bras i-
,

leiros, e qualifica de "autôno
ma e transparente" as inter

venção do Banco Central (BC)
na economia.

Entretanto, lembra o Mon
de, há "perigos" que "se apro
ximam". O primeiro é um

ligeiro déficit no balanço de
conta-corrente em 2007 por
tonta do ritmo de importa
ções, elevado pela alta deman
da interna e pelo poder de

compra do real.
''A inflação é o segundo

perigo. O presidente Luiz
Inácio Lula da Silva a consi
dera o pior inimigo dos po
bres, cuja' causa ele defende.
O chefe de Estado prefere' um
crescimento modesto, que
não transporte o germe do re
torno da inflação", escreve 0-

repórter.

País mantém "serenidade"
diante de crlse, diz Monde
SÃO PAULO

Em uma análise da con

juntura econômica brasileira,
o correspondente do vesper
tino parisiense avalia que a

lOa economia do mundo "vive
um período de esplendor que
inspira confiança em seus

parceiros, assim como em si
mesma". Entre as razões que
o repórter elenca para criar tal
clima, está o crescimento de
5,4% do Produto Interno Bru
to (PIB) em 2007 - "a segunda
boa notícia do ano, depois do
anúncio, no fim de feverei
ro, de que o Brasil se tornou

credor" no sistema financeiro
. " mundial.

"É o país emergente que.
.mais aumentou seus meios de
troca em 2007. O nível de suas

reservas - hoje superiores sua

dívida externa pública e priva
da - lhe garante um confortá-

.

vel colchão de divisas que lhe

protege da sen do mercado",

INDICADORES CÂMBIO

f íNij1CE _
VÀRIAÇÃO MOEDA COMPRA VENDA VARIAÇÃO

ISOVE,SPA 2,38% Dólar comercial (R$) 1,730 1,732 -0,86%
..

Euro (em USS) -1;563 1,563 1,29%
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FLORIANÓPOLIS
Com R$ 140 milhões em

faturas a receber, foi lançado
essa semana o Programa Ca
san de Recuperação da Recei
ta (Procrer). Aprovado pelo
governador Luiz Henrique da
Silveira, pelo decreto 1.089,
os clientes com dívidas até o

final do ano passado, de con

tas de água e esgoto, podem
parcelar em até 100 parcelas
mensais, sendo que a primeira
deverá ser paga no ato da as

sinatura da adesão. Recebida
a notificação, o parcelamento
com descontos nos juros e na

multa pode ser assegurado até
30 de junho. Depois disso; a

Casan vai inscrever os deve
dores. no Sistema de Proteção

ao Crédito (SPC).
Para assegurar o benefício, o

interessado deverá estar em dia
com as faturas de água e esgoto
vencidas no exercício de 2008.

No total são 166 mil devedo
res, entre pessoas físicas e ju
rídicas. A maioria dos devedo
res - mais de 100 mil contas

-. se localiza em 20 municí

pios onde o serviço foi muni

cipalizado, sendo os maiores

Joinville, Balneário Camboriú,
Itajaí, Itapema e Lages.

Pela dificuldade de execução
de toda a dívida, a Casan tem por
meta recuperar apenas R$ 20mi

lhões, explicou o diretor finan
ceiro da companhia Laudelino
de Bastos e Silva. ''Mesmo não

podendo cortar o abastecimen-

Defesa

SANTACATARINA---------

to nas cidades em que o serviço
foi municipalizado, temos boas

perspectivas de receber a dívida,
pois vamos executar o devido e

acionar o SPC", declarou. Das

pessoas jurídicas, os maiores de
vedores são do comércio, rede
hoteleira e hospitais.

A adesão ao Procrer se

dá por opção do cliente, seja
pessoa física ou jurídica. No
parcelamento, o valor mensal
mínimo a ser pago deve ser de
R$ 25 para pessoa física e R$
100 para pessoa jurídica. Uma
tabela de descontos que será

apresentada aos interessados
no momento da adesão ou

pelo fone 08006430195.

