
PMapreende
annas e munição
Arma de uso exclusivo do exército foi
apreendida ontem numa revenda de
veículos do Bairro Centenário.
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São José monta
especialidades
Serão oferecidos tratamentos como

radioterapia e quimioterapia. Obra
deve ficar pronta em novembro com

custo de R$ 3,5 milhões.
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Os homens têm mais dificuldade em

identificar os sinais não-verbais de
monstrados na hora da paquera do

.

que as mulheres. É o que sugere um

estudo norte-americano da Universi
dade de Indiana. "Os homens mais

jovens têm dificuldade de distinguir
entre uma mulher que está sendo

amigável e outra que está demons
trando que quer 'algo mais", afirma
ram os pesquisadores.
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Até São Pedro
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EDITORIAL

CHARGE

O CORREIO DO POVO
ESTÁ JUNTO NESSA,
E TRAZ TODAS AS

INFORMAÇÕES
PARAVOCÊ!

SOU BRASILEIRO E NÃO
.

DESISTO NUNCA.

DESSAVEZ, """-
VOLTa COM A TAÇA!

PONTO DE VISTA

Sobre futebol e identidades

PABLO VARELA

BRANCO, PROFESSOR .

Uma bomba explode no estádio He
riberto Hülse, em Criciúma. Bandida
gem, das grandes. A torcida local par
te para cima da adversária, revoltada
com o fato de uni dos seus ter perdido
a mão. Bizarro. Violência que gera vio-
lência, diz o clichê.

.

Alheios a tudo isso, tomamos
uma cerveja no estádio João Marcat
to, onde o Moleque Travesso busca
uma fuga de uma situação tenebro
sa, corno há muito não se via -.-O fu-

tebol, que há pouco era algo menos

importante em nosso Estado, cresce
a cada dia. As discussões em torno
dele também. Percebemos a impor
tância do Estado aumentar, ou, pelo
menos, passamos a existir "futebo
listicamente" .

E já vimos cenas violentas aqui
também, não são apenas os grandes
que sofrem dessemal. Mas aqui ainda
podemos ficar a uma certa distância,
o quebra-quebra nunca chegou às ruas
da cidade. É incrível o poder do fu
tebol: Une e afasta pessoas, mobiliza
grande parte da imprensa, cria identi
dades. Esse é o X da questão. A partir
da criação de uma identidade, esta
mos apegados a um time como a um

país, urna cidade ou um RG. Assumir

ÉTICA E EDUCAÇÃO

O papel do professor, na avaliação formativa, pres
supõe o desenvolvimento de atividades, de estratégias
e de metodologias cujo escopo maior envolve objetivos
e metas que conferem ao educador um caráter eminen
temente fundamentado 'na orientação educacional, no
seu mais amplo.

O caráter orientador da avaliação formativa está
consubstanciado em ações didático-pedagógicas que.
privilegiam a análise do desempenho acadêmico na
sua abrangência mais crítica e a radiografia do aprovei
tamento escolar na sua conceituação mais real.

A postura crítica e real assumida pelo professor
faz da avaliação formativa um instrumento da análise
e de síntese que aponta direções múltiplas no âmbito
do aproveitamento e do desempenho, convertendo-se
num modelo que reflete a exata dimensão de um pro
cesso que, acima de tudo, deve revestir-se de critérios
e de seriedade.

A credíbílidade que se empresta à avaliação for
mativa está associada não só à sistematização do
-processo mas, fundamentalmente, à eficiência e à
eficácia com que o professor assume seu papel de .

orientador de uma prática didático-pedagógica ade
quada à realidade do aproveitamento escolar; no dia-
a-dia da sala de aula.

.

A avaliação formativa, por calçar-se em princípios �
.

fundamentos que dão destaque à superação de etapas
e ao alcance de objetivos, promove uma sucessão de
ações e de prática cuja orientação se centra em variá
veismúltiplas que têm, na figura do professor, a própria
identificação do sucesso ou do fracasso do processo.

De pouco adianta a eficiência comprovada da ava-
.

liação formativa se para ela não contribuírem as forças
vivas da sua implementação e do seu desenvolvimen
to - Escola e Família - o que vale dizer, pais, alunos
e professores falando a mesma linguagem e, o que é
mais importante, fazendo da auto-avaliação e do auto-

I
conhecimento os pilares que darão suporte à estrutura
da educação para a vida.

