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Festa de 16 anos
de emancipação
São João do Itoperiú tem programa
ção especial neste final de semana.

Páginas 12 e 13

Estudo feito por pesquisadores norte
americanos revelo: um gatinho pode
salvar sua vida. Segundo a pesquisa,
ter um gato como animal de estima

ção reduz em 30% o risco de você ter
um ataque cardíaco. Os pesquisado
res acreditam que ter um felino em

casa é reloxonte e alivia o estresse,
apesar do resultado do estudo não
mostrar o mesmo efeito entre donos
de cachorros, eles também deve cola
borar para a saúde.

Fonte: Site 61
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Placetour.
Agencia de Viagens

1()fJr,s O', destinos num so lugar'

47 3275.0028
www.placetour.tur.br

Malwee enfrenta
Ulbra pela Liga
Duelo de grandes é encarado como teste

para o campeonato Mundial.

Página 22

Acijs e Apevi mudam diretoria
com desafio de lutar pela 280
Guido Bretzke e Custódio Vieira assumiram compromisso de levantar bandeiras pelo desenvolvimento.

Página 5

Reorganizamos o seu tlASSIMAIS.
Agora fitou ainda ma�s fácil de encontrar o que você procura!

ltuiatu-feiro: {J.,\SSDlUS flegótios .
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CHARGE

PONTO DE VISTA

ACIJS - Com,promisso renovado
GUIDO BRETZKE,
PRES!DElffE DA

ASSOCIAÇÃO
EMPRESARIAL DE
JARAGUÁ 00
Sl.J!..-ACUS

Nesse sentido, a transição das direto
rias da entidade sempre se reveste de gran
de importância, pela serenidade com que o

processo de sucessão acontece permanen
temente e pelo elevado grau de responsabi
lidade social demonstrado cada vez que os

empresários são chamados a esse dever de

representar os seus associados.
Para a gestão que se inicia, neste mo

mento, esta é uma tarefa gratificante, como
símbolo da confiança que nos foi outorga
da. Mas, ao mesmo tempo, embute ao pre
sidente e seus pares o desafio de dar conti
nuidade aosprojetos já em andamento e a '

desenvolver novas ações.
A par dos assuntos que já constituem

rotina na entidade, a ACI]S atuará de ma

neiraintensiva para ,qy.e Iaraguá do S�
amplie cada vez mais sua representativida-

de não só no meio associativo como espe
cialmente nas esferas políticas, no âmbito

municipal, estadual e federal.
Acreditamos que uma entidade se torna

forte quando os anseios da coletividade na

qual está inserida recebem a mesma con

trapartida ao que essa sociedade produz.
É, portanto, uma questão de justiça, social
reivindicar do poder público o retorno às

riquezas geradas pelos agentes produtivos.
Buscando a força da articulação do Cen

tro Empresarial e das entidades que dele
fazem parte, e do trabalho conjunto com as

demais associações, Prefeitura, governos es-
-

tadual e federal, e das entidades organizadas
na sociedade civil, aACI]S continuará coope
rando e participando para que a nossa região
melhore sempre os indicadores que fazem
nossaqutilidade de Vida.

A história dá ACI]S tem sido escrita de
maneiraprimorosa ao longo destes 70 anos,
,a serem comemorados em 2008, como

exemplo de uma entidade' empresarial
comprometida com a suá comunidade.

Uma rápida leitura em qualquer refe
rência que se 'obtenha desta trajetória vai
mostrar que a entidade sempre esteve pre
sente nos momentos mais ímportantes de

Jaraguá do Sul e, por que não dizer, da re

gião do yale do Itapocu, .contríhuíndo com
o Estado e com o País.

DO LEITOR

Direitos humanos?
Desde quando?
A Declaração Universal dos Direitos Humanos

"comemora" 60 anos em 2008. Coloquei a palavra co-.

memora entre aspas porque não há tanto assim o que,
comemorar. Claro que a Revolução Francesa, ocorrida
entre os anos de 1,789, e 1799 trouxe uma revolução
a nível mundial com o advento da democracia, que
justamente sugere direitos humanos, pois, antes

dela, se alguém lhe mandasse matar um colega -seu

de trabalho, você teria que matá-lo, senão quem iria
morrer era você. � ,

A democracia é muito melhor do que uma ditadura,
disso eu não tenho dúvidas, mas senão vejamos: no ar-

, tigo XVIII da Declaração está escrito o seguinte: "Toda
pessoa tem direito à liberdadede pensamento, consci- ,

ência e religião ( ... )". Será que isso funciona-na China,
por exemplo, em que em pleno século XXI os cristãos
têm que celebrar missa escondido, pois se o governo
comunista descobre, pode torturar os seguidores do
cristianismo? O papa João Paulo II nomeou um carde
al chinês secretamente, pois S!,! fosse descoberto pelo
governo, ele seria torturado até a morte, sem contar'

que as transmissões do funeral papal foram proibidas
naquele país. E outra: na China, ninguém recebe 13°
salário, nem férias ou qualquer outra gratificação.

E o que dizer de Cuba e do Irã? Escuto falar muito
que, nestes dois países, a educação é de primeira qua
lidade, mas será que adianta um país ter a melhor edu
cação do mundo (70% da população destes dois países
sabem ler e escrever) se os seus cidadãos só podem ler
os livros que o governo determina, não os livros que
eles querem ler? Cadê a liberdade de consciência, em
que a pessoa pode fazer o que ela mais gosta?

E, tantos outros casos, como a Nigéria, em que uma
mulher que for pega em adultério é apedrejada em pú
blico até a morte (isso em pleno século XXI, leitor!' I).
Há outras formas de punição para uma coisa destas,
pois isto é uma crueldade sem perdão. Este texto serve

como uma reflexão para todos nós questionarmos: será
que o que está determinado na lei é realmente cumpri
do na prática?

CLÁUDIO SCHMITT, AUX!lIAR ADM!N!5TRAT4VO
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FALA Aí!

" Como sindicalista,
sempre defendi o fim
do imposto sindical.

DIRCEU DRESCH {PT},
DEPUTADO ESTADUAL, "criticando a manutenção da

cobrança obrigatória no salário dos
trabalhadores com carteira assinada.

" Uma político de
tratamento desumano
00 servidor público."
JOARES PONTICElLI (PP),

DEPUTADO ESTADUAL, sobre o

Prêmio Educar instituído pelo Estado
como gratificação aos professores

em sala de aula.

" Existe um falso
conceito de beleza no

. mundo do modo."
MANOEL MOTA (PMDS),
DEPUTADO ESTADUAL,

autor de projeto que proíbe modelos
com mossa corpóreo menor que
18 em pusserelas catarinenses.

Inconformados
Um motoqueiro que usa o veículo para trabalho remunerado no trans

porte de cargas e prestação de serviços paga R$ 254,67 para garantir
o seguro, enquanto que o proprietário de um carro recolhe R$ 84. Foi o

principal argumento da categoria em audiência pública realizada na As
sembléia legislativa. Que também questionou o total arrecadado, a dis

tribuição e aplicação dos recursos do montante que vai para os cofres
da União. O aumento do seguro obrigatório das motocicletas e as poucas
lojas especializadas na venda dos novos materiais obrigatórios para cir
culação também foram questionados por motociclistas indignados com

a cobrança. A Resolução 219 do Conselho Nacional de Trânsito, que cria
normas de segurança, é aceita pela maioria, porém, a categoria, ago
ra, quer regulamentá-Ia junto às prefeituras para garantir a seguridade.

ACESSO LIVRE
Comissão de Educação, Cultura e

Desporto da Assembléia legislativa
acatou projeto do deputado Décio
Góes (PU, que assegura o acesso

gratuito aos menores de 12 anos,
acompanhados de seus responsáveis,
a eventos desportivos em estádios e gi
násios de esportes. O autor diz que se

trata de instrumento para inclusão
social, além de promover a convi
vência familiar, em sintonia com os

apelos pela paz nos estádios.

ENROLADOS
Não é só o governador lulz Henrique·
da Silveira em situação crítica junto
ao Tribunal Superior Eleitoral. Tam
.bém o PMDB de Florianópolis teve

negado recurso extraordinário no

agravo de instrumento pelo ministro
Marco Aurélio. Por propaganda fora
de época, em sentença do TRE/SC. O
partido veiculou em dez outdoors em

Joinville a foto de lHS, com o punho
esquerdo erguido e um microfone
na mão direita. Em plena campanha
eleitoral de 2006. E isso teria carne

terizado a propaganda.

fa����u���a na última quarta-
feira, sobre o gabinete odontológico
do Posto de Saúde no Estrada Nova
faltou dizer que a compra de equi
pamentos assim como a adminis
tração do local fica por conta da
prefeitura. O CPl doou o imóvel
para o poder público. Fica regis
trado aqui o engano.

BDS ASSESSORIA CONTÁBil SIS
Contabilidade Geral- Depto. Pessoal - Registro de Empresas
Registro em Órgãos de Classe - Processamento de Dados

o CORREIO DO POVO lOSEXTA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2008

UNION CONSULTORES ASSOCIADOS SIS
Planejamento Tributário - Reorganização Financeira

.Reorganização Societária - Custos e Orçamentos - Auditoria Interna
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Para Dionei, Dieter foi imediotista
Petista diz que vereador do PP pode ter prejudicado sua carreira política
JARAGUÁ DO SUL

O pré-candidato a prefei
to do PT, ex-deputado Dionei
Walter da Silva, avaliou on

tem como imediatista a con

firmação, pelo vereador e pre
sidente do Pp, Dieter Janssen,
de que deverá ser candidato a

vice na chapa do prefeito Mo
acir Bertoldi (PMDB). Janssen
descartou uma aliança com o

PT, estratégia eleitoral adota
da pelas lideranças estaduais
petistas e progressistas com

foco nas eleições de 2010.
Dionei disse que não espera

va que Janssen, sendo vereador
de oposição, pudesse cogitar a

hipótese de ser candidato a vice
do prefeito ao qual criticou, in
clusive votando a favor da cria
ção de comissões na Câmara

para apurar denúncias contra
o Executivo. "Ele (Ianssen] foi
imediatista, talvez influencia
do por algumas pessoas. E, por
isto, pode botar a perder uma
carreira política", disparou.

Segundo Dionei, o partido
está aberto a coligações e já con
versou com a maioria das siglas
instaladas no município. "Nos-

sa estratégia é bem clara. Temos
projeto para a cidade. Estamos
organizando o PT nos bairros,
e vamos conversar com par
tidos que queiram nos ajudar
a implementar esse projeto",
declarou o petista, para quem
uma administração competente
e enxuta deve "valorizar os ser
vidores de carreira e não encher
de gente que nem sabe o que
está fazendo na Prefeitura",

Sobre a ventilada aproxima
ção com o PSDB, Dionei disse
que, a convite dos tucanos, o

presidente do PT foi ouvi-los,
mas sem nenhuma confirmação
de aliança neste momento. Na

segunda-feira, o presidente do
diretório petista, Marcos Scar

pato, participou do lançamento
da pré-candidatura a prefeito
do PSDB, Irineu Pasold. "Foi
um ato de gentileza ao convite
recebido".

O pré-candidato a prefeito
informou, ainda, que amanhã
acontece a segunda etapa do
programa de formação política
dos pré-candidatos da sigla.

CAROLINA TOMASELLI Pré-candidato a prefeito diz que partido está aberto a coligações. desde que PT encabece a chapa

Peemedebistas criticam filas no Ciretra.n Terminal não será concluído
Jaime Negherbon e Pedro Garcia vão a Florianópolis buscar solução até julho, dizem vereadores

,.

Os vereadores Eugênio Garcia
(PSDB), Ronalda Raulino (PDT),
Dieter Janssen e Rudolfo Gesser,
do Pp, se reuniram ontem pela
manhã com o diretor da Viação
Carinho, Décio Bogo, na Câmara.
Segundo os vereadores, o empre
sário garantiu ser impossível a

entregadas obras de responsabili
dade da empresa até 31 de julho.
O prazo é estabelecido no projeto
de lei do Executivo, encaminha
do segunda-feira à Câmara, que
pela segunda vez prorroga datas
estabelecidas no termo aditivo ao

contrato de concessão.
Garcia, Gesser e Raulino se

manifestaramna tribuna contra o
projeto porque, segundo eles, Dé
cio Bago afirmou que aPrefeitura
não entregou o projeto arqúitetô
nico da obra do novo terminal. Offl

� empresário, relataram, disse ser

i necessário um mês para a ela
.� boração do projeto e outros seis

meses para aprovação domesmo

Vereador Jaime Negherbon
(PMDB) registrou ontem, na

tribuna, as dificuldades en

frentadas pelas pessoas que
procuram o Ciretran, onde es

teve esta semana. "Tinha mais
de 70 pessoas esperando para
fazer o licenciamento de seu

veículo e com um só funcioná
rio atendendo", disse. Negher
bon deve se reunir na próxima
semana com o secretário de
Segurança Pública, Ronaldo
Benedet, na audiência soli
citada pelo vereador Pedro
Garcia (PMDB), que destacou
o problema no atendimento
também na Delegacia Civil. O
tucano Eugênio Garcia lem
brou da indicação de sua auto
ria para alteração do convênio
existente entre Estado e muni

cípio para permitir a contrata
ção de estagiários para o setor.
"É u.na solução paliativa para
resolver este problema". Negherbon:"População não merece esperar horas pàra ser atendido"

junto ao Ministério das Cidades,
onde a Canarinho pleiteia o fi
nanciamento das obras.

''Então para que vamos iludir
o povo mais uma vez de que no

aniversário da cidade o termi
nal vai estar pronto?", disparou
Raulino, pedindo ao presidente
em exercício da Câmara, 'Ierrys
da Silva (PTE) e aos demais ve

readores a retirada do projeto de
lei. Entende que as obras podem
ser executadas independente da
aprovação do novo projeto, já
que a Câmara as autorizou em

2006. Para Raulino, o Executivo
encaminhou outro projeto "para
tirar a possibilidade demulta (à
empresa) que o TCE pode exigir,
e porque existe um processo no

Ministério Público correndo, fru
to de uma Comissão de Inquérito
e pedido de cassação da Ujam".
"Uma vez que votar o projeto e

dar legalidade a ele, encerra o

que está lá (no MP)", concluiu.
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Assaltantes
invadem casa
CORUPÁ

Quatro assaltantes inva
diram a casa da secretária
de Turismo da Prefeitura de
Corupá, Alice Maçaneiro, na
BR-280, Centro, na noite de
quarta-feira. Quatro homens
armados anunciaram o assal
to e trancaram dois filhos dela
no banheiro. Os bandidos le
varam um celular, perfumes,
vinhos, jóias, uma espingarda
e um notebook. Até o fecha
mento desta edição, os ladrões
não haviam sido localizados.

A outra filha, que não es

tava em casa no momento do
assalto, chamou a PM ao vol
tar da faculdade e deparar-se
com a casa aberta e os dois
irmãos trancados no banhei
ro, onde permaneceram por
cerca de quatro horas. As VÍ
timas fizeram exame de corpo
de delito na tarde de ontem.
Procurada pela reportagem,
a secretária preferiu não falar
sobre o assunto, justificando
que a família estava abalada
emocionalmente.

C�ça-níqueis
apreendidos
JARAGUÁ DO SUL

A PM apreendeu duas má

quinas caça-níqueis num bar
da Rua Domingos Rosa, na

ilha da Figueira, na noite de

quarta-feira. Dentro dos equi
pamentos havia R$ 465 em di
nheiro. Os leitores de cédulas e

as placas-mãe também foram

apreendidos. O proprietário as

sinou termo circunstanciado e

responderá pela contravenção
penal em liberdade.

Diretoria lutará pela 280
Guido Bretzke disse que cobrará a duplicação da rodovia
JARAGUÁ DO SUL

As novas diretorias da Aci

js (Associação Empresarial de

Jaraguá do Sul) e da Apevi (As
sociação das Micro e Pequenas
Empresas do Vale do Itapocu)
para a gestão 2008/2009, assu
miram ontem à noite, durante
solenidade no Centro Cultural
Scar. As duas foram eleitas por
aclamação. Guido Bretzke, em
presário do setor de alimentos,
substituiu Paulo César Chiodi
ni. A vice-presidência da enti
dade é dividida por segmentos.
Já a presidência da Apevi foi
assumida por Custódio Vieira
da Costa, substituindo o presi
dente licenciado da entidade,
Márcio Manoel da Silveira. O

vice-presidente é o contabilista
Paulo Henrique Felicioni.