CNRjADI

Um dos fortes argumentos do deputado Herne·us de Nodal 00 defender o projeto do Previdência é quanto à formação de um

conselho que irá determinar o aplicação dos recursos do fundo. "Será formado por servidores de carreira com o exceção do
secretário de Administração. Evitará o que ocorreu, por exemplo, com os recursos do prefeitura de Florianópolis aplicados

.

num banco que estava falindo," alfinetou o parlamentar, pois o coso se deu no administração Angelo Amin.

Casan oferece parcelamento de dívidas
Quem quiser aderir ao programa de recuperação de receita tem prazo até junho

ENTÃO TÁ
.

Enquanto do tribuno o líder do PT, Pedro Uczai, co
brava o cálculo atuarial para daí abrir o discussão
do projeto do Previdência o líder do governo, Her
neus de Nodal, afirma.va que já estava de posse dos
números.

NOVIDADE
Uma dos novidades do projeto do Previdência, enca
minhado pelo governo do Estado, é o de estender 00
companheiro, no coso de um casal homossexual, os

benefícios previdenciários. Atende em porte uma dos
bandeiras do ex-deputado Duduco.

. BATALHA
Enquanto dirigentes do Sinte, que visitaram o As
sembléia ontem à tarde, solicitando aos deputados
que transformassem o Prêmio Educar num reajuste
salarial único fJara todos: os prctesseres, inclusive,

"

os aposentados, em aprovado o adminissibilidade
do medido provisório do governador Luiz Henrique
que instituiu o Prêmlo Educár. O'uanto à solicitação
do categoria os governistas já sinalizaram que não
será aprovado. Mesmo assim os adversários já ma

nifestaram que vão apresentar emendas e substitu
tlvcs.mesmo que seja derrotado em p.len.á.rio.,.

,
INTERPRETAÇÃO
Segundo o .deputado Kennedy Nunes o governo do Estado
vai protelar o quando puder o julgamento do governador
Iuizlienrlque no TSE. Usará de todos os meios para pro
vocar um adiamento até janeiro do ano que vem, quando
será cassado ou renunciará. "A partir de 2009 é o As

.

sembléia que escolherá o governador poro um mandato
tampão, através de uma eleição indiretamente entre os

40. Daí eles garantem o permanência no Centro Adminis
trativo, pois têm o maioria."

Diretor financeiro diz que companhia prevê recuperar R$ 20 milhões

, GAMDIDATO
,

, O ex-prefeito Irineu Pasol� ndidato dos tucanos em ··Já:'·
raguá do Sul. O presidente do PSOB, leonel Pavon, está traba::ir
Ihando uma aliança com o'RPSnão descartando conversas'com t

o OE� e o PMOB. O partido qul¥r retoniar o cargo que sabe at�
com o apoio do PR e do PP. Os progressistas estõo adiantados nos

costuras com o PT.

o
,«

�
:::l
>
is

,

tondo-se como foto" istii,6elson Fernand
e e apostando na�'s ura a prefeito deCri
nversos avançadas com o PC do B. Chega à acre I

que as brigas internos no PMO
..

{moram seqüelas criando gmp -

mentos que de repente poderãQ estàr búscando outros altergativas,
e'umo delas é sua candldntum., "

.

. ...

DESCONFORTÁVEL
"Acho que o partido está devagar em relação o organização de
todo o processo. Tem que avança�'hg político de alianças," �es
tocou 'o deputado Décio .�ó�s r�v:�.lando uma certa insatisf
om o morosidade do PI d' dtwina. Espero que agora q.
rOlado uma comissão 'por' ersor com outras siglas
aior celeridade..

.