.

o caráter
orientador
da avaliação PAULO MORETTI,

PROFESSOR

Em busca da Taça
equi al ee

partiu para.Espanha, buscar o úiiico tí-
tulo que ainda não conquistou, o J'4!;J.ndial

& de Clubes, Independents do Tesul]âdo, o

time
.

'

,.\mand
a repórter para acompa

nJ:!éIT o campeonato na Espa-'
Pi��.Deb01.'a vai �azet'empres príncí dl�!�UneÍ1te ',.

s as ínfor-
para Iaraguá' o Sul, que hoje já é co mações sobre o time, treinos; jogos adver-
internacionalmente. sários da Malwee. Este ato demonstra mais

Impressionante como o esporte écapaz uma vez o compromisso desta empresa em

.de despe sentímentos, não im.:ê2rtan- tra ,para
il!Mll',."i!kii•.,_�iJÍítl!i\l'Ji:!Hm%,ili..%l"_ ,_",mOObtk •. . _"·",,,,,,,.Aw1%1!,fulwill{!£!@!,illkL

PAULO MORETTI, PROFESSOR

essa identidade faz com que pessoas
próximas, como jaraguaenses e join
vilenses, por exemplo, sintam-se tão
distantes quanto russos e americanos
nos tempos da guerra fria. Bobagem,
somos vizinhos próximos e, sobretu- _

do, temos hábitos, vivências e sonhos
semelhantes.

O episódio do primeiro parágrafo
mostrou que nossa identidade latari
nense ainda está fragmenta1fi nossa

busca continua. Somos o oé.w;:ula de
uma região, quando se pensa lem cultu
ra. Tanto que, ao final do jogo no João
Marcatto, o som do estádio anuncia
os resultados do Rio e de São Paulo e

todos saem felizes com seus times do
centro do país. Ainda bem. Mais um

diade paz.
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FALA Aí!

" Nõo fomos eleitos

poro falar do
vida particular
dos outros. "

EliZEU MATTOS (PMDB),
DEPUTADO, irritado com discursos

virulentos da oposição
contra o governador luiz Henrique

da Silveira (PMDB).

" Eu nõo estou
em componha,

porque nem posso
concorrer. "

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
(PT), PRESIDENTE DA
REPÚBLICA, negando

viagens de cunho eleitoreiro
em ano eleitoral.

'4 É poro levantar
. 0 astral dos
alunos e dos

professores. "
PAULO BAUER (PSDB),

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,
sobre as escolas estaduais,

"bem equipadas e de
excelente aspecto".

Revolução 1
Ontem, 31 de março, completaram-se 40 anos da revolução de 1964, quando
o país passou a viver sob o regime militar, que derrubou o então presidente
João Goulart. No poder, orna junta governativa com oficiais militares. Depois,
u marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, o primeiro presidente do
período que duraria 21 anos. Foi sucedido por Arthur da Costa e Silva, Emílio
Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Baptista Figueiredo' (foto), o último
do regime. A junta editou o Ato Instucional número 1, que dava ao comando
revolucionário o direito de cassar mandatos legislativos, suspender direitos
políticos pelo prazo de dez anos, demitir, colocar em disponibilidade ou apo
sentar aqueles que tivessem "atentado" contra a segurança do país, contra o

regime e acusados de "corrupção na administração pública".

REVOLUÇÃO 2
Em novembro de 65, veio o AI 4 que
instituía o bipartidarismo no' país. Só
depois partidos políticos teriam regis
tro legal: a Arena (Aliança Renovadora
Nacional) que apoiaria o governo e o

MOB (Movimento Democrático Brasi
leiro) que reuniria a oposição. O AI-5
foi o mais autoritário de todos os Atos
Institucionais. Ao anular vários dispo
sitivos da nova constituição de 67, o

presidente passou a governar com po
deres absolutos.

REVOLUÇÃO 3
Foi dado ao Exército o direito de de-

CONTROLE cretar o recesso e fechar o Congresso,
Tramita nds comissões permanen-

das assembléias estaduais e câmaras

tes da Câm'dhl projeto de lei do municipais. A censura dos meios de

vereador R01fflfdo Raulino (PDT), comunicação foi intensificada. Permi-

para reguhfmentar o funcioiia- tia ao ministro da Justiça intervir nas

mento das Ian house de Jaraguá. empresas jornalísticas de radiodifusão

Limitando' a idade dos usuários e televisão.Vários mandatos e direitos

e estipulando horários máximos políticos foram cassados sumo riamen-

para a presença de menores nes- te, incluindo aí protesseres, jornalistas
ses estabelecimentos. e intelectuais. Afinal, alguém ainda

� �
. lembro de tudo isso?