Entre as ações a serem rea

lizadas na nova gestão, Bretzke
destacou a continuidade da
luta pela duplicação da BR-280,
a realização de projetos de im

plantação de pistas alternatívas
na saída da cidade e a busca por
melhorias nas áreas de mobili
dade urbana e segurança. O ex

presidente Paulo Chiodini des
tacou que, durante sua gestão,
a entidade reuniu-se freqüente
mente com parlamentares e au

toridades do Dnit (Departamen-

POSSE
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Guido Bretzke (E) substituiu Paulo Chiodini na presidência da Acijs e prometeu cobrar melhorias

to Nacional de Infra-Estrutura
de Transportes) e do Ministério
dos Transportes para cobrar
melhorias na BR-280. "Há anos

atrás, a luta era pela pavimenta
ção, e hoje é pela duplicação",
comentou.

No último dia 17, em �euniãci
na Acij (Associação Empresarial

de Joinville), o superintendente
do Dnit, João José dos Santos, in
formou que o projeto final de du
plicação será entregue no dia 30
de junho. O edital de licitação
está previsto para ser lançado
no dia 30 de agosto, para que
as obras iniciem no primeiro
semestre de 2009.

O Ministério dos Transportes
prevê investimento de R$ 120
milhões no trecho de 65 quilô
metros entre Jaraguá do Sul e São
Francisco do Sul, e a previsão é
de que as obras sejam finalizadas
no segundo semestre de 2010.

DAIANE ZANGHELINI

Lançado livro sobre os 70 anos da Acijs
Entidades empresariais também assinaram ontem convênio para estudo da mata ciliar

aos empresários e à cidade, o li
vro mostra o perfil de cada um
dos 26 presidentes da entidade.
A distribuição do livro é dirigida
para associados.

um convênio de cooperação téc
nica entre Amvali (Associação
das Micro e Pequenas Empresas
do Vale do Itapocu), Cejas, Pro
jaraguá (Fórum Permanente de
Desenvolvimento de Jaraguá do

Sul), Fujama (Fundação Jaragua
ense doMeio Ambiente), Comitê
da Bacia do Itapocu e as Prefeitu
ras de Jaraguá do Sul e Corupá,

Durante a posse das diretorias
da Acijs e da Apevi, na noite de
ontem, aconteceu o lançamento
do livro 'Acijs 70 anos". De au

toria do jornalista e historiador
Apolinário Temes, a obra tem
192 páginas e foi editada pela
Design Editora. Além da história
da Acijs, suas sedes, evolução
interna e mecanismos de apoio

cONVÊNIo
Na tarde de ontem, o Cejas

(Centro Empresarial de Jaraguá
do Sul) foi palco da assinatura de

O convênio tem por objetivo
produzir um estudo sócio-am
biental das matas ciliares ao lon
go dos principais cursos d' água
de Corupá e Jaraguá do Sul. A
mata ciliar é considerada "área
de preservação permanente", de
vendo respeitar uma extensão es

pecífica de acordo com a largura
do rio, lago, represa ou nascente.
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Marisol divulga· balanço e previsão
Indústria têxtil registrou faturamento de mais de R$ 420 milhões em 2007
JARAGUÁ DO SUL

O ano promete ser de desa
fios para uma das principais
indústrias têxteis do país, 'a
Marisol. Ontem, o novo pre
sidente, Giuliano Donini,
apresentou o Balanço Social
de 2007 e falou sobre a rees

truturação em relação aos pro
ce=os internos da empresa.
C.., dados do balanço foram
revelados também para cola
boradores e para a imprensa,
o que para Donini, demonstra
"transparência e compromisso
em relação aos clientes e fun
cionários" .

Segundo o documento, a

Marisol, gestora das marcas

Lilica Ripilica, Tigor T. Tigre,
Rosa Chá, Marisol e Pakalolo,
fechou o ano. passado, com

uma receita bruta de R$420,2
milhões. O valor é 4,3% infe
rior ao ano anterior. Já as ven

das para o mercado externo
totalizaram R$15,1 milhões.

De acordo com Donini, a

partir de junho do ano pas
sado a empresa realizou rees

truturações com o objetivo de
elevar e racionalizar os pro
cessos internos e desde então,
foram criadas duas áreas de

C36 O Giuliano está

preparado para este <'

desafio e eu estarei
00 lodo dele. 99

EM NÚMEROS
MARCAS:
Lilica Ripilica. Tigor T. 1'igre,
Rosa Ch' Pakalolo

VENDAS PIIRA
RS 15 �=,s���===
PREVISÃO

negócios. A primeira contem

pla as marcas de maior valor
agregado (Lilica Ripilica, Ti

gar T. Tigre e Rosa Chá). E a

segunda, trata de marcas mais

susceptíveis ao preço (Marisol
e Pakalolo).

Em Santa Catarina,' os ne

gócios estão voltados para as

duas marcas infantis e para a

Rosa Chá. Mas a empresa tam
bém possui uma unidade no

Ceará, dedicada à Marisol e

Pakalolo, além de um parque
no Rio Grande do Sul voltado
ao ramo calçadista. As unida
des juntas somam um total de
5.470 colaboradores.

Donini também lembra
das ações sociais desenvolvi
das pela Marisol.Entre elas,
se destaca um programa que
emprega jovens que cum

prem medidas sócio-educa
tivas na unidade do Ceará.
Outra conquista da empresa
foi o reconhecimento através
do título, pela segunda vez

consecutiva da Marisol Cea
rá, no ranking ''As Melhores
Empresas para Você Traba
lhar" do Guia S/A Exame.

DEBORA VOLPI Vicente Donini passou o presidência do empresa Marisol poro o filho Giuliano, no último dia 20

..,

TEMPO DE AÇOES
A gente precisa das pessoas.Giuliano Donini, 33 anos, parece seguir

os conselhos do pai e demonstra conheci
mento e humildade ao falar dos negócios.
Com um currículo extenso que inclui, nove
anos de dedicação à Marisol e cursos inclu
sive na Europa, ele vê a nova gestão como

uma fase de desafios e ações.

OCP -Qual a perspectiva de cresci
mento par» a Marisol em 2008?

Giuliano - Para este ano, o objetivo é atin

gir 19% de crescimento. E por outro lado, pre
cisamos aumentar nosso poder de realização.
Encerramos o processo de reestruturação,
agora é a fase das ações, de resultados, tradu
zir em números tudo aquilo que planejamos.

OCP- Nesta fase, haverá novas con

tratações?
Giuliano - As contratações vão de

pender do crescimento das marcas.

Aqui em Santa Catarina, concentramos
as marcas Lilica Ripilica, Tigor T. Tigre
e Rosa Chá. Se essas marcas crescerem,

'. aumentam as contratações. O setor têxtil

sempre está buscando mão - de - obra.

OCP - Como você vê o crescimento da
marca Lilica Ripilica?

Giuliano - A Lilica é um fenômeno.
Não tem uma fórmula mágica. Isso é bom,
mas também nos deixa atentos. A lideran
ça é preocupante porque pode acomodar.
Tentamos evitar a acomodação. Melhor
que ser líder é continuar na liderança.

OCP - E quais os desafios para a mar

ca Lilica?
Giuliano - O grande desafio é transfor

mar a Lilica conhecida em países onde ela
não é conhecida. Ela já está em 17 países.
Temos loja Lilica na Europa e lojas Lilica
e Tigor na América Latina.

OCP - E o ramo calçadista? É um setor

que será mais explorado?
Giuliano - Entramos no ramo dos calça

dos em 2000. Já crescemos muito, mas po
demos conquistar ainda mais espaço. Esta
é uma oportunidade de negócios e urna de
nossas metas é explorar este segmento.
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IMPASSE

Comerciantes apreensivos
Autorização para vender bebidas nas rodovias termina amanhã
BARRA VEL'HA

O governo Federal publicou, no
dia lOde fevereiro, a lei que proíbe a
comercialização de bebidas alcoóli
cas ao longo das rodovias federais.
A intenção era diminuir o número
de acidentes automobilísticos por .

conta do consumo de álcool nos
feriados de carnaval e semana san

ta. A lei desagradou empresários,
populares e consumidores que
protestaram contra a determinação
do governo. Ern função disto auto
ridades conseguiram uma liminar
para liberar a comercialização em

trechos próximos a cidades e em

pontos turísticos. Esta liminar que
beneficiou alguns comerciantes

expira amanhã, dia 29 de março, e
alguns empresários temema queda
nas vendas e por conseqüência a

demissão de funcionários.
O gerente do Posto Sinuelo, em

Barra Velba, Robledo Molon, afir
ma que se a liminar não for esten
dida haverá demissão de metade
dos funcionários porque, segundo

Robledo, 80% do faturamento do
posto é com a venda de vinhos. O
posto, que também é um ponto tu
rístico com comercialização depro
dutos coloniais, vende em média
um caminhão de vinho por sema
na das mais variadas marcas. Ern
Santa Catarina, existem mais de
20mil empresas filiadas ao Sindi
cato de Hotéis, Restaurantes, Ba
res e Similares que são afetados
diretamente pela proibição. E, se
gundo o sindicato, 60 mil postos
de trabalho serão afetados com a

não extensão da liminar.
De acordo comMolon, o maior

prejudicado, que deveria ser o con
sumidor que tem o hábito de beber
ao volante, sequer é abordado pelas
autoridades. Políticos, comercian
tes e populares pretendem, através
do sindicato, pressionar o Tribunal
de Justiça para que seja estendida a

liminar que permite a comerciali
zação de bebidas.

OSNIALVES Para governo, as bebidas sõo a causa de muitos acidentes nas rodovias

Pule neste Sábado para o melhor negócio da cidade.

Venha e traga seus filhos para a SUPERAÇÃO DE OFERTAS da

Dream Car neste Sábado que estará aberta até às 16h.

Enquanto eles ficam pulando e brincando na cama elástica com

pipoca e refrigerantes, você sai rodando com ofertas que são uma

verdadeira superação em 'vantagens.

Ecosport 1.6
Completa + Couro +

. kit.GNV + Rodas de
liga leve I prata
2004

Audi 80S
completo
preta
95/95

BMW32SIA
Bordo, TOP
95/95

510 Diesel 2.5
Turbo Cab:
Estendida
Completa, cinza
96/96-, ,,'

Scenic
Previlege 2.0
Prata, Completa
2005

Fiat Doblo
Cargo Branca
+ kitGNV
2004

-Passat 1.8T
Completo
Automatico +

lip Tronic,
A2!ul
2002

��.
a aprovação cadastral.
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Prostituta é

espanc.adti
BARRA VELHA

Na noite de quarta-feira,
Maria Aparecida Bertoldi, 35,
foi atirada para fora de um veí
culo em movimento no Bairro
Medeiros, em Barra Velba. Ern
seguida Maria foi espancada
por dois homens que a acom

panhavam. A moça foi aten
dida pelos Bombeiros Volun
tários acionados pela Polícia
Militar. Maria sofreu fraturas
nas costas, porém não regis
trou queixa e sequer informou
dados sobre os agressores.

A prostituta trabalha numa
das boates localizadas ao Ion-

. go da BR-IOl, em Piçarras, e

está com o estado de saúde
bastante debilitado. De acordo
com os Voluntários, há suspei
tas de fratura no pulmão, além
de vários hematomas na cabe
ça. Maria foi encaminhada ao

Pronto Atendimento de Barra
Velha e em seguida levada
para Joinville. Os agressores
fugiram e a polícia não tem

informações sobre o carro, a

direção da fuga ou qualquer
informação.
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TODOONOSSO
, INVESTIMENTO

EM SEGURANÇA
FICAAINDAMAIS

FORTE COM UMAARMA
..
.. MUITO PODEROSA:
A SUA PARTICIPAÇÃO.

.'

- Faça parte do Conselho Comunitário de Segurança de sua comunidade.
.

InlorDle-sé no Conseg DIals próxlDlo au no site WWW.SSP.SC.gov.br

secretaria delstadolla
Sejurança "bllcae

'

DelesadoCidadão

BARRA VELHA

Veículo disponível
para doar sangue

A secretaria de Saúde de Barra Velha
disponibiliza, uma vez por mês, um

veículo para levar doadores de sangue
até o Hemosc (Centro de Hematologia
e Hematoterapia de Santa Catarina) ,

de ltajaL Os interessados devem ligar
para o (47) 3446-7700 e agendar jun
to à secretaria dia e horário.

CORUPÁ

Inscrições para
Sociedade Guarani
Estão abertas as inscrições para a eleição
da Rainha das Sociedades de Corupá. A
primeira eliminatória acontecerá no dia
19 de abril, na Sociedade Guarani. Have
rá show com a Banda Verticais, a partir
das 22 horas. O período de inscrições
encerra no dia 12 de abril. Mais infor

mações no 9.137�13'56 com Albano ou na

Fundação Cultura,l 3375-1399.

BARRAVELHA

Artes
marciais

A equipe Barra Fight de Jiu-jitsu, do
professor.André de Oliveira, ficou em

segundo lugar no campeonato blu-.
menauense de artes marciais. No' dia
13 de abril, os atletas de Barra Velha
participarão da etapa sul-americana
de Jiu-jitsu em São José, na grande
Florianópolis.

JARAGUÁ DO SUL

Alteração no

. Clemente Barato
A Rua Clemente Barato (localizada atrás
do Posto Mime da Rua Reinoldo Rau),
no Centro, temeu-se de mõo única no

sentido Rua Joõo Marcatto-Domingos
Rodrigues da Nova. Quem comunica é a

secretaria de Trânsito e Transportes de
Jaraguó do Sul.que pede atenção aos

motoristas e motociclistas.

GUARAMIRIM

Coletivo de

imprensa
Devido ao destaque que Guaramirim
teve ao ser escolhida a única cida
de catarinense com bons índices de

educaçõo pública pelo U�iceJ, o pre
feito Mário Peixer e a secretária de
Educação promovem uma coletiva de

; imprensa para tratar' do assunto. A
reunião seró no dia 31, às 9 horas na

sede do Exe.cutivo.
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NOVACASA
Uma novidade que vem por aí é que a

Espedito Imóveis vai mudar de endere
ço. O novo local fica na Barão do Rio
Branco.Sucesso aos empresários Kari
na e Espedito por mais esta conquista.

OBRA HISTÓRICA
A Fundação Cultural de Jaraguá do Sul·
assinou a ordem de serviço da-terceira e

última etapa da obra de revitalização do
Centro Histórico. Conforme Natália Petry, .

o prazo de execução das obras é de oito
meses, envolvendo a estação ferroviária
e toda parte paisagística. Empresas como
Weg, Zanotti, Duas Rodas, Metalúrgica
Trapp e rede de postos Mime, colabora
ram com a viabilizôção do projeto.

REINAUGURAÇÃO
Acontece hoje a reinauguração do pos
to Jaraguá do parceiro Sérgio Gerwin,
agora com nova bandeira. O empreen
dimento esta localizado na Rua Rober
to Ziemann, 521.
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.

Boiadeiros

A minha amiga
Bianca Cristina
Deretti cola grau
hoje, no curso de
Comércio Exterior

pela Unerj

SAMBA
E hoje rola na Scar Lounge Bar o Suingue
Samba Roc�um projeto eclético e muito
interessante que vale a pena conferir.

Final de semana chegando, vamos mexer o esqueleto e tratar de diversão. No sábado acontece a Dubai, no Parque Aquático
Ocaê, em Guaramirim, a animação fica por conta dos Djs Caverna e Marcelo Luís .Ingressos masculinos a R$ 10 somente no

local, elas são free até a meia noite.A Deep encerra suas atividades em alto estilo também no sábado com djs Carlos Fuse
e Fernando S. Mas como já avisei, vem novidades por aí.