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



O CORREIO DO POVO IEQUARTA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2008----------NACIONAL,

MEDIDAS PROVISÓRIAS

Ações contra as MPs carregam STF
Das 25 editadas desde setembro, 17 são analisadas no Supremo Federal.
BRASíLIA de medidas provisórias. "Poderia

As 319 MPs editadas pelo ser seis ou 12 por ano", afirmou.
governo Lula desde 2003 não' De 2003 até o ano passado, o
trancam apenas as votações presidente Luiz Inácio Lula da
na Câmara e no Senado, mas Silva editou 319 medidas pro
acabam por aumentar a pauta visórias. Nos três primeiros me
de julgamentos do STF [Su- ses deste ano foram nove MPs.

premo Tribunal Federal). O número de MPs recebe crí-
Das 25 MPs editadas de ticas do presidente da OAB (Or

setembro para cá; 17 são alvo dem dos Advogados do Brasil),
de ações diretas de inconsti- Cezar Britto. "Enquanto o Execu
tucionalidade no STF. No Su- tivo insistir em legislar por meio
premo as MPs não trancam a das medidas' provisórias, usur

pauta, como no Legislativo, panda uma função do Parlamen
mas ações contra elas custam to, não vamos ter uma democra
tempo aos ministros, que se cia plena", argumentou.
vêem obrigados a estudá-las e As ações de inconstituciona-
a pedir e analisar pareceres. lidade contra as MPs se somam

O ministro Gilmar Mendes, aos mais de 137 mil processos
que assumirá a presidência do distribuídos aos gabinetes dos
STF em abril, defendeu na se- ministros do Supremo de 2007
mana passada, na Comissão de a fevereiro deste ano.

'

Constituição e Justiça (CCn do
Senado, um limite para a edição AGÊNCIA ESTADO Ministro Gilmor Mendes, eleito presidente do STF, defende limite poro edição de medidos provisórios

Combate a dengue terá 4 mil homens
Além de força-tarefa, prevençãodeve ser realizada ao longo do ano,

PSDB pedirá. quebra de sigilo
dos cartões da presidência
BRASíLIA

O PSDB decidiu ontem
em reunião de lideranças da
Câmara e do Senado, que vai
continuar na CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito) dos
Cartões, que investiga os car

tões corporativos, e insistir na
quebra de sigilo dos cartões
da presidência da República.
A presidente da CPI, Marisa
Serrano (PSDB-MS), disse que
colocará em votação hoje to
dos os requerimentos de que
bra de sigilo.

O líder do PSDB no Sena

do, Arthur Virgílio (AM), quer
votar hoje a convocação da
ministra da Casa Civil, Dilma

Rousseff, para falar' sobre o

dossíê divulgado pela revista,
Veja. Segundo matéria da re

vista o governo teria feito um

dossíê sobre os gastos do ex

presidente Fernando Henrique
Cardoso e sua esposa, Ruth.

De forma paralela à CPI, os
tucanos vão pedir à Procurado
ria-Geral da República que in

vestigue a autoria do dossiê,

Virgílio disse que vai pedir
à CPI informações sobre os gas
tos do ex-presidente e de Ruth
Cardoso, e do atual presidente,
Luiz Inácio Lula da Silva, e da
primeira-dama, Marisa Letícia.

RIO DE JANEIRO

A força-tarefa de combate
à dengue no Rio de Janeiro vai
contar com quatromil homens, a
partir da próxima semana. O efe
tivo terá profissionais dos gover
nos federal, estadual emunicipal.
Atualmente, 2,4 mil bombeiros e

agentes da prefeitura carioca já
estão nas ruas em busca de focos
do mosquito transmissor da do
ença, oAedes aegypti. "O trabalho
conta agora com 1,2 mil bombei
ros e 1,2 mil profissionais de vários
setores da prefeitura. O efetivo do
governo municipal passará para
2,5 mil e ainda teremos 300 agen
tes doMinistério da Saúde", desta
cou o coordenador da Defesa Civil
doMunicípio do Rio, coronel João
Carlos Mariano.

Segundo o coronel, após perí- Secretario de Saúde do Rio contabilizo mais de 32 mil casos do doença
ado de atividades emergenciais,
um trabalho preventivo deve ser

realizado ao longo de 2008.visan
do o verão do ano que vem.