O CORREIO DO POVODTERÇA-FEIRA, 1 DE ABRIL DE 2008

DERRAPANDO
A se confirmar a tendêncluuo momento, o PSOB do Vale do Itapocu
corre sério risco de amargar derrotas no corrida pelas prefeituras e

câmaras de vereadores. Em CQrupá e Massaranduba, já se estabeleceu
o diáspora, com tucanos afastados dos atuais prefeitos. Em Jaraguá ,

do Sul restou diálogo com o PI Em Schroeder, ou se penduram no

Executivo ou morrem afogados no praia. Em Guaramirim o vôo solo já
se desenho.

DFASDFD
Não fossem resquícios de prcuinhas pessoais, o lógica seria PT, PMDB,
PP e PDT abraçados no componho eleitoral desse ano em Jaraguá. E
em todo lugar. Não é assim no plano federal, onde estão todos no

mesmo borco? Se alguém duvido, que tire tempo para ver no TV os

preqrnmns eleitorais desses partidos.

EMPURRA-EMPURRA
Afinal, tem ou não parentes de vereadores e do prefeito no Câmara e

prefeitura de Guaramirim? A assessoria jurídica diz que o projeto em

trâmite contra o nepotismo é inconstitucional. O vereador Alcibaldo
Germann (PP) diz que estómuito mal redigido. Osni Bylaardt (PMDB)

w diz que votará o favor do projêto, mos teme que os vereadores sejam
i· chamados de burros pelo inconstitucionalidade avocado. Na verdade,

a depender da maioria, a parentada fica. Fosse inconstitucional, o MP
não assinaria embaixo.

PARADOXO
Segundo Mantega/lula ou vice-versa, a economia brasileira navego
em mor azul. Enquanto isso, o vice-presidente José Alencar (PRB),
dono da potência têxtit c�õmQdo Coteminas, mondou demitir milha
res. Inclusive da unidade fabriJ�'de Blumenau: o antiga Artex.

Ungida por lula como condjdata à sucessão presidencial, o ministra
Dilma Rousseff, apresentada como mãe do PAC, sai de cena por en
quanto. Com o secretária pessoal acusado de vazar informações de
gastos do governo de FHC, o ministro rebateu dizendo ter sido úm
pedido do Tribunal de Contas do União. Oue respondeu dizendo não

: ter pedido coisa nenhuma.

A palavra dossiê, muito fa r no meio petisto, o ministra nôo orel
ta. Prefere dizer que o governo tem um banco de dados pronto poro
atender uma solicitação do Congresso, por exemplo. Pergunt.Qf não
ofende: e do governo Lula, tem paro pronto entrega?

u�m se obriga a trafegar
ou vai ter de dobraF Q

.

Qocamento das
lste, com filas

res ainda não fora
J��tiço .

JEITINHO
J4. que ninguém quer, o jeito �ioferecer recompensas fiscais para via
bilizar a. construção de presídios, seduzindo prefeitos. Projeto dq de
putado César Souza Júnior (DE.M 'J!fopóe a concessão pelo Estqd.o de
nçentivos fiscais e promo s compen�atórias em cidad
e penitenciário, COlÔIJ10 ,codeia pública ou até I
emoção de jovens para co en!o de medidos sócio- ucotbms.
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Projeto sobre cercas é arquivado
Veto total do Executivo à proposta é mantido com seis votos contra cinco
JARAGUÁ DO SUL

Com voto de minerva do
presidente em exercício da Câ
mara, Terrys da Silva (PTB), foi
mantido o veto total do Executi
vo ao projeto de lei que estabe
lece normas para a instalação de
cercas elétricas nomunicípio. A
proposta do vereador Ronaldo
Raulino (PDT) havia sido apro
vada pela Câmara com apoio
de nove dos parlamentares no

mês passado. Desta vez, com o

veto, a bancada governista mu
dou o voto. O parecer jurídico
da Câmara sugeriu a derrubada
do veto.