WWw.ICldyroSClchoque.blogspot.com

Wanderlei Passold, Anselmo Ramos, Natália Petry e Márcio da Silveira
no almoço da CDL na última quarta no Clube Atlético Baependi

Kátia Klein, ao lado
do esposo Venilton de
Carvalho,comemorou
mais um ano de vida
no último dia 20
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CRÔN.ICA

CHARLES ZIMMERMANN, ESCRITOR

A polêmica da sacolinhas
Os supermercados, principais usuários das

sacolas feitas de derivados, petroquímicos, distri
buem as sacolas plásticas e que nós clientes, ima
ginamos que são gratuitas. Agora, uma ou outra

rede estimula a substituição das tradicionais sa
colinhas poroutros tipos de embalagens não-des
cartáveis.Aos poucos, modelos retornáveis vão

ganhando espaço. As sacolas feitas de algodão,
antes encontradas somente no comércio de pro
dutos ecológicos, foram ganhando espaço entre

quem se preocupa com o meio ambiente e são
adotadas por empresas interessadas em reforçar
ações de responsabilidade social. Na Europa,
por exemplo, os consumidores estão habituados
a ir ao supermercado ou ao shopping com sua

própria sacola.
Os prós e os contras da sacola plástica: é mui

to prática, pode ser reutilizada e reciclada, demora
décadas para se decompor, causa entupimento de
bueiros. Da sacola de tecido: Pode ser reutilizada, é
feita de fibras orgânicas, reduz a produção de plásti
cos, é menos prática, precisa ser lavada.

72 mil supermercados do país distribuem 16 bi
lhões de sacolas plásticas por ano. 50% dos consu
midores usam duas sacolas para embalar merca
dorias. 61% usam apenas metade da capacidade
de cada sacola.

No País onde a sacolinha de compras se popu
larizou pela substituição aos sacos de lixo e a re

ciclagem é ganha-pão de milhares de famílias, os

defensores do plástico são a favor do consumo res

ponsável e da idéia de transformar em energia o lixo
dos aterros. "Plástico é derivado do petróleo e tem
o mesmo potencial do óleo diesel", afirmou-me um
empresário do setor. O setor toma providências; está
fiscalizando com mais rigor a qualidade das sacolas

para evitar o .uso em excesso; e grandes empresas
fabricantes das resinas .usadas nas sacolinhas, pes
,quisam material como a cana-de-açúcar como base

para o "plástico verde".
A substituição da sacola plástica pela de tecido

está prestes a virar febre no Brasil, e vagarosamente
a idéia vai se tomando forma na cabeça dos jaragua
enses, Portanto, vamos fazer a nossa parte. Se nos

supermercados, não estamos com a nossa própria
sacola, evitamos aquela mania das moças do caixa:
em' colocar apenas um ou dois mantimentos em

cada sacola plástica, sem completá-las. E não vamos

comprar mercadorias com embalagens plásticas
desnecessárias.

• charlesautor@gmail.com

Marechal Deodoro da
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Interesses em
Loucuras na Neve

PQRTADOSOL
El.IASK1IOURT'

Bobby e Jackson são dois jovens amigos
viajando ao Club Med, em Colorado, em
uma missão: conquistar belas mulheres
e participarem do torneio de esqui. Bo
bby é o brincalhão da dupla e Jackson
é o playboy. Acompanhe essa aventura
hilariante.

Vigia na

Porta do Sol
Em um campo de refugiados nos cerca

nias de Beirute, o velho Yunis repouso
em coma profundo. Há três longos me

ses, o herói do resistência palestina jaz
inerte sobre o leito do improvisado Hos
pital Galiléia. Morto ou vivo? Alheio ou

consciente? São essas os perguntas feitos ;.

por Khalil Ayyub, enfermeiro e voz única
nesse'diálogo'.

NOVELAS

DESEJO PROIBIDO
Ano teme que o .criança não vingue. Escobar

promete dor todo o assistência. Ano e Escobar
contam o Podre Inácio sobre n gravidez. Henri
que decide liberar o voto poro os mulheres nos

próximos eleições. Eulália e Argemiro ficam

preocupados. loura parabenizo Ano pelo gra
videz. Ciro juro o Eulália e Argemiro que não
vai fazer nado contra André. Ciro conto o Viriato
sobre os planos de Côndida e Henrique contra
ele. Ciro se diz arrependido de tê-lo traído e os.

dois conversam sobre o componho de Viriato.

BELEZA PURA
Joana se irrito com o que Eleonora falo, e o tio

pergunto se elo está com ciúmes. Joana nego
e aviso que vai pedir o guardo dos sobrinhos.
Eleonora ri e diz que elo jamais vai conseguir.
Norma ligo para Cicatriz, apesar dos protes
tos de Suzy, e pede o ele que dê um susto em

Eleonora. Guilherme diz o Raul que é ótimo

estrategista e Eleonora e Joana devem estar se
entendendo. Cicatriz seqüestro Eleonora. Joana
intervém e é levado também. Norma diz o Suzy
que Eleonora deve voltar poro Goiás.

DUAS CARAS
Sílvio diz que quer distôncia de Célio, de Claris
sa e do universidade. Clarissa enfrento o irmã.
João Batista impede que Sílvio jogue uma pe
dro em Clarissa. Ronildo presto atenção quando
.Guigui mexe 'no gaveta de dinheiro. Bronco lê
o relatório e garante que não teve intenção.
Bronco diz. que se afastará do universidade até
o auditoria estar completo e suo dívida pago.
Rudolf e outros alunos erguem faixas contra
Bronco. Célio é eleito o presidente do Conse
lho. Sílvio pede o Ferraço que eles tenham um

novo começo.

AMOR E INTRIGAS
O policial pede'para Alice acompanhá-lo até
o delegacia poro prestar depoimento. Marcos
olho poro Camilo desconfiando de Alice. Val
quíria continuo envenenando Rafaela contra
Alice. Marcos diz que o história de Alice está
mal contado. Poco converso com Fabiola em

clima de romance. Alice aviso Janaina que a

confecção foi roubado. Alice ligo poro Rafaela.

Valquíria vê o visar e pergunto se Rafaela vai
atender o telefone. Rafaela não atende. Alice
reconhece o colar que o delegado mostro. Alice

.diz que foi roubado.

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Gór convence Rodrigo o ir embora. Assim que
ele sai, Meto-César se transformo em Meta
marfa. Ele comemoro o plano junto com Gór

,
e pergunto o que eles irão fazer o respeito do
vacino. Gór aviso que eles irão usar placebo, '

um medlcamento sem nenhum princípio ativo,
e enganar todo mundo. Metamorfo agarra Gór
e o helln, mos elo o empurra e confesso estar

apaixonado por Rodrigo. Medusa diz poro Silva
na esquecer Metamorfo, pois ele gosto de GÓr.
Rodrigo diz que irá acabar com Júlio.
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Rafinha programa Juliana Paes· .

seu casamento
Heather Mills não
desiste nunca
Heather Mills nõo está satisfeita com

os 84 milhões de reais que recebeu
de Paul McCartney no divórcio. Agora
ela quer provar que o ex-Beatie tem

.

uma fortuna muito maior do que
declarou à justiça e que pode pagar
uma indenizaçõo bem mais polpuda.
A modelo vai fazer uma devassa nas

contas de Paul. Ela recrutou experts
para mostrar que fortuna do er-Beetle
é de 2,8 bilhões de reais.

Vencedor do BBB8, o músico Ratinha
afirmou que começa a pensar nos
preparativos para o casamento com.a
namorada, luísa, em abril. "Eu quero
casar com ela, já pedi. Vamos esperar
a poeira baixar est� semana e mês
que vem já começamos a programar
o casemento", afirmou. Durante a

entrevista, o paulista disse que não
tinha intenção de ficar com nenhuma
das mulheres do confinamento.

ganha festa
Para comemorar o aniversário de 28
anos, Juliana Paes planejou ape-
nas jantar com o namorado Carlos
Eduardo Baptista. Os planos, porém,
tiveram um outro rumo: o noivo pre
parou uma festa surpresa para a atriz.
Daniele Suzuki, Flávia Alessandra,
Marcos Pasquim e Miguel Falabella
surpreenderam Juliana na boate
Milano lounge, em Ipanema. "Pensei
que só ia jantar com o Dudu", disse.

SUDOKU

SOBRE OJ060
.É úm ioga de lógi.ca muito simples e viciante. O o6jetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 a 9 sem

repetir números em. cada linho e cada coluna. Também
.

não ,se pode repetir números em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO

A frente fria avança por SC em direção ao

Sudeste do Brasil, ocasionando tempo instável e
chuva que pode ser forte por alguns momentos,
com risco de temporal e descarga elétrica.
� Jal"aguá do Sul e

SOLUÇÃO
NOVA CRESCENTE CHEIA MINGUANTE

29/3

SEGUN.DA
MíN: 18° C l' )MÁX:25°C�
Sol com nuvens

HOJE

MíN: 190 C
MÁX: 29° C
Sol com pancadas
de chuva

DOMINGO

Mí�: 18° C r·'��.·.MAX:22cC�
Nublado

�I! ÁRIES

4:�I' (20/3 a 20/4)
I" . Você se encontra

� l ' num ótimo dia para
definir algumas

questões profissionais e saber
como fazer deslanchar suas
atividades. Com a Lua em boa

, posição com Saturno e Plutão, as
, energias o aconselham a ficar
atento a tudo que se passa.

)(
GÊMEOS

. (21/5 a 20/6)
O geminano tem
tudo para viver
um bom dia hoje.

Aproveite os trânsitos planetá
rios e enfrente seus fantasmas
interiores. Entregue-se também
às novas experiências e deixe
que naturalmente as coisas se

ajustem à sua própria maneira.

. L"'\.. LEÃO .

�,:> (22/7 a 22/8)
.: ') Uma forte netessi-

..., \",I..--; dade de estrutu-

ração no trabalho
o atinge. Para conseguir esse
objetivo imposto por Saturno,
reveja seus planos e perceba
que a vida pode exigir que você
dê uma arrancada inicial para
realizá-lo de modo prático.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
A Lua em sua área
doméstica o instiga
a arrumar algumas

coisas em casa. Seu bom gosto
está estimulado li você se en

contra com uma forte disposição
para se dedicar à parte estética.
Bom momento para criar celsns
belas e �armoniosas.

. SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)

",
...

Este é um bom dia

( { para o sagitariano
que conta com a

ajuda de Saturno para lidar com
seu dinheiro e controlar seus

gastos. Tente também fazer um

planejamento de como investe o

que tem, e procure desenvolver
uma estratégia.
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DIVIRTA-SE

Anúncio no j_ornal
Uma mulher colocou um classificado
com os seguintes dizeres: Procuro
marido.
No dia seguinte, recebeu centenas de
cartas dizendo: Se quiser, pode ficar
com o meu ...

Lógica
o garoto apanhou da vizinha, e a mõe
furiosa foi tomar satisfação:
- Por que a senhora bateu no meu

filho?
� Ele foi mal-educado, e me chamou
de gorda.
- E a senhora acha que vai emagrecer
batendo nele?

AQUÁRIO
(21/1 à 18/2)
O aquariano deve
se recolher um
pouco e tentar se

acalmar. As energias planetárias
apontam um dia em que seu

inconsciente vem à tona e lhe
mostrl:J algumas saídas procura
das. Tente passar um dia me!l0s
acel.erado, com mais "insights".

TOURO
,,_....,

CÂNCER

I1J'
VIRGEM ., 'ti ESCORPIÃO . CAPRICÓRNIO

'

PEIXES
(21/4 a 20/5) �.�. (21/6 a 21/7) (23/8 a 22/9) .:::'::*� (23/10 a 21/11) � (22/12 a 20/1) , II.. (19/2 019/3)
O Uiurino deve �.':.' ;�;.·_.:;f� O dia traz seu Excelente dia �:���:;:::- Seu regente em �

, A Lua em seu .,"If._ A Lua no signo
.

aproveitar este. dia" .: ; regente no signo. para o virginiano . ..., harmonia com a Lua
. signo; em bom ,,_,� de Capricórnio

.

eni que está mais'
. oposto ao seu, e

.

namorar e realizar (_) mostra,fol'Ç(l efir- ils�ecto com:seu estimula seus con-

otimista e arriscar mais. A lua 'seu aspecto com Plutão ainda fa- os projetos que tem idealiza- meia na suá formà regente.. o deixa mais perseve- tatos e'o encontro com pessoas
hoje em Capricórnio ativa sua vorece o romance junto à pessoa do junto da pessoa amada. de comunicação. Ao se expressar, rnnte para cuidar de si mesmo. amigas. É possível que algum
fé e o ajuda a se aventurar um amada. Curta os momentos que Saturno em seu signo o está poderá encontrar um canal livre Que tal fazer exercícios e cui- de seus amigos mais próximos,
poucq. É importante manter o estiverem juntos; e se entregue ajudando a dar conta de todos, que lhe dê extrema facilidade de

.
dar melhor da sua dieta? Além acabe lhe fazendo um convite.

pensamento positivo e acredi- à paixão, do jeito que curte. Vale os deveres e do tempo de lazer.: ,;. convencer as pessoas. O contato de se sentir mais disposto isso Esteja aberto a toda manifesto-
"" tar,>tjue nóõ �� barreiras. ,

.

-

.."1;-'; li pena-ll.experiênçia ...,�."�. � ; '" ".. ·,.Conseguiró"tudQ,.que desejar;, ",.com O��mtãOSBstó bom. _ ,;�' -:"",ode atf.�ir ó_timos lluídos;v_' '_;'_ cÇão_de cofjnho e faça IJlgo útil. " -! 'f'
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, ANIVERSÁRI

Município completa 16 anos e terá comemorações Históri.

O final de semana será de muita festa em São João do Itaperiú. "É
que neste sábado, dia 29, o município completa 16 anos de
emancipação político-administrativa. Para comemorar a data, uma
extensa programação está prevista com apresentações artísticas,
passeio ciclístico, inaugurações, homenagens, celebrações
religiosas e eventos esportivos. As atrações são para públicos de
todas as idades e a comunidade está convidada a participar.
As festividades iniciam na tarde de hoje, com sessão solene e

com a entrega do titulo de Cidadão Honorário aos Deputados
Federais Carlito Merss e João Alberto Pizzolatti Junior. Ainda
.hoje, acontece a inauguração do Centro de Integração Turística
Euclides Raul Monteiro. E a noite, está programado um baile
com entrada franca.

.

No pas:
Barra'
história
diverso
assegun
coloniz

surgiu
Mas 8

tamB
po.

Belezas naturais e muito trabalho

Campos extensos, matas virgens, águascristalinas e

belas cachoeiras. E isso que encontra quem passa pelo
município de São João do Itaperiú. A cidade, que
tem a agricultura como principal atividade
econômica, também vem apresentando
crescimento e desenvolvimento graças ao

trabalho do seu povo.
Com uma área de 151,926 km2 e uma

população de mais de três mil habitantes,
São João do ltaperiú é dividida em

pequenas e médias propriedades, onde se

cultiva banana, arroz e fumo. O
município também é destaque na
extração de madeira e na produção de
farinha.

$iUP <f)oã<J; d& ?J�
tem a honra de convidar toda a comunidade

, '.: -:', para pr�stigiar as. festividades em
.

comemoração ao 16° aniversário do
'.

: Munlcípio ,. nO�i !R!a�' 2�, 29 "e 30 demarço e'
;�.5.de àbrilde;�,200s:. :,.;1 � ,:é.. I ::>�t_ ,'" �::

. .'
,. ..,.._. ')(

.

,
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10 DE 16 ANOS

ária e cultOra

passado, São João do Itaperiú pertencia à

raVelha. Os documentos que revelam a

ória do município estão espalhados em
rsos cartórios da região, o que dificulta
gurar quem foram os primeiros
nizadores e como eles chegaram a estas

.

1S.

.ndícios de que, no início do século XX,
italiano chamado João estabeleceu-se na
a, às margens do Rio Itaperiú, e então
Idem uma comunidade. A partir daí,
rgin o nome da cidade.
as 'segundo os historiadores, a área
imbém foi colonizada por alemães e

poloneses. A herança cultural desses
povos pode ser percebida ainda nos

dias de hoje seja nos traços
físicos ou nos 'costumes

, da população
local. .

FRIGORÍFICO sÃo .JoÃo :
.

Frisajo r{gro Pe�úâría Industrial Uda:
.

+ ,t:'one:'47·3458-3000
e-mail: vendss@frigorlficosaojoao.com.br

Princlpais características

Data de fundação:
29 de março de 1992.
Principal atividade econômica:
agricultura (arroz e banana).
População:
3.289 habitantes (IBGE).
Colonização:
Italiana, alemã e polonesa.
Área:
151,926 km2•
PIB:
60,84
Altitude:
330m acima do nível do rnat

{47 3458-0399

Dr. :Adilso.f do Costá ju-nior .