A Secretaria Estadual de Saú-
de informou que vai divulgar

� hoje um novo balanço sobre
;s. os casos de dengue no Rio de
:::>

5 Janeiro. De acordo com o últi-
� mo levantamento, a doença já
� matou 48 pessoas, de um total
de 32.615.

AGÊNCIA ESTADO

CPI dos Cartões deve votar hojê req'uerhnentos de quebro de sigilo
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CONFLITOS TIBETE

testas no Tibete para lembrar o
aniversário da fracassada rebe
lião tibetana contra o mandato
chinês em 1959, que causou a

ida ao exílio do Dalai Lama.
As recentes manifestações

acabaram em distúrbios na ci
dade de Lhasa que causaram

19 mortes, segundo a versão
oficial chinesa, mas o Gover
no tibetano no exílio eleva
para 80 o número de vítimas e

afirma que mais 50 morreram

em províncias chinesas com

forte presença tibetana.

INTERNACIONAL���������

Dalai Lama volta a falar em renúncia
'Sempre respeitei a população chinesa, o comunismo chinês', disse o líder

SUGESTÃO
A secretária de Estado nor

te-americana, Condoleezza
Rice, sugeriu como solução
para o atual conflito entre a

China e o Tibete, que o gigan
te asiático adote uma política
mais "sustentável" para a re

gião autônoma e inicie con

versas com o Dalai Lama.
"Continuaremos encorajan

do (as partes) a iniciarem um

diálogo, porque, em última
instância, será a. única políti
ca sustentável para o Tibete",
disse Rice. O líder espiritual Dalai Lama pede que tibetanos não escolham a violência contra o povo chinês

Quito pede que OEA assuma

caso de equatoriano morto
QUITO

O governo do Equador re

cebeu com preocupação a

confirmação da morte de um

equatoriano durante a operação
militar colombiana no país e

solicitou que o secretário-geral
da OEA (Organização dos Esta
dos Americanos), José Miguel
Insulza, assuma ações para re

solver este caso.

A chancelaria equatoriana
indicou em comunicado que o

governo "recebeu com preocu
pação a confirmação da morte
do equatoriano Franklin Aisa
lia Molina" durante a opera
ção contra "um acampamento
do grupo irregular das Forças
Armadas Revolucionárias da
Colômbia (Fare) que se en

contrava clandestinamente no

Equador" ..
- O corpo do equatoriano foi

tirado do local do ataque por
forças militares colombianas

junto ao do porta-voz interna
cional das Farc, Raúl Reyes.

A versão da chancelaria
contrasta com a do Ministério
da Defesa da Colômbia, que as

segura que o corpo é do equa
toriano Franklin Ponelia Moli
na, conhecido nas Farc como

Lucho, enquanto uma família
no Equador diz que é de um

parente seu, de nome Franklin
Guillermo Aisalia Molina.
']\ morte do senhor Franklin.

Aisalía e amudança de seu cor

po à Colômbia constituem vio

lações dos direitos desse cida
dão equatoriano", acrescenta.
A chancelaria do Equador

disse ainda que o possível vín
culo do equatoriano com as

Farc "deverá ser, eventualmen
te, provado através dos perti
nentes canais legais, e mesmo

que seja comprovado não exi
me a Colômbia da violação dos
díreítos desse cidadão' .

Rússia promete
ajuda a Kosovo
Governo russo enviará ajudo hu

manitário às localidades sérvias do
Kosovo, que em 17 de fevereiro pas
sado proclamou suo independência do
Sérvia. Segundo presidente do Rússia,
Vladimir Putin, 'quando se trato de
questões políticos, é' uma coisa, mos

os assuntos humanitários sõo outro'.

Turistas presos
em roda-gigante
Um grupo de 400 pessoas ficou pre

so no rodo-gigante London Eye, um dos
principais pontos turísticos do cidade de
Londres. A rodo teve que ser paralisado
para que reparos urgentes fossem rea-

_

_ lizados, segundo informações do jornal
The Guardian. Os passageiros permane
ceram durante' uma hora suspensos o

135 metros do chõo, e depois de descer
do rodo. receberam o dlnheíro de volto.