O autor disse que iria pedir a
retirada do projeto, mas mudou
de idéia com a manifestação
favorável do vereador Adernar
Possamai (DEM), que substitui
MaristelaMenel (PT do B) e não
participou das duas votações da

matéria. "Eu sabia que haveria
um empate, e o presidente Ter

rys disse. que votaria comigo.
Infelizmente votou contra, por
questões políticas", espetou
Raulino.

Na tribuna, antes da votação,
o vereador lembrou que a falta
de legislação específica sobre o

assunto transfere ao poder pú
blico a responsabilidade sobre
qualquer acidente que possa
vir a ocorrer envolvendo as cer

cas elétricas. Também destacou
que a lei, se promulgada pela
Câmara, não acarretaria despe
sas para o Executivo, já que a

fiscalização necessária para a

instalação das cercas ficaria a

cargo da equipe da Prefeitura

responsável pelas averiguações
para concessão do Habite-se.

CAROLINA TOMASELLI Parecer jurídico da Câmara descartou vício de inconstitucionalidade no projeto de Ronaldo Raulinó

Secretária acusa ex-vereador

por publicação de informativo
A secretária daAmbatim (As

sociação de Moradores do Bairro
TifaMartins], Sandra Rosa Ma

chádo, afirma que informativo
distribuído semana passada aos

moradores do bairro não se trata

de mila publicação da associa

ção. O intitulado "Informativo
Ambatim", de ano 1 número 1,
traz uma foto da suposta direto
ria que, garante Sandra, não foi a
vitoriosa na eleição realizada em
abril de 2006.

Sandra afirma que alguns dos
nomes citados no jornal como

membros da diretoria são, na ver
dade, integrantes da chapa der
rotada, que recebeu 152 contra

os 472 votos atribuídos à chapa

dela. Um deles é o ex-vereador
José Pendiuk dos Santos, conhe
cido como Zé Padre, citado como
presidente da Ambatim.

A secretária acusa Zé Padre
de querer se promover sobre o

trabalho realizado pela associa

ção da qual, ressalta, ele não faz

parte. "Ele vai se candidatar de
novo (a vereador) e está queren
do aparecer", dispara Sandra,
acrescentando que as fotos de
obras realizadas pela Prefeitura,
como mostra o informativo, não
poderiam ser publicadas como

"realizações da associação". "São
obras públicas", diz. O celular de
Zé Padre estava desligado até o

fechamento desta edição.

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

Sandl'a acusa grupo liderado por Zé Padre de montar falsa diretoria

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia
- Shiatsu
- Quiropraxia
- Massagem na Cadeira Ergo
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Atendimento garantido

Hemodiálise
funcionando
JARAGUÁ DO SUL

A polêmica no . serviço
de hemodiálise em Jaraguá
do Sul está próxima de aca

bar. Segundo o secretário
de Saúde, Sérgio Ferrazza,
o governo' do Estado deve

repassar nos' próximos dias
o dinheiro que falta para os

custos do setor.
Os gastos com o serviço

são pagos por recursos do
Governo Federal, mas o re

passe tem um teto financei
ro de R$ 65.255 e os custos

já chegam a R$ 80 mil men
sais. A diferença era paga
pela.Prefeitura, mas de no

vembro para cá o Executivo
deixou de pagar, já que é um
tratamento de alta comple
xidade. A dívida é de mais
de R$30 mil referentes aos

serviços prestados em no

vembro e Jp.zembro do ano

passado.
Clt atendimento, no Hos

pital São José, continua
normalmente. "O setor de
hemodiálise atende a toda. .

região. Por isso é compro
misso do Estado arcar com

" este valor", disse Ferrazza,
acrescentando que o serviço
não pode parar de funcionar.
'A. população pode ficar tran
qüila porque o atendimento
continua", informa.

MENOS SOFRIMENTO

O CORREIO DO POVO II'

TERÇA-FEIRA, 1 DE ABRIL DE 2008

Centro Oncológico em obras
Serão oferecidos tratamentos como radioterapia e quimioterapia
JARAGUÁ DO SUL

Considerada a segunda
causa de óbito da população
adulta brasileira, o registro de
câncer aumenta a cada ano.