Cirurgião Dentista
,: . ;�c;RQ�10�O, v. "<
t",..�y �_�,.r� i y-'IJ ',�. ; t; ':

(47) 3458 ..0197
Rodovia se 474, km'5 nO 2463

·····III· ..

" Parabenizo a
.

população de São [oão
do Itaperiú pelo .

� aniversário. Um povo
trabalhador que merece todo nosso
respeito e dedicação, manifestados
através do at�ndi��htó·.à saúde, ."

educação, agricultura eOde obrás que
nos enchem de alegri'a' ,
(Valdir cõnea, prefeito de São João do Itaperiú)

,,' Parabenizo São João do Itaperiú pelá aniv�r��rio. É uma

cidade nova e que está se desenvolvendo graças a participação
dos moradores e das autOridades' ,
(Osmar Jarozinski, presidente da Câmara de Vereadores) .

Programação de Aniversário

28/03/2008 (sexta-feira)
18h - Sessão solene com entrega do Título de Cidadão
Honorário ao, Deputado Federal Senhor Carlito Merss e

Deputado Federal Senhor João Alberto Pizzolatti Junior. .

20h - Inauguração. dó Centro de Integração Turística Euclides
Raul Monteirà.,

.

21 h- Baile cornabanda Seven (entrada franca).
Local: RuaJosé Bonifácio Pires, 82, Centro.

29/03/2008 (sábado)
9h30 - Culto com Pastor Celso da Assembléia de Deus.
10h - Culto com pastor Wanderlei da Igreja Adventista do
SétimoDia.

.

1 Oh30 - Culto com Padre Miroslaw da Igreja Católica.
11 h - Chegada do 2° passeio ciclístico de São João do Itaperiú.
11 h30 - Entrega do trator e implementos agrícolas.

.

12h-Almoço
14h -:-Apresentação do Circo Escola de Barra Velha
15h - Soyré com Grupo Campanha e Junio e Julio.
Local: Salão da Igreja de Santo Antônio, rua 29 de Junho, Bairro
Santo Antônio.

30/03/2008 (domingo)
9h30 - J'Qgó de futebol com os Funoadores do' São João,
Esporte Clube .:
14h - Soyré da Melhor Idade com Grupo Campanha.
19h - Soyré com Garotos de Ouro (ingressos no local).
Local: Centro de Integração, rua José Bonifácio Pires,. 82,
Centro.

" ··05/04/2008 (sábado)
.

. 18b, "'"Missa na Capela de Santa Cruz. '.
'

.'

.

, 1911-:-.Inauguração do Posto de Saúde .de Santa Cruz Paulo
. .., ';C"óãlhb':< .- , ... \ ,.; ,; u;;: \ ',' .

.

.

.

.

.��'� -f:''1,:i-�',,;�...�� ".
� f "-j _""f .� ,'�"

....
: ,-

Locai: Rua 5erafin:i lionchi,''f3âirro Santa Cruz.
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VITRINE--------�-

ITALIANOS

l

INSCRiÇÕES

Festival da Canção
Termina hoje as inscrições para o 12°
Festival Estudantil da Canção. üuem
ainda quiser perticipur deve levar a

sua ficha, assinada pelo professor
da instituição de ensino, à Fundação
Cultural, na Rua Ida Bona Rocha, das
07h30 às 11 h30 e das 13 às 17 horas.
O festival está agendado para cccnte
cer dia 17 de abril no Ginásio de Es
portes Arthut Muller.

Consultoria
A edição 2008 do Apevi nos Bairros
termina hoje com palestras, e consul
torias gratuitas, na Paróquia Apóstolo
Paulo. As consultcríns são nas áreas de
finanças, marketing, comercia" planeja"
mento estratégico e recursos humanos.
Este projeto surgiu como iniciativa de
levar informações aos empreendedores
da região. No ano passado, 38 bairros
participaram do segmento, reunindo 476
empresários. Outras informações no te
lefone 3275-7024.

Fórum de esporte
O 7° Fórum Internacional de Esportes,
que será realizado de 2 a 5 de ubrll. em
Florianópolis, ainda está com as inscri
ções abertas. Até hoje, estudantes pa
gam R$ 40 e profissionais R$ 65. Serão
oferecidos 23 cursos para os participan-

'

test com enfoque em esporte e atividade
física. Juntamente com o Fórum outros
eventos de caráter cultura" científico e

de capacitação podem ser apreciados.

. .,.: "FALEêiMENTOS
'

Faleceu às 23h30 do dia 26/3, o
com idade de

39 an,os, o sepultamento foi reall
zado dia 27/3, com saída do féretro

Capela Santos Anjos de Guarami
rim; seguindo para o cemitério Mu

nicipal da mesma localidade.

LOTERIA

CONCURSO N° 955'

Futebol suíço
no Rio Molha

No dia 6 de nbrll. no Esporte Clube do
Rio Molha, às, 9 horas,' está progra-,

'

moda a 1 a 'Copa Rock. O evento é um

torneio de futebol suíço destinados às
,

bandas de rock da região e seus CO'm
panheiros. A equipe deve ser formada
por sete titulares e três reservas. No
mínimo, três des inscrltos,'devel11 fa
zer parte da banda, sendo permitida a

fusão de até duas bandas por equipe. A
taxa de inscrição é de R$ 30 por equipe.
Outras informações ou inscrição: 8818-
5755, com lsmael, 3376-2397, com Mar
celo ou 8412-5952, com Rafael.

O Senhor te chamou,
Você prontamente o- atendeu.

,

Ide em Paz, homem bomí
Do. céu, guiarás nossas vidas,
Iluminarás nossos caminhos,
Orientarás no.sso.s passo.s...

'

,

Suas lições serão. para sempre lembradas.
Pai dedicado, marido fiél, avô companheiro.
És para nós um grande exemplo: .

Zeloso, sensível, prestativo,
Instrumento de fé é bondade. '

Adeus Ovídio, Ou melhor, até breve!'
NASCIMENTO: 09.03.1926
FALECIMENTO: 22.03.2008 Saudade eterna da sua família,

Maria Cisz Spézia, seus filhos, nora, genro, netos e bisnetas,
ainda constemados corn o falecimento. de OVIDIO SPÉZIA
convidam a todos os parentes e amigos para a Missa de 7° dia,
que será realizada nesta sexta-feira, dia 28 de março, às 19 horas"
na Igreja Matriz São. Sebastião.

A família agradece a todos que enviaram flores, coroas, cartões e..
acompanharam o seu sepultamento. Agradece, de modo especial,
aos médicos Dr. Luiz Carlos Bonilauri, Dr. Edson Maffezzolli e
Dr. Rangel Osellame, ao. Sr. Justine França, aMaria Célia.;
Fidelis, ao. Corpo de Bombeiros Voluntários e aos médicoé, ,

enfermeiros e funcionários do. Pronto Socorro do. HospitalSão José.
-.,·S -.: ',",r,: ,',

'-
• .;. .'�

'

.• ,- -:- ,,, '- :
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ARAMIZ ALEXANDRINO,
17 anos, desempregado
"Já 'fui e gostei. Agora não
tenho muito tempo e também
não é muito barato. Eu gosto
de comédia e drama".

PRICILLA KOGLER,
15 anos, estudantes

"Não. Assisti teatro na escola
uma vez e gostei. Tenho
vontade de ir, mas não sei
se o acesso é .fácil".

ROMARIS URBANSKI DE SOUZA,
29 anos, vendedor

"Não, mas tenho interesse.
Acho acessível, mas não tenho

.

tempo. Nos finais de semana

fico descansando".

JOSI CUSTÓDIA,
50 anos, vendedora

"Não, porque não bate com os

meus horários. Tenho curiosidade,
mas não estou por dentro dos

preços. Meus filhos gostam".

RENATA DE PAULA CORDEIRO,
23 anos; professora
"Vou. Quando a peça me

interessa eu sempre vou. E
também incentivo os meus

alunos, acho muito importante".

CIOMARA S. DE ANDRADE,
26 anos, vendedora
"Eu gosto, mas nunca fui no
teatro em Jamguá do Sul. Quando
era mais nova fazia no escola e

este ano devo fazer novamente".

ESPETÁCULO DO TEATRO

Dia Mundial
do Teatro é
comemorado
A participação s, �ial não é
a ideal, mas está crescendo
JARAGUÁ DO SUL

Com origem na sociedade

primitiva e de constante evolu
ção, o teatro vive e sobrevive do

público que o assiste. Você pres
tigia o teatro produzido na região
de Jaraguá do Sul? A palavra
teatro vem do grego, "théatron",
que significa panorama, lugarde
onde se vê, tornando-se o lugar
onde a cumplicidade de público
e palco se torna único. Essa arte,
também considera arte total por
englobar todas as outras, aniver
sariou mundialmente ontem: 27
de março, dia mundial do teatro

e do circo.
Para o ator, produtor e profes

sor de teatro da Scar, Nelson Bor
chard, 38 anos, a cultura teatral
da região teve progresso, apesar
de barrar no mesmo conceito do
elitizado: "Parece-me que vejo
sempre as mesmas pessoas".
Nelson explica que o teatro nas

ceu na rua e foi fechando-se nas

casas de espetáculos e que, por
isso, "as pessoas acham chique
assistir uma peça teatral". Ele
afirma que há vários projetos tra
balhando a conscientização do
teatro como patrimônio de todos,

".

'$;

Artistas e entldedes tentam democratizar o arte através de programação especial e componhas

VOCÊ VAI AO TEATRO?

como o "Teatro vai à Escola". A
divulgação das peças também é
feita nas universidades e em al

gumas empresas.
Mesmo com o incentivo e o

forte movimento cultural, Nel
son diz que não pode mudar os
hábitos dos jaraguaenses. "Se a

pessoa com 40 anos nunca as

sistiu teatro, não posso querer
que ela se torne uma espectadora
constante", explica. Nelson tem
uma turma de 16 alunos adultos
e diz que vê progresso nessa fai
xa etária. O maior retorno é das
escolas, que incentivam a parti
cipação.

Um outro receio de Nelson:
"Quando o teatro é global, nin
guém quer perder. Quando é da
região, acham caro". Ele perma
nece otimista e diz que muita
coisa pode ser mudada, apesar
das mudanças entrarem na ques
tão da sustentabilidade. O espe
táculo teatral depende das leis
de incentivo, do patrocínio e da
bilheteria. '1\s leis estão engessa
das, o patrocínio é curto e a bi
lheteria não garante, ainda".

LUCIANA DE AGUIAR

. Diversidade de expressões
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. FOJÓCÓDROMO.··
O ex-deputado Ivo Koneliligou poro este colunista contestando o notinha di
ontem do "Fofocódroino", onde dizia que Dieter Janssen e Moacir Bertold
jornais se coligariam - e coso isso viesse o acontecer ele desfilaria pelodl
pelos ruas do cidade, com direito o bando de músico e muito mais. Se,gundl
o ex-deputado, não foi bem assim. "Eu disse que era mais fácil um burro voa,
do que o PP e PMDB se coligar". Então tá!

CABEÇADA CARA, MEU!
A 12° Vora Cível do Rio condenou um desembargador a pagar
RS 50 mil por danos mornls a um juiz. O desembargador é
acusado de ter dado uma cabeçada no juiz dentro de um

banco, no dia 2 de abril de 2004.

_ LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o competente con

tador e corneteiro de primeiro Cino
Schmidt, que sempre lê esta coluna
poro ficar por dentro dos novidàdes do
sociedade.

RESENHA
O médico cor�iologisto _Dr. Mouro Yo

-

red, solteiríssimo, onda marcando
presença em todos os melhores points.

,

O boa praça afirmo que ser feliz para
ele é curtir o vida e se divertir! Belee
eeezo!!!

QUE COISA•.•
Um amigo entrou, segundo à tarde,
numa livraria aqui do centro de Jo
roguá e perguntou o uma vendedora:
"Vocês têm o biografia de Cloro Nu
nes?" E à moço:
- Hummm ... Cloro Nunes... Elo é o

autora do biografia? Há testemunhos!

" Sozinho, um
homem não é nado no

vida ... nem corno!,,
AUTOR DESCONHECIDO.

PERGUNTAR NÃO
OFENDE, GENTE
V!li ter Schutzenfest este
ano ou não???

?-

GURI ESPERTO
Bem com aquele jeitinho emo
de ser, Rafinha, o grande ven

cedor do BBB8, vai continuar
confinado até domingo _ por
ordens do diretor do programa
Boninho de Oliveira. Mas não
dentro da

_ caso, é cloro! Com
uma pequeno câmera, o próprio ,

moço é quem gravará a suo ro

tina foro da casa, até domingo,
paro o Fantástico.

FEIJOADA DO MOA
Só falto bater o martelo, a podero
so construtora Criciúmo, poderá ser
mesmo a grande patrocinadora da
7° Feijoada do Moa que acontece
dia 23 de agosto. Caso se concre

tize, o renomado grupo de pagode
Revelução será presença garantido
no festa.

DIZEM PORAL.
Que tem um assessor parlamentar
que já fez as malas umas cinco ve

zes, pelos menos, com o intenção
de abandonar o cargo, mas quando
chego no hora H mudo de 'idéia.
Por exemplo hoje, o mala está no

vamente prontinho.

SEM PARTIDO
É bom cuidar do seu "quinta!",
pois o mosquito do dengúe não

quer saber se o problema dele é
municipal, estadual ou federàl. O
que ele quer é sangue, tipo uni
versal.

Hoje a belo Thayse Vorpagel, cola grau
no curso de Comércio Exterior pela Unerj

MAIO O boa proçaChico Buzzi

Mulheres descolados, agend_em! continuo recebendo
Em maio, teremos um grande cu�p�im�n.tos pe,lo
acontecimento soeíel,

_ Aguardem-, -: .
seu _Diver dl� 26

um 'pouco mois,� re!or_fiorei ciim- --,,-<_
,

detalhes.
Y "

�', -;, • _. _'o •

Almoçar nóercelente
restaurante Dom Genaro. :

• 'A academia Health Club, do
Beiro Rio, promove omonhã, às
lOh30min do manhã, o lançamento
Body Sist_�ms. O personal Wilsinho
Salves'está ansioso. ..�

:$

• No edição do mês de abril
do Revisto Nosso, este colunista
começará o ossinur novamente uma

coluna social.

".):
.
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OPORTUNIDADES
EMPREGOSICURSOSICO�CURSOS

INGLÊS E
MUITOMAIS!

AGORA EM JARAGUÁ DO SUL
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(47) 3371-8075
www.back.com.br
catia.oliveira@back.com.br

etta-tetra das 8:00 as 11 :30 e das 13.30
. de segundaas. as 17.J,

Horário de atendimento. . 'O.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - URGENTE - Residir nas proximidades do bairro Vila
Rau.
AUXILIAR CONTÁBIL - Ensino superior em curso. Experiência na função, com
lançamentos e controladoria.

.

AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL - Cursando ensino superior. Experiência na

função.
CALDEIREIRO - Ensino fundamental completo. Conhecimento em indústria metal
mecânica.
CALDEIRISTA - Ensino fundamental completo ou em curso. Experiência com

operação de caldeira a vapor com abastecimento manual ou informatizado.
CONSULTOR COMERCIAL - Ensino superior completo ou em curso. Desejável ter
veículo próprio. Para vendas externas de equipamentos para captura de imagens.
DISTRIBUIDOR DE COSTURA - Ensino fundamental completo. Necessário ter
conhecimento com todas as etapas de confecção de costura.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL - Ensino técnico completo.
Experiência em indústria têxtil.
FERRAMENTEIRO- Ensino fundamental completo. Experiência na função.
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS - Ensino médio completo. Experiência com

motores de injeção eletrônica.
MÉDICO 00 TRABALHO - Para atuar durante cinco horas semanais. Atendimento
clínico e emissão de laudos.
OPERADOR DE EXTRUSORA - Ensino fundamental completo. Experiência na

funçã� em indústria de materiais plásticos.

:' Rua Victor Galke, nO 70, bairro Czerniewicz, próximo à S,CAR e Hospital Jaraguá.