NOVA DÉLHI
O Dalai Lama, líder espiri

tual tibetano, reiterou ontem

que renunciará "se as mani

festações violentas continua
rem", em referência aos pro
testos de tibetanos contra as

autoridades chinesas.
"Deixei sempre claro que a

expressão de emoções profun
das deve estar sob controle.
Se estão fora de controle, não
temos opções. Se as manifesta
ções violentas continuarem, re
nunciarei", disse o Dalai Lama.
A renúncia seria apenas do car

go político e não religioso.
O líder budista pediu que os

tibetanos se contenham e não
escolham a violência contra o

povo chinês."Sempre respeitei
a população chinesa, o comu

nismo chinês. Muitos dos ma

nifestantes tibetanos são ideo

logicamente comunistas. Tanto
dentro quanto fora da China, se
nas manifestações forem utili
zados métodos violentos, sou

totalmente contra", disse.
Desde 10 de março, monges

budistas com apoio da popula
ção civil protagonizaram pro-
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Jeferson (E) levou o terceiro amarelo no último sábado e não enfrento o Marcílio Dias hoje no João Marcatto

MISTÉRIO E INDEFINIÇÃO

Estréia e apreensão
no João Marcatto
[uventus busca uma possívelrecuperação
JARAGUÁ DO SUL

Troca no comando técni
co, saída de dois jogadores e,

ao invés do tradicional treino
da tarde, reunião com portas
fechadas (entre diretoria e o

novo técnico Abel Ribeiro) on
tem no Estádio João Marcatto.
O clima no Juventus para o

jogo de hoje contra o Marcílio
. Dias, às 20h30 em Jaraguá do
Sul, é de mistério e indefini

ção. Não se sabe ainda quem
vai começar jogando. A única
certeza é que, além dos joga
dores lesionados, o meia Iefer
son, suspenso, está de fora.

O jogo é primordial para as

pretensões do tricolor de fugir
do rebaixamento. Por isso, o

elenco todo está concentra
do desde o início da noite de
ontem. Segundo o diretor de
futebol, Alcir Pradi, o novo

treinador apenas quis conver

sar com os dirigentes e disse
que precisa de pelo menos

dois jogadores, ambos de de
fesa. "Estamos com muitos jo
gadores gripados e lesionados
e vamos ver se até quinta-feira
(quando fecham as inscrições)
conseguimos trazer alguém",
afirmou o dirigente.

'Enquanto isso, o novo técni
co tenta montar um time para
entrar em campo amanhã. O
atacante Anderson ainda não
se recuperou da gripe e, junto
com ele, estão o zagueiro Mar-

cão e o goleiro Marcão. Palá
cio, Vanderson, André Freitas
e Maciel continuam tratando
das respectivas lesões.

Já no Marcílio Dias, o téc
nico Mauro Ovelha tem dúvi
das no gol e no ataque. O time
vem de uma semana e meia
sem jogar, já que seu estádio
está interditado. Com 18 pon
tos na classificação geral, três
a mais que o Juventus, o Ma
rinheiro quer a vitória para se

distanciar ainda mais da zona

de rebaixamento. No confron
to entre os dois times-no tur

no, vitória do time do Litoral

por 5xO.

JULiMAR PIVATTO

�---llilYnlli�flI!tl1ae II (III] tl\1--____L__--
Juventus (time provável): Márcio;

Deive, Amauri, Rangel e Wilson; Bele,
Erivelton, Wilson Paraná eWilliam; Edinho

e Ivan. Técnico: Abel Ribeiro.

x

Marcílio Dias: Ricardo (Márcio);
João Rodrigo, Michel Nunes, Reginaldo e

Jerson; Benson, Viton, Claudemir e
Michel; 6enílson e Eder Ceccon (Marcel

Japa). Técnico: Mauro Ovelha.

Data: 26/3 •
..Horário: 20h30 • Local: Estádio João Marcotto • Ingressos: R$15 (descoberta), R$ 20 (coberta) e R$ 50 (cadeira).

5 Arbitragem: Morea Antônio Martins, auxiliado por lrondina dos Santos e Antonio Lourival da Luz.
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empresa!
Vista seus colaboradores (om uniformes
produzidos com tecidos da
mais alta qualidade.