Segundo expectativa do INCA

(InstitutoNacional de Câncer),
devem surgir 467 mil novos
casos da doença este ano. Em

Jaraguá do Sul, cerca de 270

pessoas procuram tratamento

todos os meses. Para amenizar
o sofrimento desses pacientes
está em fase de construção o

Centro de Atendimento Onco

lógico do Hospital São José.
O projeto representa inves

timento de R$ 3,5 milhões, in
cluindo a área física de 900 me

tros quadrados e a compra de

equipamentos, como um acele
rador nuclear e demais aparelhos
para radioterapia. Segundo o

presidente do Conselho Admi
nistrativo do. hospital, PauloMat-.
tos, a demanda de doentes e o

. crescimento acelerado da região
foram os principais motivos para
a realização da obra. Outro fator
é a determínaçâo do Ministério
da Saúde, por meio da portaria
741/2005, que exige o tratamento

oncológico em hospitais públi
cos. Hoje os tratamentos aconte

cem em uma clínica particular
conveniada ao SUS (Sistema
Único de Saúde).

Do valor global do novo

investimento: R$ 2,1 milhões
são destinados à obra física,
visando adequar a ala de trata
mento a pacientes com câncer

/ \

JARAGUÁ DO SUL

A Secretaria de Saúde de

Jaraguá do Sul vive um impas
se. Dos 42 médicos inscritos

para a vaga de clínico geral do
Processo Seletivo para o PSF

(Programa de Saúde da Famí

lia), realizado no dia 18 de no,'
vembro do ano passado, ape
nas .cinco aceitaram trabalhar.
a editar previa 18 vagas para
o cargo. Segundo o secretário
da Saúde, Sérgio Ferrazza, os
motivos para a desistência são
muitos. 'A.lguns já eram con-

cursados, outros reclamaram
do salário, ou então, fizeram
concursos em outras cidades",
justifica Ferrazza.

Mesmo procurando signi
ficado para a desistência dos
médicos, o secretário se diz
de mãos atadas. Uma solução

, será fazer um processo seleti
vo simplificado, apenas com a

análise de currículos. As ou

tras vagas para o PSF foram

preenchidas sem problemas.
Já para o Concurso Públi

co, realizado em janeiro des-

Obro custará em médio R$ 3,5 milhões e deve ficar pronto até novembro deste ano, segundo previsão

ao mesmo. padrão da estrutura
já existente e no conceito de
hotelaria hospitalar.

'

Os tratamentos disponíveis

serão os de quimioterapia e

radioterapia. Este último dis

ponível apenas, nos grandes
, centros. Mattos informa que

o local terá capacidade para
atender uma população de até
700 mil pessoas.

, Na visão do presidente ad
ministrativo, o local trará como
didade � população, que não

precisará se deslocar a outras ci
dades como [oinville, Curitiba e

Blumenau. Segundo ele, todos os
convênios serão amparados no

Centro Oncológico, tanto parti
culares quanto públicos. A inau

guração do Centro está prevista
para o dia 19 de novembro.

GENIELLI RODRIGUES

Médicos desistem de vagas no SUS
Dos 42 iriscritos no concurso para clínico geral no PSF, apenas 5 aceitaram trabalhar

Sérgio Ferrozo pr.ocuro solução

te ano, foram chamados nove

profissionais, cinco ginecolo
gistas e dois pediatras. Destes,
apenas os dois pediatras e um

ginecologista aceitaram atuar
nos Postos de Saúde.

Segundo a diretora de
Saúde Pública, Iuá Guinter, a

Secretaria dará prioridade as

vagas da atenção básica. Por
isso as especialidades ainda
não foram chamadas. Endo

crinologia e geriatria não tive
ram profissionais inscritos no

.concurso,
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Jovem morre em acidente
Na Tifa Martins, Adriano Henkemaier, 24, foi esfaqueado
JARAGUÁ DO SUL

Uma tentativa de homicídio e

um acidente commorte foram as

principais ocorrências registra
das pela Polícia Militar diirante o

fun-de-semana. Adriano Henke
maier, 24 anos, foi esfaqueado na
madrugada de sábado durante
uma festa, na Rua Afonso Benja
mim Barbi, na Tifa Martins.

De acordo com a PM, teste
munhas afirmaram que Adria
no estaria discutindo com E.J.C,
21, (o nome foi divulgado pela
polícia), dentro de um estabele
cimento. Depois, E. teria saído
da festa e em seguida voltado
na garupa de uma motocicleta
conduzida por s.c.s., 32. Se

gundo relatos, o condutor da
moto teria golpeado Adriano
com o capacete, e em seguida,
E.J.C o teria esfaqueado no ab
dômen, com uma faca de apro-

ximadamente 30 centímetros de
lâmina, e fugido em seguida.