VAGAS URGENTES!!!
VAGAS PARA JARAGUÁ DO SUL

Endereço para cadastros: Rua Victor Gaulke, 70 - Bairro
Czerniewicz - Próximo ao Hospital Jaraguá e SCAR

PRECISA-SE
DE CORRETOR
DE IMÓVEIS

Tr: 3376-0102 ou

9101-8289
com Theodoro ou enviar e

mail para
iillillilla@imoveisportal.com

ALMOXARIFE - Ensino médio completo. Experiência na função.
ANALISTA DE CUSTOS - Ensino superior completo. Conhecimento em

informática e em sistema especifico de controle.
,
ANALISTA FINANCEIRO - Ensino médio completo. Experiência na função.
ASSISTENTE DE VENDAS INTERNAS - Ensino superior completo ou em

curso. Experiência em vendas.
AUXILIAR DE ELETRICISTA - Ensino médio completo. Desejável conhecimento
básico sobre instalação elétrica.
AUXILIAR DE INSTALAÇÃO - Ensino médio em curso. Necessário cursos na

área de elétrica e/ou eletrônica. Experiência com instalação elétrica residencial e
predial, ou com instalação telefônica.

RENTA CAR'

Precisa-se de
vendedora externa.
Oferecemos carro
com motorista,

semana de 5 dias.
Produto de fácil

aceitação. Exige-se
maiores de 18 anos,

Tr: 3371-5353

ALUGUE UM CARRO

A USE LOCADORA DE VEíCULOS
ADMITE:

Auxiliar de Locação
Ser maior de 21 anos, possuir habilitação B.
Ter ensino fundamental completo.
Agente de Locação
Com experiência na área comercial de
locação de veículos, noções de informática,
possuir habilitação B.
Vendas externas
Com experiência na área comercial de
locação de veículos, possuir habilitação B.
Interessados enviar currículo com o título da
vaga para: aline@useavis.com.brou
encaminhá-los para Alameda Rio Branco,
740 - Centro - Blumenau, SC - 89010-300
Tel.: 47-3326-3330

��Q�!Q£QAM
Rua: Epitácio Pessoa, 85 - Centro

Maiores Informações
Fone: 3055-2021

OPERADOR DE INJETORA - Ensino fu-ndamental completo. Experiência na

função em indústria de materiais plásticos.
PASTEIRO - Ensino fundamental completo. Experiência com desenvolvimento
de pastas e cores para estamparia.
PROGRAMADOR CNC - Ensino médio completo. Cursos na área.
Conhecimento na função.
REVISOR(A) DE COSTURA - Ensino fundamental completo. Desejável
sxperlência nafunção.
SUPERVISOR DE COSTURA - Ensino técnico completo na área têxtil.
Conhecimento de todos os processos de linhas de corte, costura e acabamento
em indústria de confecção. Vivência liderando equipes .•
SUPERVISOR DE SERViÇOS - Ensino médio completo, Experiência com

coordenação de grupos de serviço especializado.
TALHADOR - Ensino fundamental completo. Experiência em setor de

taíhação têxtil.
TECELÃO - Ensino fundamental completo. Experiência com tear circular ou
retilíneo.
TELEVENDAS - Ensino médio completo ou em curso. Conhecimento com
televendas ativo e receptivo,

'

TORNEIRO MECÂNICO - Ensino fundamental completo. Experiência na função.
VIGILANTE I ATENDENTE DE ALARMES - Preferência ensino médio completo.
Possuir curso de vigílante EM DIA. Desejável experiência na função e CNH
categoria AB.

SENAC - ótimo no seu currícul- 4i •

sanae
Fone: (47) 3275-8400 •
Site: www.sc.senac.br 6t,i�.�::�!.t:I,.I"'I"�'::t.I(o.
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Em busca do troféu
O Campeonato Varzeano

de Futebol surgiu em 1983, pelas mãoS de um

grupo de pessoas encabe<;"das por
Raul Valdir Rodrigues.

O objetivo da

competição sempre foi dar
uma opção de lazer e também

fomen;ar o futebol

amador de Jaraguá do
Su\. Promovido anualmente pda Fundação

Municipal de e.portes,
chega em 2008 a sua 26' edição. besde

1994 o

trofén recebe o nome do
criador do eventO.

Neste ano sào 27 equipes na disputa,
divididas em sei; chaves. Passam pata

a próxima fase os doismelhores
de casa, que então

formam mais três

grupOS com quatro timeS cada. Novamente '"
dois roelhor�s passam .para a

terceira fase que, então, come",
a ser em jOgos e\iJninatótioê'
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LEIER
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS

. BBfl1dl!:I:I:]
NOVO ENDEREÇO:

AV. MAL DEODORO DA�.1698
(EM FRENTE AO REGISTRO DE lMoVElS)

Campeonato
,

CLUBE RECREATIVO
OPERÁRIO'
Bairro: Vila L-enzi
Goleiros: Valdir e Leno.

. Laterais: Era, Tito,
Anpe, Marcelo e

Rodrigo.
Zagueiros: Maico e

- César. -

. Volantes: Joel, Cowboy
e Gilmarzinho .

Meias: Igor, Pereto e

Fabinho.
Atacantes: Kite, Rafão e

Queno .

ESTOFADOS CONFORT LINE
Bairro: São Luís.
Goleiro: Ricardinho.
Laterais: Jandir, Leônidas,
Marcelo Edson e Serginho.
zagueir�s: Gerson e Nori. .

Volantes: Charles, Cotonete e

Everaldo .

Meias: Jonatan, Nick, Alê e Zinho.
Atacantes: Nilson, Nando, Valdir,
Carlinhos e Cuíca.

BANGU ESPORTE CLUBE
Bairro: Vila Lenzi.
Goleiros: Valdir e Luiz Paulo.
Laterais: Feijão, Idécio, Jean e

Édipo.
Zagueiros: José Antônio, Jacó,
Gilberto e Valdemir.
Volantes: Manuel e Edenilson.
Meias: Celso, Paraná, Tiago,
Rubinho, Luís, Amarildo e

Jonas.
Atacantes: Costa, Leandro e

Dellington.

ÁGUA VERDE/CONSISTEM
Bairro: Água Verde
Goleiros: Charles eWaldemiro.
Laterais: Sérgio e Marciano.
Zagueiros: Nico, Kochella, Chico,-

. Wilmar e Rodrigo.
Meias: Jair, Cassiano e Anderson.
Atacantes: Gilmarzinho, Rodrigo
e Chiquinho..

Indefinidos: Maicon, Edenilson,
Israel, Adílio, Douglas e Rafael.

.

,

ESTRADA NOVA FUTEBOL CLUBE
Bairro: Estrada Nova
Atletas: Volnei, Dílson, Eliseu,
Antonio, Carlos, Jair, Claudemar,
Cristiano Max, Valdenir, Rafael,
Jean Carlos, Cristiano Lopes,
Josimar, Ivo, Gilberto, Alexandro,
Lídio, Inglemar, José Eduardo,
Adriano, Osmar e Valdomiro.

BARRABAXO VIDRAÇARIA
Bairro: Chico de Paula.
Goleiros: Lei e Sid.
Laterais: Hione, Roberto,
Seco e Feijão.
Zagueiros: Mano, Renato e

Marciano.
Volantes: Jéferson e Anderson.
Meias: Matinhos, Eloi,
Beethoven, Jackson e Vanderlei.
Atacantes: Nei, Barrabaxo,
Edson e Tião.

AMAURY MOTOS
Bairro: João Pessoa
Goleiro: Paulo Francisco
Laterais: Lauro, Salésio, Leandro,
Adaire Eduardo.
Zagueiros: Carlos, Schneider e

Claudinei.
Volantes: Mário, Pêlo e Lilica.
Meias: Ezequiel, Diego, Batata,
André e Cássio.
Atacantes: Maicon, Paulo Sérgio e

Gaúcho.

BORRACHARIA SENEM
Bairro: Vila Lalau
Goleiros: Éderson e Emerson.
Laterais: Leonício, Adriano,
Cristiano, Ajair e Lauri.
Zagueiros: Leandro, Ivam, Volmir
e Alexandre.
Volantes: Jéferson e Gadotti.
Meias: Luís Carlos, Vanderson,
Gerson, Evaristo, Alex Sandro e

Eli.
Atacante: Carlinho, John e

Odésio.

ESCOLA DE FUTEBOL
BOTAFOGO
Bairro: Barra do Rio Cerro
Goleiros: ROdrigo e Dion.
Laterais: Adelrno, Luís e Léo.
Zagueiros: Daniel, Paraguai e
Norton.
Volantes: Barbosa e Xande.
Meias: Marco, Diego, Canoinhas,
Chaves e Claudinho.
Atacantes: Almeida, Allan e

Jéferson.

GALVANIZAÇÃO BATISTI
Bairro: Rio Cerro I
Goleiros: Éder Paulo, Djonatan e

Ivandro.
Laterais: José Carlos, Valdecir,
Cremilson, Delosmar e Robison.
Meias: Éder Rafael, Itamar, Neudi,
Pingo, Jocemar, Alex e Valmir.
Atacantes: Luís, Ni, Maiquel,
Júnior e Leandro.

BAZAR DO RAU
Bairro: Vila Rau
Goleiros: Alceu e Mattedi.
Laterais: Sapelli, Marrom,
Irineu, Enéias e Jair.

Zagueiros: Reinaldo, Glaucon e

Mário.
Volantes: Paulo, Alison e

Rafael.
Meias: Júnior, Nilson e

Escuerdinha,
Atacantes: Eliziel, Lere, Sério,
Xuqui, Everaldo e Adilson.

AMIZADE/POSTO
RUDNICKIROZZACO PNEUS
Bairro: Amizade
Goleiros: Sardanha e Valdemar.
Laterais: Nino, Régio e Emerson.
Zagueiros: Juliano, Geca, Glaube
e Fábio.
Volantes: Gaúcho, Cabu e

Claudecir.
Meias: Ronaldinho, Bilu, Baiano,

-

Grilo, Claudinei e Jura.
Atacantes: Ede, Nilo, Marcelo e

Giggio.

CAXIAS SPORT CLUBE
Bairro: Santa Luzia

Relação d� atletas:
.

Goleiros: Ederson e Rech.
Laterais: Élcio, Facão, Leandro,
Bóris e Éder.
Zagueiros: Jagler, Marcos e

Júnior.
Volantes: Bode, Nheco e

Maigson.
Meias: Sandro, Ricardinho, Duda
eWoxi.
Atacantes: Gio, Eloir, Edinei, Deno
e Leandrão.

GALÁCTICOS
Bairro: Jaraguá
Esquerdo/Centro
Relação de atletas
Goleiros: Nilson e Pari.
Laterais: Fabinho e Chumbo. OJ
Zagueiros: Fábio, Lolo,
Nelsinho, Célio, Japa e

Valmir.
Volantes: Negreira, Samuca,
.Gima.

.

Meias: Neguinho, Jassa,
'Zero, Ní e Saulo:·
Atacantes: Thiarles, Jhonny,
Pedro e Giuliano.ATLÉTICO ESPORTE CLUBE

Bairro: Estrada Nova
Goleiros: Ivan e Coitado.
Laterais: Joelson, Nilson,
Leandro e Foguinho.
Zagueiros: Lebre e Panola.
Volantes: Everaldo e Coelho.
Meias: Rafael, Paulinho, Tio,
Joselino e Gerson.
Atacantes: Maurício,
Gaúcho, ÉderRoch� Éder
Santos, Jair, Edimar e
Claudimar.
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arzeano 2008
GRÊMIO ESPORTIVO
RIO MOLHA
Bairro: Rio Molha
Goleiros: Aderlei e Cris.
Laterais: Regi, Dieguinho,
Nhaca e Serena.
Zagueiros: Marcão, Picolé,
Coelho e Gustavo.
Volantes: Dalico,
Tatu e Joel.
Meias: Ba, Jucelmo,
Maicon, Paulo, Jack e

Jacson Roberto.
Atacantes: Sandro, Maninho e

Vano.

JARAGUÁ ESQUERDO/PRADI
Bairro: Jaraguá Esquerdo
Goleiros: Djalma, Dida e

Todinho.
Laterais: Sávio, Luís Fernando,
Júnior, Mineiro e Beto.
Zagueiros: RogériO, Vini e Giba.
Volantes: Gio, Tasquinha e Zé
Cabelo.
Meias: Sapo, Cezar, Eduardo e

Sandro.
Atacantes: Xexa, Ricardo,
Marquinhos e Maicon.

MEGA TRANZE O PÉ
o Bairro: CentroNiia Lalau
Goleiros: Márcio Ventura e Rafael.
Laterais: Cláudio, Kid, Nino, Paulo
Preto e Jean.
Zagueiros: Gerson e Jeferson
Oliveira.
Volantes: Maicon e Sabonete.
Meias: Giliard, Jefferson Robod,
Roberto, Josafat, Cleiton, Volnei,
Dirceu e Juninho.
Atacantes: Erivelton, Quedi e
Lauro.

�o

GRÊMIO GARIBALDI .

Bairro: Garibaldi
Goleiro: Fábio.

.

Laterais: Lema, Polaco,
'

.

João Carlos e Jairton.
Zagueiros: Almir, Marcos"
Odinei e Jean Carlos.
Meias: Jackson; Nico,

.

Pintado, Edson, Sami, Dide,
Rudi, Rudicler e Anderson.
Atacantes: Carlinhos e

Carneiro.

JJ BORDADOS
Bairro: Chico
de Paula
Goleiros:
Guilherme e

Fábio.
Laterais: Sid,
Dik, Lindolfo e

André Paulista.
Zagueiros:
Gilmar, Mauro
e Paulão.
Volantes:
Marcio, Volmir,
Aldair, Heitor e

Rodrigo.
Meias: Gilberto, Daniel, Erivaldo
e Célio.
Atacantes: Denis, Maicon,
Cleonir (a confirmar) e Pititico.

ROMA ESPORTE CLUBE
Bairro: Tifa Martins
Goleiros: César, Jean e Juan.
Laterais: André, Voltolini e

Lingüiça.
Zagueiros: Ezequiel, Ou, Gariba e

Sidão.
Volantes: Jonas, Pipoca, Adiei e
Daniel.
Meias: Negão, Cardoso e

Pequeno.
Atacantes: Salsicha, Tonhão,
Rafa e Gularte.

RUBRO NEGRO
. Bairro: Representa Guaramirim
Goleiros: Rogério' e Jq.
Laterais: Darlan, Jean, Beleza,
Dimas e Hesper.

.

Zagueiros: Jaime, Macal,
Emerson, Diego e Pelé.
Volantes: Jadiel, Gilson, Tito e.Foca
Meias: Mar.cinho, Alex e Tiago.
Atacantes: Acácio, Paulo.e
Francis.

,
fconforto e Beleza em estofado;
6-3034'

STRIP NIGHT SHOW/MAGlC
WORLD
Bairro: Nereu Ramos
Goleiro: Julio.
Laterais: Tiririca, Paraguai e
Masinho.·
Zagueiros: Clair, Jair atoviel,
Zé, Marcelo e Paulão.
Volantes: Gê e Gegi.
Meias: Jair Daniel, Bite,
Leandro, Carioca e Renatinho.
Atacantes: Gauchinho, Eder,
Tevez, Nando e Vande.

SUPERMERCADO
BRANDENBURG FC
Bairro: Vila Lalau.
Goleiros: João e José
Roberto.
Laterais: Edino, Márcio
Assis e Maykel.
Zagueiros: Givanildo, Márcio
da Silva, Cláudio e Marcos
Porath.
Volantes: André e Nilton.
Meias: Francisco, Valmor,
Jean Carlos e Wellington.
Atacantes: Dietmar, Jonatan,
Gilmar, Edimar, Marcos Oliveira e

. Anderson.

SEXTA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2008

LEIER
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS

@lfl'$.1:1:1:J
NOVO ENDEREÇO: .

AV. MAL. DEODORO DA FONsecA, 1698
(EM FRENTE AO REGISTRO DE IMÓVEIS)-

UNIDOS DA VILA RAU
Bairro: Vila Rau

.

Goleiro: -João Paulo.
Laterais: Flávio, Adalto e Olívio.
Zagueiros: Evanízio, Osnei e
Odirlei.
Volantes: Ernane, Leandro e

Fabiano.
Meias: Diogo, Cristiano,
Clederson, Edinei, Edson,
Bradock, Wagner, Márcio e Alex
Sandro.
Atacantes: Max, Fábio e Paulo
Rogério.