O atacante Marlon (foto) deixou
o Juventus. Ele pediu para sair.
Artilheiro do clube na competi
ção, com cinco gols, não vinha
sendo muito utilizado nos últi
mos jogos. Também se mostrava
mais fechado nos treinos. Uma
pena. Marlon é um dos poucos
atletas que se salvavam neste
elenco limitado. Não era um

gênio, mas, apesar da pouca
idade, demonstrava maturida
de e responsabilidade. Se foi.
Junto com o zagueiro Acássio.
Este pela ainda mal-explicada
"discussão" que aconteceu nos

vestiários depois da goleada
para o AvaL
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MAIS UMA SEMANA

ESPORTE----------

Julgamento de Falcão é adiado
Sem o craque, Malwee enfrenta hoje o Colegial, às20h30, em Florianópolis
JARAGUÁ DO SUL

O STJDFS (Supremo Tribu
nal de Justiça Desportiva de Fu
tebol de Salão) entendeu que a

acusação contra Falcão deve ser

julgada primeiramente pela Co
missão Disciplinar da própria
Justiça Desportiva. O craque
responde judicialmente por ter

descumprido o regulamento da
entidade, ao atuar com a camisa
do Corinthians em um amisto
so. A determinação foi tomada
na noite de ontem, em Fortaleza

(CE). Fato que adia a decisão para
a próxima semana.

Segundo o presidente do
S1JDFS, Carlos Tolstoi, o argu
mento foi baseado no artigo 26
do Código Brasileiro de Justiça
Desportiva. O artigo diz que cabe
ao setor "processar e julgar as

ocorrências em competições in
terestaduais promovidas, organi
zadas ou autorizadas por entida
de nacional de administração do

desporto". De acordo com Tols
toi, possivelmente o resultado
não sairá até o dia do Mundial,
já que cabe recurso, Situação que
deixa Falcão apto judicialmente a

disputar a Copa Intercontinental,

CORRIDA DE A

Jangada promove
Trote Solidário

No sábado, dia 29, às 9 horas, acontece
no Faculdade Jangada o Trote Solidário.
O "trote" será baseado em provas de cor
rido de aventura. São oito quilômetros,
que compreende nos principais ruas de
Jaraguá com destino 00 Porque Malwee.
O evento tem o objetivo de integrar aca
dêmicos e sociedade.

naEspanha.
O craque recebeu a notícia

com apreensão. "Espero que
seja resolvido logo e da melhor
maneira possível", declarou.

Enquanto isso, a Malwee, sem
Falcão, enfrenta hoje o Colegial,
emFlorianópolis, às 20h30. Esta
é a terceira partida do time na

competição e, apesar de ocupar
o décimo primeiro lugar, com
seis pontos ganhos, o Malwee
é a única equipe com 100%
de aproveitamento. O atual lí
der, Atlântico, conquistou doze

pontos em seis partidas. Logo
após o confronto contra o Cole

gial, o time segue para Canoas,
no Rio Grande do Sul, onde joga
contra a Ulbra. A quarta partida
pela liga acontece sexta-feira, às
18 horas.

Dois atletas irão desfalcar o

time nos confrontos e receberão
tratamento com o fisioterapeuta
Renato Jorge. Xande ainda se re

cupera da fratura no pé e Falcão
fará exame de ressonância mag
nética para saber sobre o grau
da lesão na panturilha.

GENIELLI RODRIGUES
.
"É ruim poro todo mundo isso tem que ser resolvido o mais rápido possível", disse Falcão 00 saber do notícia

Jaraguá do Sul será sede da
Olimpíada Estadual das Apaes
JARAGUÁ DO SUL dade também se envolver para

Pela primeira vez, Jaraguá do conhecer e ver a capacidade
Sul será sede das Olimpíadas Es- dos atletas", disse a professora
taduais das Apaes do Estado de Andréa.
Santa Catarina. O evento, que As cidades foram divididas
acontece de 4 a 9 de maio, vai em 14 regiões: Sul, Sudoeste,
contar com a participação de 800 Carbonífera, Grande Floríanó
atletas de todo Estado, nas moda- polis, Médio Vale, Alto Vale,
lidades de atletismo, futsal, na- Nordeste, Planalto, Planalto

tação, handebol, tênis de mesa, Norte, Serrana, Meio Oeste,
basquete, judô e bocha. Extremo Oeste e Oeste e tam-