Por volta das 4h, a PM dete
ve o condutor da moto na pró
pria casa. Já E. não havia sido
localizado até o fechamento
desta edição. Henkemaier está
internado, mas fora de perigo.

ACIDENTE
Alessandro Henkemeier,

20 anos, morreu num aciden
te na Rua Júlio Tissi, Bairro
Nereu Ramos, na noite de sex

ta-feira. Alessandro conduzia
a moto com placas de Jaraguá
do Sul e teria perdido o con

trole da direção e se chocado
contra um caminhão com pla
cas de Bom Jesus do Sul. Ales
sandro' morreu a caminho do
hospital.

DAIANE ZANGHELINI

Garagista é preso por porte
ilegal de arma e ameaça
JARAGUÁ DO SUL

A Polícia Militar apreendeu
armas e munição numa revenda
de veículos do Bairro Centenário,
na tarde de ontem. A apreensão
aconteceu a partir de uma de
núncia feita contra o proprietá
rio do estabelecimento, A.R., 47
anos. No local, a PM apreendeu
uma winchester calibre 44, arma
de uso exclusivo das forças ar

madas, uma garrucha (arma de
fabricação caseira) e uma faca
de aproximadamente 30 centí
metros de lâmina, além de mu

nições de revólver calibre 38,
alguns deflagrados.

De acordo com um cliente
da garagem, que preferiu não se

identificar temendo represálias,
A.R. teria lhe. ameaçado com a

winchester após os dois terem se

desentendido durante uma nego
ciação envolvendo uma motoci
cleta e uma caminhonete. A PM
encontrou awinchester e a garru
cha, que estavam descarregadas,
no almoxarifado, onde estava

parte da munição. O restante da
munição estava no escritório.

O responsável pela apreen
são, capitão Rogério Vonk, disse
que o acusado negou ter feito
ameaças contra o cliente e que as

armas seriam peças de coleção. O
garagista foi preso em flagrante e

responderá pelos crÍP1e3 de porte
ilegal de arma e ameaça.

Armas foram encontradas após a PM vistoriar o almoxarifado da revenda

SENAC - ótimo no seu curriculo
Fone: (47) 3275-8400
Site: www.sc.senac.br

Homens detidos
commenores
GUARAMIRIM

A Polícia Militar deteve
dois homens que estavam
com duas menores de ida
de dentro de um quarto
de pensão, na Rua Emílio
Manke Júnior, no Bair
ro Figueirinha, por volta
da meia-noite de sábado.
L.A.S., 24 anos, e A.R.S.J,
22, (os nomes não foram
divulgados pela polícia)
foram detidos por fornecer
bebida alcoólica às meno

res e responderão pelo cri
me em liberdade.

'

Os policiais encontra
ram as garotas, de 12 e 14

anos, escondídas dentro de
um banheiro na frente do

quarto. Elas confirmaram

que estavam bebendo com

L. e A .. no local. Durante
vistoria no quarto, a PM en

controu um litro de vodka,
dois copos e dois filmes
pornôs. As meninas rece

berão acompanhamento do
Conselho Tutelar.

sanae

ó{,i�O 1'\0 s,êu. c:urv';cu.lo.
,_'IiI«(��"«<_..�_..-"-"".,,,��,,�.. ,,,,�,"
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PREOCUPAÇÃO

Amvali organizo diagnóstico
Mata ciliar ens cursos dágua serão alvo de pesquisas

VALE DO ITAPOCU

A Amvali (Associação dos

Municípios do Vàle do Itapocu)
firmou um convênio de coo

peração técnica para realizar
um diagnóstico sócio-ambien
tal das matas-ciliares e cursos

dágua entre os municípios de

Jaraguá do Sul e Corupá. O

objetivo maior é averiguar a

situação mapeando as áreas de
relevante interesse ecológico,
as áreas de risco e de conflitos
de ocupação. Outra preocupa
ção constante dos municípios,
é a supressão da mata ciliar
nas áreas urbanizadas, dentre
outros tópicos.

O estudo deverá ser entre

gue ao Ministério Público de
Santa Catarina até dezembro
deste ano para elaboração
do TAC (Termo de Ajuste de
Conduta). A iniciativa visa a

regularização das áreas lin
deiras, que fazem limites até
a área urbana, bem como

apontar novos estudos que se

façam necessários.