VIDRAÇARIA BARÃO
Bairro: Nova Brasília
Goleiros: Ricardo e Urso.
Laterais: Claudenir, Fabinho e

Jonatan.
Zagueiros: Luiz Antônio, Ademir,
Samuel e Sodimar.
Volantes: Alex Sandro Santos, Alex
Sandro Souza e Paulo Nunes.
Meias: Sidnei, Clodoaldo, Gilson,
Hermes e Vilso.
Atacantes: Marcelão, Silvano,
George e Adilson.

•

� ;=-'- _ KIFERRO ESPO�TE CLUBE
J,I";_"" : Bairro: Vila Lalau o

Relação de atletas
Goleiros: Márcio e Polaco.
Laterais: Ede e Tico.

o

:ZágHeiros: Célio, Juarez e

_��",����2i Fábio Longen.
,

Volantes: Marcos, Maneca,
Magno e Valcir.
Meias: Rafael, Gauchinho,
Vandinho, Quati, Rogério,
Diego, Kleber, Pita e Popo.
Atacantes: Júlio César e

o

Everson.

)11�C.l'
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Loja Jaraguá 3372-0057 I Loja Co'rupá 3375-2750
'

Confecção Moda Jovem I Calçados para toda família I Material Esportivo
Temos Crediário próprio em até 6 vezes e aceitamos cartões
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História de vida nos gramados
Idécio Petry jogou
na primeira edição
do Campeonato
flarzeano

JARAGUÁ DO SUL
A memória às vezes lhe
trai. "Não me lembro
quantos anos participei.
Sei que foram muitas
vezes". De lembranças,
a que mais mareou foi
uma derrota. "Fui
expulso no primeiro
tempo e perdemos o

título com um gol aos
43 minutos do segundo
tempo". E o título
conquistado? "Nem
lembro como foi o jogo.
Sei que foi no [uventus
(Estádio João
Marcatto)". Este é
Idécio Petry, 49 anos,
uma das maiores figuras
do futebol amador de
[aragua do Sul.
Apaixonado por
futebol, o lateral-

Cesar Junkes

Seu Idécio se diverte mostrando as fotos e diz que continua jogando futebol por prazer

· esquerdo fundou, junto
com o irmão Gilberto e

·
o amigo Cabinho, o
Bangu Esporte Clube,

no Bairro Vila Lenzi.

Inspirado no xará

carioca, inclusive no

uniforme, o time.

resolveu participar da
primeira edição do

.

Campeonato Varzeano,
em 1983. De lá para cá,

Idécio acumula partidas
e histórias. "joguei até
1995 direto. Depois fui
disputar a Segundona e

a Primeira Divisão (da
Liga [araguaense). Aí
resolvi voltar para o

Varzeano" , lembrou.

Apesar de se identificar
com o Banzu foi com

,
o. � ,

a camisa do Vila Lensi
que conquistou o único
título da €Ompetição.
Foi em 1990, em uma

final contra o Vitória.
Mas a maior frustração
aconteceu em 1987,
com a camisa do
Bangu, numa final com
o mesmo Vila Lenzi.
Derrota com gol aos 43
minutos do segundo
tempo, conforme já
citado. "São muitas as

histórias, fica difícil de
dizer qual foi a
melhor", disse o

veterano.
. Hoje, a maior alegria de
Seu Idécio é ver os dois
filhos jogando ao seu

lado. José Antonio e

Jonas também estão

inscritos no Varzeano,
no time do Bangu. "Isso

par mim é uma

realização. Faço o

possível para que eles se .

integrem no meio do .

.

futebol amador" ,

afirmou. Sobre ser

exemplo para jogadores
mais novos, ele tenta
desconversar. "Se eu

sou, fico feliz. Alguns
até vêm me

cumprimentar, dizendo
que querem chegar na
minha idade e continuar

jogando. Continuo
porque gosto de futebol.
Procuro não desanimar
nunca. Se outras

pessoas podem, eu
também posso. E não

vou desistir assim tão

fácil", discursou. Seu
Idécio pode não ser um

jogador brilhante. Mas é

um brilhante jogador.
(JUllMAR PIVATO)

í tl

JARAGUÁ DO SUL

A!.1d!lXABlF.E .

Disponibilidade para atuar no bairro
Água verde. Desejável ensino médio
completo ou cursando.
Conhecimento da função. '

ASSISTENTECONTÁBIL .

Ensino Superior cursando ou

completo em Ciências Contábeis.
Conhecimento na função.
ANALISTA DE ENGENHARIA
Necessário possuir curso Técnico
ou Superior no Ramo Têxtil,
conhecimentos de cronometragem,
análise de peças e liderança de'

equipes.
ANALISTA DE FINANCEIRO
Ensino Superior Completo. .

Conhecimento em Mercado de'
Capitais, üperações, Empréstimos,

. Fin.anciamento, Contratação de
Câm'liio e Excel avançado,

. "ASSISTENTE DE ESCRITA. FISCAL.· .

Conhecímento em Escrita fiscal.
·AUl(ILlA� ADMINISTRAJ'IVO .

Ensino ,Técníco em Eletrotécnica ..
completo ou cursando.
Disponibilidade para atuar em,
horário normal.
CONTADOR
Ensino superior completo. Registro

Rua Henrique Eiazera, 1 Ô3 - Centro Tel. 3276-01ÔO
no CRC. Disponibilidade para atuar
no bairro Água'\'erde.
ENGENHEIRO MECÂNICO
Superior completo ou cursando.
Disponibilidade para atuar no bairro
Ilha da Figueira. Conhecimento na

função no ramo metalúrgico.
ElETRICISTA AUTOMOTIVO
Conhecimento da função de
eletricista automotivo. Primeiro Grau
completo. Dlspornbâidade para atuar
em horário normal.
ELETRICISTA MANUTENÇÃO
Necessário possuir curso técnico na

área de elétrica. Conhecimento em

manutenção elétrica. Desejável
curso de NR-10.
ELETRICISTA INDUSTRIAL
Ensino Técnico em Eletrônica ou

· Elétrica cursando ou completo.
Conhecimento na função.
ESTAGIÁRIA (O) EM PSICOLOGIA
Oursando Ensino Superior em
f'sicologia. :

. FAMACEUTICO (A) .

Disponibilidade para atuar em
.

segundo turno, Desej�vel ensino
· superior completo.

.

.

. FERRA,MENTEIRO
Conhecimento na função em com:

fresa e torno, interpretação de
desenho mecânico.

. �,

GARANTISTA
Preferencialmente 2° grau cursando
ou completo. Desejável
conhecimento na área de garantia de

peças,
INSPETOR DE QU.ALlDAilE .

Conhecimento no setor de qualidade
do ramo têxtil.

.'

INSTRUTOR(A) DE COSTURA
Conhecimento no setor costura.

Facílidáde para transmit�
conhecimento.
LíDER DE PRODUÇÃO
Curso Técnico ou Tecnólogo em

Mecânico ou Elétrico ou EJetro
Mecânico cursando ou completo.
Conhecimento no setor de trefllação e

esmaltação e coordenação de

equipes. Disponibilidade para atuar em
Jolnville.

.

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
Desejável estar Cursando 2° grau .'

Conhecimento emmecânica geral de
automóveis.

.

OPERADOR DE GUILHOTINA
lO grau cursando ou completo.
Conhecimento na função no ramo

gráfico; Desejável conhecimento com

máquina de' acabamento gráfico .

PROGRAMADOR (A) DE WEB
Conhecimento. em desenvolver
websites noções básicas com

PhotoShop Corel Draw e recorte de
layout HTM Flash PHP. Desejável
conhecimento em: ASP NET.'
PROGRAMADOR. (A) DE PCP -

RAMO TÊXTIL
Conhecimento na função no ramo
têxtil.

.

. Disponibilidade para atuar em 2
turno no bairro Barra Rio Cerro n.
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO
'TRABALHO
Necessário possuir Curso Técnico
em Segurança do Trabalho. Noções
de audítoras e requisitos das

.

normas ISO 9001 e 14001;
treinamento e acompanhamento a

Brigada de Emergência; estatísticas
do SESMT; acompanhamento à

elaboração e aplica:ção dos
Programas PPRA, PGMSO e Gestão
Ambiental; orientação e preparação
da CIPA; e controle de

documentação relacionada a EPI's.
TORNEIRO FERRAMENTEIRO .

�

Necessário pos'suir curso completo
ou em andamento na área.

.

.

Disponibilidade para atuar em 2Q
turno. Conhecimento na-função.
TORNEIRO MECÃNICO
Conhecimento na Furição.
SUPERVISOR(A) DE EMBALAGENS

.

Ensino Médio completo.

�, :t

www.gr.upbme��;<com
Conhecimento na função no ramo

Têxtil.
SUP�RVISOR(A) DE QUALIDADE
Conhecimento na área de qualidade
no setor têxtil. .

,VENDEDOR (A) DE PEÇAS
.

Desejável estar cursando 2° Grau.
üonbecímerito'no setor de peça's'

.

automotívas.
VENDEDOR (A) EXTERNO

: oonnecmento 'na furção de vendas
.

externas no ramo de aço e similares.
Desejável possui carro próprio.
VENDEDOR (A) EXTERNO

Dispopibilidade para atuar na Mim)

região e para viagens. Desejável GNH
categoria B. Conhecimento na área
da saúde (equipamentos,
medíeamentos) .

GUARAMiRIM

ANALISTA DE FINAN.CEIRO .

29 grau completo. Desejável estar
cursando ensino Superior.
Conhecimento no setor financeiro e

pessoal.
.

> .,'

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Cursando ensino superior ou

completo. Desejável conhecimento
no setor de compras e noções de
almoxarifado.
AUXILIAR DE VENDAS

Conhecimento no atendimento de '

representantes .

· CQMPRADOR
Gõnhecimento em eompras no' ramo
têxtil.
DESENHiStA - TÊXTIL .'

Conhecimento em Corel Draw;
Photoshop e traços desenhados a

mão.
ESTAMPADOR
Conhecimento em peça piloto ..
GERENTE DE PRODUÇÃO - RAMO
DE CONSTRUÇÂO CiVil

Conhecimento na função ..
VENDEDOR EXTERNO - SETOR
ALIMENTíCIO
,2° grau Completo.

· VENDEDOR (A) iNTERNO·
. 2°·grau.t;ompl�tp':Disponi.bilidade
para atuar 'em 'Guarámirim:"

.

· Conhecimento em informática:

A META RH DlSPONIBILlZA lO
VAGAS PARA AtUAR COMO
AUXILIAR DE PRODUÇÃO NO
RAMO TÊXTIL E METALÚRGICO E.
ALIMENTíCIO.
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ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

JARAGUÁ DO SUL/SC
Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E nO 186

28/12/1999 - Registro nO 4480

IMAGEM PESSOAL:
- Cabeleireiro - Estética Facial e Corporal
- Manicure e Pedicure - Unhas Artísticas
- Depilação - Maquiagem

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia
- Shiatsu
- Ouiropraxia

.' - Massagem na Cadeira Ergonômica

-CETÊlBRAs70 Invasão Cetelbras
---=---." Venha Conferir!!!

�'.:2:1"?.�

Secretariado Administrativo:"
Qualificar profissionais para o desempenho
de funções de apoio administrativas e

essessoría em geral .,'

autoCAb',
3De21:)"

Visa capacitar prôfisSio�ais para o

. segmento de erígenharía a

desenhar, modificar e visualizar os
projetos técnicos utilizando a

ferramenta AutõCAD.

Disciplinas:
• Correspondências Comerciais

Técnicas de Arquivamento
Contabilidade
Técnicas de Atendimento
Marketing Pessoal
Matemática Financeira
Organização de Eventos

• Duração de 6 meses
·72 hrsJaula + 150 hrs de espaço multimídia
• Início 26 de março de 2008

- Duração de 1 meses
- 72 hrslaúla

'

-150 hrs de espaço mliltim Idia
c Malerial Didático

FACULDADE DE TECNOLOGIA INTERNACIONAL
Credenciado pelo MEC .. Port. 42i1 de 12í12105

• Gestão Empreendedora de Negócios (Processos'Gerenciais)
• Comércio Exterior

.
.

• Gestão da Produção Industrial
• Marketing'
• Secretariado
• Logística
• Gestão Financeira
• Gestão Pública
• Pedagogia - Licenciatura

Inscrições até o dia 11 de Abril de 2008
Taxa de Inscrição: R$ 50,00
Data da Prova: 13 de Abril de 2008

............................................................................................

------

Aulas ao Vivo - Transmitidas diretamente de Curitiba

Informações: Oliveira e Vicenzi
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 320 - Sala 34 - Centro

(47) 32761268
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Sr. empresário
Quer contratar o p.rofissional certo, reduzir seus custos fixos,
operacionais e ainda contar com uma garantia seletiva?

Então não perca tempo, venha direto para a Premierl

I
Você profissional que busca uma oportunidade ou um novo desafio no mercado de

trabalho, compareça a Premier, realize sua entrevista e conquiste sua vaga!
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Décio da Silva
O empresário renomado que deixou recentemente a presidência executiva da WE6, foi novamente agraciado com a premia
ção "Executivo de Valor", organizado pelo jornal Valor Econômico. Esta é a quinta vez que o empresário ganha tal honraria,
sendo que o júri que o elegeu é composto por nove empresas de HeadHunters. Além do Décio, a WE6 teve o seu presidente
do conselho de administração, Nildemar Secches agraciado com igual premiação.

CLASSE
Segundo pesquisa publicada,do Instituto lpsos, a

. classe C agora é maioria no Brasil. Os represen
tantes dessa camada social saltaram de '36%, em
2006, para 46% em 2007, chegando a 86 milhões
de pessoas. Já as classes D/E, que até 2006 tinham
uma proporção maior que a C, apresentaram uma

queda de 46%.para 39%, caindo para 73 milhões
de pessoas, em 2007.

DESIGUALDADES
Os dados ainda_.de'monstram, que as desigualdades.
têm diminuído no país. Em 2005, a renda média
mensal das classes AlB era de R$ 2.484 e, depois
de dois anos, o valor caiu para R$ 2.217 (-11 %). Nas
classes D/E houve alta de R$ 545 para R$ 580 no

mesmo período (+ 6%). A renda média mensal da
classe C .permaneceu no mesmo' patamar: algo em

torno de R$ 1.100. As pessoas que migraram das
faixas de renda D/E para a C tiveram incremento nos

rendimentos.médios mensais de R$ 580 para R$ 1.100.

Spara'R$ 22,em 2007: Na desse C, ela passou de R$
1 �2 para R$ 147 no período analisado.

INDICADORES CÂMBIO
COMPRA VENDA VARIAÇÃO
1,735 1,737 0,58%
1,578 1,579 -0,35%

Classe C alcança 86 milhões
e já é maioria da .população
SÃO PAULO

A classe C já é a maioria da

população. No ano passado,
46% dos brasileiros pertenciam
a essa camada social, ante 36%
e 34% em 2006 e 2005, respec
tivamente. Ela também foi a

única que aumentou no último
ano. De 2006 para 2007, quase
20 milhões de pessoas ingres
saram nesse estrato social, um
número cinco vezes maior que
no período anterior.

A classe C reúne hoje 86,2
milhões de brasileiros com ren

da média familiar de R$ 1.062.

A maior parte do contingente
que engordou a classe C vem

da base da pirâmide populacio
nal, as classes D e E, perto de 12

milhões de pessoas. Outros 4,7
milhões' vieram das camadas A
e B, que perderam poder aqui-

sitivo. O restante é. proveniente
do crescimento vegetative da
população. As-classes D e E re

presentam agora 3H% da popu
lação, já as classes A e B corres

ponde a 15% dos habitantes.
Os dados são da pesquisa O

Observador Brasil 2008, feita
pela financeira francesa Cetelém
com o instituto Ipsos, e foram
coletados a partir de 1,5 mil en
trevistas, pessoais e domiciliares,
de 70 cidades e nove regiões me
tropolitanas do Brasil.