As Olimpíadas, que aeon- bém a Fundação Catarinense
tecem a cada três anos, têm o de Educação Especial (que
objetivo promover o desenvol- vem como convidada).
vimento global da pessoa com A delegação na qual Jaraguá
deficiência intelectual e sua do Sul faz parte, a região Nor
inclusão na sociedade através deste, vem com 70 atletas das
da prática esportiva. Conforme cidades de Joinville, Araquari,
a professora de Educação Física Garuva, Itapoá, Cuaramirim, São
da Apae de Jaraguá do Sul, An- Bento do Sul, Campo Alegre, Rio

o dréa Lucia Sanson, a entidade Negrinho, Barra Velha, Barra do
� busca realizar o evento da me-

- Sul, Massaranduba e São Fran

� lhor maneira possível para que cisco do Sul. A cerimônia de

§5 as outras cidades tenham uma abertura acontece no domingo,
� boa impressão de Jaraguá do dia 4 de maio, às 19 horas, na
Sul. "É importante a comuni- Arena Jaraguá.

Encerram no sexto-feira, 28, os ins

crições poro o 10 Etapa do 90 Circuito
Interescolar de Notação':"" 110 Troféu
Ernani Volpi Coitinnoi :Considerado e

principal fonte de revelação de talen
tos nos piscinas jaraguaenses. A etapa
deve reunir cerco de 150 crianças com

idade até 14 anos. As provas aconte
cem no dia 12 de abril, no piscina do
Sociedade Desportivo AcaroL

.

Em julho do ano passado Jaraguá foi sede do Parajasc
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QUASE DEFINIDO

es m SÓ qu tro

vagas no Gaúchõo
Os oito jogos decisivos acontecem nesta noite
PORTO ALEGRE

Seis times brigam hoje por
quatro vagas para as quar
tas-de-finais do Campeonato
Gaúcho. Já carimbaram o pas
saporte para a próxima fase
Grêmio e Caxias, no Grupo 1,
e Internacional e Inter, pela
chave 2.

O São Luiz, do técnico Ita
mar Schulle, chegou aos 19

pontos e pelo critério de saldo
de gols voltou ao G-4, desban
cando o São José, que segue
na briga, mas terá de buscar a

vaga, hoje contra o Juventude,
em Caxias do Sul. O adversá
rio, que está na terceira posi
ção no momento, precisará
apenas de um empate para se

confirmar na próxima fase.
No Grupo 1, igualmente

três clubes lutam pelas últi
mas duas vagas. A Ulbra, que
está na terceira posição com 21

pontos, enfrenta o Sapucaien
se, na casa do adversário, pre
cisando ao menos do empate,
pois o adversário tem 19 pon
tos e com a vitória ficará com

a vaga. Já o Esportivo, no mo

mento em quarto com 20, está
em boa situação e passará de
fase com um empate em casa

diante do já eliminado Novo

Hamburgo.

Internacional

cumpre tabela
Com vaga garantida o In

ternacional poderá enfrentar
o Ulbra, Esportivo ou o Sapu
caiense nas quartas-de-final da
competição. A direção do time
colorado não tem preferência
por adversários e o diretor de
futebol Giovanni Luigi quer
apenas a mobilização do time.
"O importante é estarmos bem

preparados para o confronto
de ida e volta. Temos que es

tar preparados para enfrentar

qualquer adversário", comen
tou. Hoje, contra o Inter-Slvl, o
técnico Abel Braga vai escalar
um time reserva, poupando ti
tulares para as finais.

Internacional vai jogar com o time reserva para poupar os titulares

JOGOS DA RODADA

19h30 - Juventude x São José 21 h45 - Sopucoiense x Ulbr"o
_,

19h30 - Brasil x, São luiz

19h30 - Guorony x Veronópolis

X--"V "

21 h45 - Santo Cruz x Coxias

21 h45 - Esportivo x Novo Hamburgo

o CORREIO DO POVO mQUARTA·FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2008