Segundo a Cetelem, a mu

dança neste cenário ocorreu

par conta da queda na desigual
dade de renda, pois "os rendi
mentos médios das classes A e

B caíram, houve uma ascensão
de um grande corítíngente para
a classe C e o aumento na con

fiança na economia do País'',;

.

SACOLEIROS LEGALIZADOS
À Câmara Federal aprovou projeto de lei que regulariza a atuação
dos sacoleiros, que trazem' mercadorias do Paraguai. Os sacolei
ros terão que abrir microempresa e pagar uma' alíquota única de

impostos. O projeto estipula a alíquota máxima de 42;25%, mas a
.

Receita Federal poderá reduzir o percentual. A proposta segue agora
ao Senado. A alíquota será decidida pela Receita, e deve ficar em

.

torno de 20%, 25%. O projeto permite a importação por meio de um

Regime de Tributação Unificada para.empresas com faturamento até
R$ 240 inil que integram o Simples Nacional. O RTU reúne Imposto
'de Importação, IPI e PIS/Cofins. O ICMS poderá fazer parte, 'desde
que o estado faça convênio com o governo federal. Para setores da
indústria, a medida pode comprometer a produção nacionale resul
tar na legalização do contrabando.

o..
o
o

s

i

BUROCRACIA
O BrasHcontinua a ser o campeão mundial em burocracia elssn
afeta o crescimento de empresas de capital fechado. Para 64%
dos 150 empresários brasileiros ouvidos na pesquisa (que no

total entrevistou 7,8 mil executivos espalhados por 34 poises);
a burocracia excessiva é o maior obstáculo para o crescimento.
Em 2007, 60% dos brasileiros haviam indicado este fator Gomo

o maior problema. A resposta do Brasil é o dobro do total dos
outros países para o mesmo item: 31%. Em 2007, o resultado
global para burocracia era de 37%. Para a maioria dos.eutros
países ouvidos na pesquisa, a falta de trabalhadores capacitados
é o motivo de maior preocupação para o crescimento de 37% das
empresas, contra 34% em 2007.

-

Pão fresco'
a toda
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SISTEMA CARCERÁRIO

SANTACATARINA---------

nópolis o dentista que atende a

população carcerária cobra das
internas por alguns tratamen

tos", declarou Fraga. O secretá
rio da Justiça e Cidadania, Jus
tiniano Pedroso, afirmou que
desconhece o caso, e quando
for comunicado oficialmente
vai tomar as medidas cabíveis
para apurar a denúncia. Já a

gerente do Presídio Feminino,
Maria Orihuela, confirmou que
o dentista da Penitenciária "de
vez em quando, e por diversas
vezes, vai com autorização das
presas e retira dinheiro delas da

administração, por isso as pre
sas reclamaram aos deputados
federais".

CNRjADI

É normal durante a administração o governante sofrer desgastes, mas há exceções e uma delas chama-se lula. Em 2003
teve uma .aprovação de 51%. A última pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, divulgada esta semana elevou esse

índice para 58%. A confiança no presidente alcançou 68% contra 28% que não confiam nele. Neste período passou pelas
mais variadas turbulências, muitas delas exigindo punições exemplares, e atingindo em cheio a sigla que o levou para o

Plunalto. Blindado ou reconhecido? lula fala brasileiro para os brasileiros que ficaram durante muito tempo à margem do
país, e agora estão sendo reconhecidos. Claro que o exposição por conta do PAC e suas manifestações quase que diárias
em palanques espalhados pelo país o aproximou atpda mais da população, mas não se pode desconsiderar sua populari
dade com cheiro bem brasileiro que muitos outros não gostavam de aspirar. O lamentável é que deslizes de colaboradores
companheiros buscam proteção neste manto de aceitação promovendo uma certa impunidade. Mas lula neste momento
mantém sua identidade com um pedaço significativo do Brasil que o respeita, e é agradecido por suas ações.

grave de superpopulação como

acontece em outros estados.
Os integrantes da CPI, insta

lada em agosto do ano passado,
já visitaram 15 estados e mais'
de 60 Unidades carcerárias. Se

gundo dados da CPI, o País tem
um déficit de 220 mil vagas e

419 mil presos em regime de su

perlotação. O presidente da CPI
declarou que existe apenas uma
lei de .execução penal, mas que
cada estado administra o sistema
como quer. Por isso serão propos
tas pela CPI padronização arqui
tetônica dos prédios, uniformiza
ção de normas e procedimentos
nos presídios e mudanças na

legislação em vigor.
.

"Temos uma denúncia que
no Presídio Feminino de Floria-

Em alta

. EQUILíBRIO
. Enquanto por aqui há críticas pela faUa de reposição salarial para
.

,'0 servidor estadual, em Brasília o reajuste salarial de carreiras
.

do serviço público federal deverá ser feito através de projeto de
lei e !Tão mais por medida provisória. Os percentuais não foram
revelados, mas a intenção do governo lula é tornar os salários
das carreiras do serviço público compatíveis com os que são pagos.
na iniciativa privada, por isso que vão ocorrer diferenciações em

percentueis entre os cargos existentes e suas especializações.
.

,
'

....._..' ,
� • �. � ·c,

, EM CAMPANHA
Quem não perde a oportunidade de alfinetar os

administrações passados, enaltecer as obras de
sua gestão e fazer apologia ao futuro de Floria
nópolis pedindo apoio en desenvolvimento sus

tentado é o prefeito Dário Berger. No lançamento
do revista líder Capital era indiscutivelmente um

candidato à reeleição. Discurso afinado.

CPI realiza vistoria na Capital
Deputados federais constataram inadequações em Penitenciária Estadual

15

�
z
ü
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Presidente da CPI critica precariedades de presídios de Florianópolis

REAÇÃO' .' h

Segundo o superintendente do �Iorain, José Carlos Rauen, o vereadora �gela
Albino também tem suo parcel

..

culpo, 00 manter estacionado no ComisStjo de
Justiça, desde agosto do ano p 0,0 Plano de 6érenciamento Costeiro. "Assim,
que percebeu o demora nos respostas que solicitou aos organismos do prefeitura
deveria reclamat cobraLdemorou." Rauen garantiu que nos próximos dias estará
encaminhando os documentos do Floram à Câmara.

XEQUE�MATE
.

Enquanto iI tropa de choque do PT, que atuo no CPI dos Cartões
Corporativos, blindo alguns companheiros evitando o quebro do
sigilo, três ex-ministros do governo FHC,através de requerimento
ao Palácio do Planalto, solicitaram que sejam tornados públicos
seus gastos com cartões corporativos no período em que exer

ceram o cargo. Seguiram o ex-presidente. E agora? Trata-se de
dinheiro público pago através de impostos. Por que o PT evita de
todas as formas tornar tmnspnreníe a conta de parte do ministé
rio? De repente tudo é segurança �acional?

FLORIANÓPOLIS

Representantes da CPI do
Congresso Nacional que inves

tiga o sistema carcerário brasi
leiro estiveram essa semana em
Santa Catarina. Cinco deputa
dos federais visitaram aPeniten
ciária Estadual de Florianópolis
e o Presídio Feminino, ambos
no bairro Trindade. Em seguida
particíparam de audiência na

Assembléia Legislativa com re

presentantes do governo do Es
tado, OAB eIustiça catarínense.
O presidente da CPI, deputado
Neucimar Fraga (PRIES) disse
que apesar de bem localizadas,
as duas unidades têm insta

lações precárias e insalubres,
inadequadas ao carceraÍnento,
apesar de não ter o problema

TUCANíSSIMO
'As insinuações produzidos po 'nsatisfeitos de que o prefeito
iIIe, Marco Tebaldi, deixa

.

aro ingressar no D25 e

ões de outubro fo p i(é!Dr .�� Çomu
ura, Rogérió Calda d efone dele é 4
carro é 45. Não há ir do partido. Varser can

deputado federal pelo PSDB," co.ncluiu Caldana. "

o'
,«

�
S
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PEDOFILIA

Delegado da PF pede legislação
CPI de Combate à Pedofilia discute lei específica para coibir crime na internet
BRASíLIA

Para que pessoas que pra
ticam pedofilia pela internet

sejam presas é preciso que o

Brasil tenha uma legislação es

pecífica que regulamente esse

tipo de crime. Essa é a princi
pal reclamação de delegados
da Polícia Federal que parti
ciparam ontem de reunião na

CPI de Combate à Pedofilia,
no Senado.

A maior dificuldade, se

gundo Carlos Sobral, delegado
que atua no combate a crimes

cibernéticos, é o rastreamen
to das informações. ''A pessoa
está no Brasil se comunican
do com alguém na Alemanha
usando um provedor de in
ternet na Rússia e buscando
a imagem na China. Falta le

gislação que permita à polícia
conseguir identificar com efi-

dições de ter acesso a essas

informações [dados do com

putador pela operadora] de
forma rápida, com certeza,
em vez de 102, seriam mais
de 250 mandados", disse o

delegado.
A CPI foi instalada essa

semana no Senado com o ob
jetivo de investigar crimes de

pedofília, auxiliando também
nas investigações que já este

jam em curso.

De acordo com o presi
dente da Comissão, senador
Magno Malta (PR-ES), outro
objetivo é elaborar um proje
to de lei que preencha a falha
do Brasil não ter uma legisla
ção específica no Código Pe
nal sobre crimes praticados
por pedófilos.

cácia e rapidez os autores dos
delitos", explica Sobral.

Ele ainda reclama que a lei
não obriga os provedores de
internet no Brasil a arquivar
dados dos computadores de
seus clientes. Segundo o dele

gado, essa foi uma das princi
pais dificuldades na Operação
Carrossel, que investigou cri
mes de pedofilia pela internet
no fim do ano passado. "[O
arquivamento] poderia nos le
var ao computador e ao autor

da pedofilia e, simplesmente,
a operadora, o serviço de tele
fonia não dispunha dessa in

formação. Só aí a pessoa já se

livrou da investigação desde o

início".
A Operação Carrossel foi

realizada em 25 estados. Ao
todo, foram 102 mandados de
prisão. "Se tivéssemos con- AGÊNCIA ESTADO CPI quer funcionar como instrumento de auxílio ao Ministério Público

Confiança do consumidor bote recorde
Em comparação com o ano passado, porcentual subiu 12,10/0, diz FGV

Reajuste do trigo afeta

preço de massas e pães
SÃO PAULO Qualquer oscilação no mer

cado externo atinge até o pre
ço do pãozinho de todo dia.

A Associação Brasileira da
Indústria de Panificação (Abip)
diz que há uma crise no abaste
cimento de trigo - a mais grave
dos últimos 20 anos, que não
deve parar por aqui.

''Ainda tem uma expecta
tiva que nos próximos meses

a farinha de trigo pode subir
25%, o que geraria a necessi
dade de aumentar, pelo me

nos, mais 8%", calcula o vice

presidente nacional da Abip,
José Batista Oliveira.

RIO DE JANEIRO

O ICC (Índice de Confiança
do Consumidor) subiu 12,1%
em março, na comparação com

o mesmo mês do ano passado,
atingindo o patamarmais eleva
do da série histórica do índice,
iniciada em setembro de 2005.

Já ante fevereiro, o índice subiu
3,5% no mês. As informações
são da Fundação Getúlio Var

gas (FGV). Quanto à disposição
para compra,' a parcela de con

sumidores que prevêem maio
res gastos com bens duráveis
nos próximos meses elevou-se
de 21,4% para 24,4%, de feve
reiro para março.

O desempenho do ICC, que
é calculado com base em uma

escala de pontuação entre O a

200 pontos (sendo que, quando Parcela de consumidores que prevêem maiores gastos aumentou em março
mais próximo de 200, maior o
nível de confiança), passou de
116,7 pontos em fevereiro para
120,8'pontos em março.

� A melhora na percepção do
; � consumidor quanto à situação
� econômica local, aliada a um

;;� renovado interesse em aumen-

.�g tar compras de bens duráveis,

.� foram os fatores que conduzi
, � ram ao bom resultado do ICC

Derivados do trigo, como o pãozinho de todo o dia, devem subir mais 8% de março, segundo a FGV.

O pão, o macarrão e o

biscoito estão mais caros e

a culpa é toda do preço do

trigo. Quem vive da farinha
avisa: vem mais aumento por
aí. A Argentina restringiu
a exportação para o Brasil.
Para trazer o produto de ou

tros países fora do Mercosul,
é preciso pagar 10% a mais
de imposto.

O Brasil produz par.ana três
milhões de toneladas de trigo e

consome dez milhões de tone
ladas e meia. Por isso, depende
tanto das importações.
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ELEiÇÃO NOS EUA

INTERNACIONAL---------

McCain promete mudanças
Canditado republicano tenta se afastar da imagem de Bush
NO FIM DO MUNDO

O provável candidato re

publicano à Casa Branca John
McCain enfatizou que desen
volverá um estilo de política
internacional "radicalmente
diferente" do desenvolvido
pelo atual presidente dos Esta
dos Unidos, George W Bush se

for eleito. Em discurso sobre o

tema, ele disse aos eleitores que
é necessário aproximar-se dos
aliados e esforçar-se para ser

um parceiro "bom e confiável".
Enquanto as pesquisas de

opinião já mostram McCain
em uma disputa acirrada, com

uma pequena margem de vanta

gem em relação aos democratas
Barack Obama e Hillary Clinton,
McCain usou o discurso na noite
de quarta-feira, em Los Angeles,
para combater as críticas de que
seu possível mandato seria uma

continuação do governo Bush.
O atual presidente já declarou

publicamente o seu apoio, o que
muitos republicanos questionam
se efetivamente ajudará McCain,
já que Bush é impopular entre
muitos eleitores. ''Nosso grande

poder não significa que podemos
fazer o que quisermos, quando
quisermos e nem que devemos
assumir que temos toda a sa

bedoria e inteligência necessárias
para ter sucesso", afirmou Me
Cain, que acabou de voltar de
uma viagem a vários destinos da

Europa e do OrienteMédio. ''Nós
precisamos ouvir as visões e res

peitar o desejo coletivo de nossos
aliados democratas", completou.

No discurso, McCain con

cordou implicitamente com as

afirmações de que a posição dos
EUA no cenário mundial foi di
minuída durante a administração
Bush. Ele não citou, em nenhum
momento, o nome de Bush.

McCain também realçou a

importância de alguns aliados no
Oriente Médio. ''Por décadas, nós
tivemos uma estratégia no Oriente
Médio de confiar nos autocratas

para manter a ordem e estabi
lidade. Nós confiamos nos legisla
dores autocratas do Egito, nos gen
erais do Paquistão, na familia real
da Arábia Saudita e até, por um
tempo, no [ex-ditador iraquiano]
SaddamHussein", afirmou.

McCain enfatizou que desenvolverá um

estilo de política diferente de Bush

Reorganizamos o seu CLASSIMAIS
Agora ficou ainda mais fácil de encontrar o que você procura!
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ESPANHA

17 prostitutas
são presas

A polícia espanhola prendeu na manhã
de ontem, uma quadrilha envolvida na

prostituição de brasileiras na cidade de
Badajoz. próxima à fronteira com Portu
gal. Numa blitz em três prostíbulos da
cidade, a polícia prendeu 27 pessoas:
os dez membros da rede e 17 prostitutas
- todas elas brasileiras. Foram apreen
didos também dinheiro e drogas, como
maconha, cocaína e haxixe. As prostitu
tas deverão ser deportadas e os outros
membros da rede serão julgados na Es
panha, podendo pegar entre três e seis
anos de cadeia por cada delito.

EUA

Crescimento
sem alteração

o crescimento da economia no quarto
trimestre de 2007 nos Estados Unidos
foi de 0,6% (em ritmo anual), segundo
as cifras definitivas do departamento do
Comércio, que ontem, deixou sem altera
ções sua estimativa anteriot O índice que
mede os preços vinculados aos gastos de
consumo teve um aumento de 3,9% e o

,;jl índice de base, que deixa de lado a ali

� mentação e a energia, aumentou 2,5%.
5
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ÚLTIMOS A CHEGAR

Abel Ribeiro, em converso com jogadores, disse que é hora de superar todos os dificuldades no campeonato

Mais dois reforços
chegam no Juventus
Zagueiro e volante vieram do Novo Hamburgo
JARAGUÁ DO SUL

Faltando apenas quatro ro

dadas para o fim do Campeo
nato Catarinense, o Juventus
aproveitou que ontem foi o úl
timo dia para inscrever atletas

para confirmar a chegada de
mais dois reforços. O zaguei
ro Plínio, 23 anos, e o volante
Cristiano, 28, vêm do Novo

Hamburgo, time que não con

seguiu passar para a segunda
fase do Caúchão. Eles chega
ram ontem à noite no Estádio

João Marcatto.
Ambos chegam para suprir

uma carência do clube, já que

Dupla estréia
no catarinense

A duplo Marcelo e Daniel, do SoletelV'
FME, viajo neste fim-de-semana (29
e 30/3) paro Balneário Comboriú, onde
disputo o 1 a Etapa do--Estadual daVôlei de
Proia.fEsta é o primeiro competição oficial
do ano e osjaroguàenses, em fase de início
de trobalho, tentam brigar poro chegar en
tre os três primeiros colocados.