Brasil treinou ontem no Emirates Stadium, local do amistoso de hoje

Brasil reedita p"rtida contra

Suécia, após 50 L, "s ,d'a Copa
LONDRES

Cinqüenta anos após a final
da Copa do Mundo de 1958, o
Brasil enfrenta hoje a Suécia. No

entanto, desta vez o confronto
será em Londres, e não em Esto
colmo. A Federação Sueca anun
ciou que não considera a partida
um evento comemorativo do cin

qüentenário da final doMundial.
E a decisão de atuar em outro

país foi brasileira.
A Seleção realizou ontem

treino de reconhecimento do
Emirates Stadium, local do
amistoso de hoje. O coletivo

(única atividade com bola an

tes da partida) não mostrou

.novidades no time titular do
Brasil. A base da equipe que
enfrentará a Suécia é a mes

ma do amistoso realizado em

fevereiro, contra a Irlanda. O
técnico Dunga optou por jo
gadores mais experientes e

colocou apenas um com idade

olímpica entre os titulares: o

apoiador Diego.
Os 11 jogadores que deverão

começar a partida são: Julio Ce
sar, Daniel Alves, Lúcio, Alex
e Richarlyson; Gilberto Silva,
[osué, Julio Baptista e Diego;
Robinho e Luís Fabiano. Entre
os reservas, apenas" jogadores
com até 23'anos: Diego Alves,
Rafinha, Leo, Henrique e Mar

celo; Lucas, Hernanes, Ander
son e Thiago Neves; Alexan
dre Pato e Rafael Sobis. Dunga
parou o treinamento, que foi
realizado em campo reduzido,
várias vezes para ensaiar joga
das de bola parada.

GINÁSTICA
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"VIAGEM SUBMARINA"

CONTRA-CAPA-

Um baile no aquário
Tubarões e peixes exóticos são as

atrações de exposição no shopping
JARAGUÁ DO SUL

Imagine ficar frente a frente
com um tubarão. Cena de filme
de terror? Nada disso. Uma ex

posição instalada no Gl do Sho

pping Center Breithaupt traz um
pouco da vida e da beleza encon
tradas no fundo do mar. No local
é possível admirar 40 espécies
de peixes exóticos, come peixe
morcego, cavalo-marinho, peixe
pedra, peixe-papagaio, moréia,
entre outros.Mas aprincipal atra
ção sâo os três tubarões-lixa com
até dois metros de comprimento,
que estão dentro de um aquário
de 20 mil litros de água. Uma
visão capaz de deixar qualquer
pessoa boquiaberta. Já os peixes,
divididos em outros 20 aquários,
misturam cores e formatos dífe
rentes, relevando um espetáculo
da natureza que poucas pessoas
têm o privilégio de conhecer.

De acordo com uma das res

ponsáveis pela exposição "Via
gem Submarina",WitaMatina

Sassi, o objetivo é mostrar a

riqueza da fauna marinha bra
sileira e conscientizar sobre a

preservação ambiental. Todas
as espécies de peixes apresen
tadas, bem como os tubarões,
são encontrados no litoral do

país. "Poucas pessoas sabem,
mas cerca de dois mil tuba
rões são mortos no mundo
todos os dias. Normalmente,
eles têm as nadadeiras corta

das e acabam morrendo por
hemorragia", comenta, expli
cando que as nadadeiras dos
tubarões são usadas para fazer
chás medicinais no Japão.

O responsável pela exposi
ção também garante que todos
os peixes são fornecidos par
empresas cadastradas junto

ao Ibama (Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Re
cursos Naturais Renováveis)
e usados unicamente para'
fins de exposição. A "Viagem
Submarina" é monitorada e os

visitantes podem tirar dúvidas
e conhecer diversas curiosida
des sobre a fauna marinha.

DAIANE ZANGHELINI

SERViÇO
O QUÊ: Exposição "Viagem Submarino"
ONDE: 61 do Shopping Center Breithaupt
QUANDO: Todos os dias, das 10h às
22h, até 22 de abril
INGRESSO: R$ 5 (estudantes); R$ 10
(inteira). Crianças de até cinco 'não pa
gam entrada, idosos acima de 60 anos

pagam meia. Agendamento de grupos
de escola com monitoramento pode ser
feito pelo telefone 9616-5859.
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