Marcão segue gripado e André
Freitas ainda está lesionado. O
técnico Abel Ribeiro disse que
espera superação de todos os

atletas agora, para tirar o tri
color desta situação. "O time
tem um sério problema que é
a falta de preparo físico. Mas
não tem mais tempo para re

cuperar. Portanto estamos
conversando com todos sobre
as dificuldades que teremos",
declarou, antes do início do
treino de ontem.

Mesmo tendo como prin
cipal adversário o Guarani;
na briga para fugir do rebaixa-

Circuito escolar
acontece amanhã
Mesatenistas de todo municípios se re

únem neste sábado (29/3) poro disputar
o Circuito Escolar de Tênis de Mesa. A
competição começo às 9 horas no Centro
de Treinamento do modalidade, que fico
anexo ao Ginásio do Sesi. A premiação
será de medalha até o quarto lugar, nos
cinco categorias em disputo.

menta, o treinador prefere não
dizer que o jogo contra o Bu

gre será o foco principal nesta
reta final. "Todos os jogos são

importantes. Não podemos
deixar o Guarani abrir vanta

gem, por isso temos de vencer
o Metropolitano (domingo, em
Timbó)", afirmou Ribeiro.

Já o diretor de futebol, Alcir
Pradi, que anunciou os reforços,
acredita ainda na recuperação.
"Enquanto tiver chance, vamos
atrás dela. Acredito que�COIIse

guimos sair dessa", comentou.

JULIMAR PIVA1T9

Semifinal do
aberto de futsa I

Hoje o Ginásio Alfredo Pasold promete
ferver. É que o partir dos 19h30 acon

tecem os semifinais do 15° Torneio
Aberto de Futsal de Schroeder. Noite o

Foro x Tio Patinhas/Smurfs/AS Têxtil e
Vitória x AADF/Posto Cidade/ltalínea/
Kalahari brigam por uma vogo no fi
nal, marcado poro o dia 4 de abril.

O CORREIO DO POVO fI)SEXTA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 200ã

Reforce a imagem da sua empresa!
Vista seus colaboradores com uniformes

produzidos com tecidos dtl
Illais ail!! qualidade.

Fazendo as contas
A situação no Juventus só não é pior porque os adversários diretos
no brigo pelo fuga do rebaixamento também seguem perdendo. Poro
todos no clube, o jogo-chove será contro o Guaroni, em Florianópolis.
Poro quem se lembro do turno, o confronto aqui (foto), debaixo de
muito chuva, foi OxO. Em caso, apenas o Atlético de Ibirama, que sonho
com vogo no Série C. É um cominho dificílimo poro um clube que perde
mais para si mesmo do que poro o adversário. -
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CLÁSSICO NA LIGA

ESPORTE----------

Malwee joga hoje contra a Ulbra
Partida pode ser considerada a revanche da semifinal da Super Liga
JARAGUÁ DO SUL

A Malwee enfrenta hoje em

Porto Alegre, às 18 horas, um
dos grandes adversários na Liga
futsal: a Ulbra. Para bater os gaú
chos e chegar com mais entu
siasmo para o Mundial, de 3 a 6
de abril, na Espanha, o time de
Jaraguá conta com o reforço de
Xande. O ala ficou afastado por
quinze dias para se recuperar de
uma lesão do dedo do pé.

"Será um grande teste para
.

mim antes do Mundial. Sei que
não estarei 100%, mas já estou
à disposição", relatou, acrescen
tando que não está mais sentin
do dor e só tem que se recuperar
fisicamente. Xande será funda
mental já que Humberto cumpre
suspensão por ter levado cartão
vermelho no jogo contra o Cole
gial, em Florianópolis. Mais um

desfalque é Falcão que continua se

tratando da lesão na panturrilha.
Márcio é outro jogador que

voltou de uma contusão. Adap
tado e entrosado, ele conta que
o time conhece o adversário, já
que foi eliminado, com placar de
4x2, na semifinal da Super Liga,
em fevereiro deste ano. "Vimos

que eles têm qualidade técnica",
. analisou.

No que diz respeito às parti
das do Mundial, Márcio consi
dera as duas primeiras (contra o

Tam Iran Khodro (Irã) e o Carlos
Barbosa como as mais importan
tes da primeira fase. "Se conse

guirmos ganhar deles será meio
caminho. Mas o objetivo é trazer
o título", finalizou o pivô. O jogo
da Malwee contra a Ulbra será
transmitido hoje pela SporTV e a

AmizadeFM.
.

Xande já recuperado do lesõo no dedo do pé está disponível poro jogar no início desta noite

,.,

PENTACAMPEAO BRASILEIRO
Maracanã lotado para Flamengo x Vasco. Jogo disputado palmo a palmo, o Vasco vencia até aos 30 minutos
do 2° tempo por 2x1. A torcida pede e o técnico atende, entra Toto e o Flamengo vira o jogo em 3x2. No jogo
com o Atlético Paranaense é efetivado titular e marca os dois gols da vitória rubrc-neqrc. O Flamengo decidiu
o título com o Botafogo em dois jogos, o primeiro vencido pelo Flamengo 3xO, o segundo deu empate OxO e,
o Flamengo conquistou o Pentacampeonato Brasileiro em 1992.

<'

NA TOCA DA RAPOSA
Uma proposto irrecusável, e o artilheiro trocou o Gávea pelo Toca do Raposo no

2° semestre de 1992. No Cruzeiro o atacante atingiu o auge do carreira, deíen
dendo o time das Alterosos de julho 1992 a julho de 1994. Campeão Mineiro
de 1992 e artilheiro do com 23 gols. Ganharom ainda do Cap" do Brasil e do
Super Copo dos Ubertadores (1993). O time cruzeirense err Jm dos melhores
do Brasil e dispunha dos croques: Charles, Douglas, Ademit Nonato, Paulo Ro
berto, Ronaldo Fenômeno, Renato Gaúcho, Dido, luizinhil, Boiadeiro e Toto.

ODISSÉIA PELOS GRAMADOS
O Paraná Clube, emergente à elite do futebol brasileiro em 1994, formou
um esquadrão cujo objetivo era o conquistar o título paranaense e o elas
sificação poro o Copo libertadores. Contratou grandes jogadores e, dentre
eles, Toto. O artilheiro estreou éom gol. O jogo seguinte era o clássico com

o A11ético Paranaense. Começou o jogo, Toto recebeu o bolo no entrado
da área,- fintou o zagueiro e quando foi chutat eis que, Ademir Fonseca,
entrou de carrinho, atingindo-o no joelho, rompendo-lhe o menisco e os

ligamentos cruzado e lateral. Submetido a cirurgia, ficou um ano afastado
do futebol. Ouàndo retornou aos gramados constataram-se seqüelas que
o deixaram com algumas" limitações. Gu.erreiro foi à luto e empreendeu
uma odisséia por gramados brasileiros, de 1995 a 2000, passando por
Internacional de limeira, Figueirense, Criciúma, ABC de Notal, Esportivo
de Bento Gonçalves, Chapecoense e Fortaleza. Neste último conquistou
o título de Compeão Cearense de 2000 e, então, encerrou o carreira de
Jogador d� futebol. .

mais lúdico e prazeroso fund
e o g fim e o razão. O jornalista Sér nha o definiu assim: "é irrelevante
sobers DtO é craque ou não, o importante é que ele tem o foro do gol, S�mprfl:
está no lugar certo e no hora certo, é o motgdor que-todo time quer ter". Tostão o

com 00 Dado Maravilho dos bon� te,pI . Nós o consideramos o !:'Meio,
.

e

ozão do futebol", o gol:

mUI os amigos
do jornada, des muitos gols marc

dos pelo Cruzeiro, dos gols no Moro
sanü. Mos, sobretudo, do torcido do
Flamengo.

Cruzeiro Campeõo Mineiro:
em pé ..;.. Nonato, Paulo
Roberto, Paulo César, Luizinho,
Célio e Ademir; agachados
- Andrade, Toto, Cleisson,
Edson e Douglas.
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NOVELA CARIOCA

Leandro Amaral de volta ao Vasco
liminar foi expedida ontem, impedindo o jogador de atuar pelo fluminense
RIO DE JANEIRO

O caso Leandro Amaral vem
ganhando ares cada vezmais

,
.

novelescos; dignos de inspirar
autores de folhetins. Ontem, a

diretoria dó Vasco conseguiu
cassar a' liminar .que 'possibili
tava o atacante de defender o

Fluminense. A notícia foi dada
,

pelo todo-poderoso do clube al

vinegro, EuricoMiranda. ''Aque
la liminar foi realmente cassada
e está estabelecido o vínculo do
Leandro Amaral com o Vasco",
disse" em entrevista à Rádio
Brasil.

O dirigente vascaíno quer o

jogador de volta em São Januário,
mas o próprio Leandro Amaral já
declarou que não tem intenção
de voltar. A intenção então é ne
gociar a transferência do atleta,
mesmo Miranda tentando des
conversar sobre isso. "Não posso
tratar disso. É preciso que o Lean
droAmaralprimeiro se apresente
ao clube, que apareça e cumpra a

sentença", assegurou.
A novela envolvendo Lean

dro Amaral, Vasco e Fluminense

parecia perto de um desfecho
no último dia 19. Na ocasião, o

zem assume

o Juventude
o Juventude finalmente contratou novo

treinador, após duas rodadas do Cam
peqnato Gaúcho utilizando um interi
no. A diretoria do clube anunciou Zetti

, no final da manhã desta quinta-feira e,
o profissional estrele no comando da
equipe no sábado, contra o Grêmio, na
partida que abrirá a fase de quartas
de-finais do Estadual.

Tribunal Regional do Trabalho,
.concedeu um mandado de inti

mação permitindo ao artilheiro

interromper o seu vínculo com

o clube de São Januário. Com a

liberação, o Fluminense "correu
contra o tempo" e no mesmo dia
tentou reativar a inscrição de Le
andro Amaral na Federação do
Rio de Janeiro. Porém, esta já ti
nha encerrado o seu expediente
de trabalho.

Na segunda-feira, o presiden
te da entidade, Rubens Lopes,
alegou que o documento judicial
não informava em nome de qual
empregador o atleta deverá ser

inscrito e adiou a regularização,
solicitando ao desembargador
que informasse oficialmente o

nome do clube.
No Fluminense, a questão de

salários atrasados assola o clube

que conta com o maior respaldo
financeiro do Rio de Janeiro.
Isso porque, tanto os jogadores
quanto os funcionários do clube
ainda não receberam os salários
do mês de fevereiro. Contudo,
o presidente tricolor, Roberto
Horcades, prometeu solucionar
o problema ainda hoje. Leandro Amaral continua sendo pivô de disputa judicial entre o Fluminense e o Vasco da Gama

Projetista abre
nova polêmica

Gary Anderson, desenhista de carros que
se retirou recentemente da Fórmula 1,
suspeito que a Ferrari posso ter influen
ciado o .resultado da etapa do Malásia.
De acordo com o irlandês, o brasileiro
Felipe Massa, apesar de ter feito a pole
position e ter liderado o primeiro terço
da corrida/rêc��eu ordens para facilitar
a ultrapassagem do companheiro I<imi, _

-.
.

.'. "'.'
"

.s ", '.' " '.'
"

. RÜikkonen- na primeira párado de boxes'.'vo R"o-naldiriiJ'õ 'Gàúchô nao -ànda -limmorai éo'm o técnico Dunga

Ronaldinho Gaúcho fora dos
.

"

planos olímpicos d� Dunga
LONDRES

Se contar com Kaká nos Jogos
Olímpicos de Pequim, .em .agos
to, já parece Uma missão prati
camente impossível para a Con

federação Brasileira de Futebol,
por causa da posição firme do
Milan em não cedê-lo, um ou

tro jogador de renome interna
cional vai ficar fora da lista da

Olimpíada pormotivos diferen
tes. O técnico Dunga já decidiu
que não levará o meia-atacante
Ronaldinho Gaúcho para a dis

puta na China, nem mesmo se '

houver um sinal verde do Bar
celona para liberar o atleta.'

Dunga não fala abertamen
te sobre o assunto, mas entre a'

comissão técnica da seleção e

os assessores da presidência da
CBF, Ronaldinho Gaúcho está

seguindo os mesmos passos
de Ronaldo após o Mundial de
2006: unindo displicência no

clube, falta de profissionalismo

fora de campo e um certo desin
teresse em defender a' camisa
brasileira.

Sinal disso é que' Dunga
'nem chamou Ronaldinho Caú-.
cho para o amistoso da última

quarta-feira, contra a Suécia, em
'Londres, Na convocação, duas
semanas atrás, no Rio, o técnico
justificou a medida ao dizer que
precisa dele em forma para os jo
gosdas Eliminatórias daCopa do

,
Mundo de 2010.

Ronaldinho Gaúcho, no en

tanto, pode-dar a volta por cima
semudar-a imagem que a própria
imprensa espanhola criou: a de
quem gosta em demasia da vida
noturna e se deixa prejudicar nas
atividades do clube. Se voltar a
jogarbem e se destacar no Barce
lona, ele estará nas convocações
para as Eliminatórias. Mas com

relação à Olimpíada de Pequim,
não há a menor possibilidade ,

dele defender o Brasil.
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I I�: Espetáculo 'O Pastelão"e a To�' serád ) J .. J 6 .6 I ..... I \ L1 apresentado na Praça Angelo Piazer»

A Cia. Torta, de Porto Alegre,
apresenta o espetáculo de tea
tro de rua "O Pastelão e a Tor
ta - Imbróglios e Tramóia:s da
Fome" em Jaraguá do Sul hoje ..

A realização das apresentações
é do Sese, num' trabalho con

junto entre os setores de cultu
ra e o Projeto Mesa Brasil � que
é desenvolvido em três regiões
do Estado, numa parceria com

comerciantes, agricultr res,
empresários e indústrias. arre
cadando e distribuindo mais
de 130 toneladas de alimentos
por mês. A proposta é colocar
em debate o tema da fome e

despertar a reflexão do público
através do espetáculo.

Criada a partir da farsame
dieval homônima, a peça trata
das peripécias de uma dupla
de mendigos famintos, Ba
landrot e [uliâo, ao tentarem
roubar um apetitoso pastelão
da padaria da escandalosa
Marion. Os temas centrais da

encenação são os instintos hu
manos, como a fome e o sexo,
levados ao público de forma
cômica. Em cena estão os ato

res Carlos Alexandre, Fernan
da Beppler e Regina Rossi.

A trilha sonora, composta
especialmente para o espe
táculo, é executada ao vivo,
numa mistura do cancioneiro

'pópular brasileiro. Os elemen
tos do cenário são construídos
com materiais reciclados e os

principais elementos cênicos
são o pastelão e a torta, que
estão no nome do espetáculo.

O espetáculo surgiu a par
.

tir do Departamento de Arte
Dramática (DAD), da Univer
sidade Federal do Rio Grande
do Sul- e a Cia. Torta vem tri

lhando uma trajetória de fes
tivais, temporadas, oficinas de
teatro de rua e demais proje
tos, comemorando já a abran
gência de aproximadamente
dez mil espectadores.

SERViÇO
O QUÊ: O Pastelõo e a Torta • QUAND .

ONDE: Praça Ângelo Piazera • HORÁRI6�á
erá no EMEF Francisco Salomon, Bairro Sflnto An

Duplo de mendigos tento roubar um pastelão de uma padaria. Atores gaúchos querem chamar a atenção paro fome

Caroguá A\Jf., Elite
Uma relaçõo de <:onfiança .
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