A bacia hidrográfica do
Rio Itapocu corta todo o Vale
iniciando em Corupá indo de

saguar no Oceano Atlântico,
em Barra Velha, e tem 2.930

quilômetros quadrados. Jun
tando todos os municípios do
Vale são quase 230 mil pessoas
que se beneficiam de alguma
forma deste rio. A preocupa
ção da Amvàli vem ao encon

tro das reais necessidades de

preservação do'meio ambiente
da região devido ao acelerado
crescimento urbano. A equi
pe técnica que efetuará este

trabàlho será comandada pela
arquiteta e urbanista Rosana
Silva dos Reis.

O convênio assinado tem

a participação do Cejas (Cen
tro de Educação de Jovens e

Adultos), Pró-Iaraguá, Fujama,
Comitê do Itapocu e as prefei
turas de ambos os municípios
sob a orientação da Promotoria
de Meio Ambiente.

'

OSNI ALVES A bacia hidrográfica do Rio Itapocu corta todo o Vale iniciando em Cor"pá

O CORREIO DO POVODTERÇA-FEIRA, 1 DE ABRIL DE 2008

Acontece hoje
posse:do Aciac
CORUPÁ

Acontece hoje à noite a ce

.rímônia de posse da nova di
retoria da Aciac (Associação
Comerciàl Industriàl e Agrícola
de Corupá). A reunião será nas

dependências do TureckGarten
Hotel, às 20 horas.

Quem assume é o empresá
rio Amo Celso Neuber que rece
be o cargo do também empresá
rio Orides Klitzke que esteve à
frente da entidade nos últimos
dois anos.

A Aciac de Corupá possui
atuàlmente 140 associados e a

principal bandeira defendida

pela entidade é a duplicação da
BR-280. A rodovia é a principàl
via de acesso aomunicípio e por
onde escoa toda a produção da

região com destino ao planalto
norte e aos portos de SãQ Fran
cisco e ltajaí.

,

Para Orides Klitzke, a Aciac
é uma entidade enxuta e bem
facada, àlém de muito equili
brada financeiramente. "Nestes
dois anos que presidi a Aciac
tive uma administração muito

tranqüila. Tenho certeza que o

novo presidente efetuará uma

excelente administração", disse
Orides.

Festa em
São JoãoPesquisa sobre educação é apresentada

Formação de professores é um dos destaques da rede municipal em Guaramirim SÃO JOÃO
O município de São João

do Itaperiú, que comemorou
De acordo com a secretá- o aniversário de 16 anos de

ria, o empenho na educação emancipação, polítíco-admi-
municipal começou no ano nístrativa nos dias 23, 29 e

de ZOOl quando foi firmado 30 de março, contou com a

convênio para a formação dos
'

"

partícipação de pelo menos

professores através de uma,' "mil visitantes, além dos 4 mil
instituição superior de ensi- habitantes da cidade.
no. "Outro fator que 'contri7', A festa foi regada a mui-
buiu positivamente para este ta comida, com otradicional
nível no ranking nacional são ", churrasco, afém de diversas
os diversos programas "im- atrações.
plantados pela secretaria no O ponto àlto da festa foi
município como: .o projeto oshow com a dupla Junia e

Integra-Ação, que promove .Iulío .que aconteceu na noite
a integração (ias famílias, 'jri- de sábado fJ .também a atra-
centivo à 'leitura, informática ção do circo escola de Barra
educativa e apoio pedagógi-' Velha, nomesmo.dia. "

"

co": disse. ':. :'

", ,

No.próximo sábadJ à co- ,

,

Na oportunidade foram memoração contínua. com·

entregues ao prefeito ê' 'Ylce:, ',uma;m��sa,�speç�� nacapela
Mário Sérgio Peixer ,e José rc{ " dõ"B_<i;irio Santa"Cruz,',às 18
aquim Fernandes, exeniplarj;ls h6tá�', :;se:gliida' d�, inaugura
da Revista "Redes, de i\préú- . ção do Posto' de 'Sâlíde Paulo
,dizilgens" que cita o munící-, Coelho, na mesma 'comuni-
pio como referência na edu- dade. ,O' prefeito Valdir Cor-
cação pública de qualidade rea comemorou a data com

no Brasil. '

os moradores da cidade.Maria fernades ao lado do prefeito e do vice durante coletiva

GUARAMI,RIM
A secretária de Educação

de Guaramirim, Ma:ria Inês
'Corrêa Fernandes, apresentou
na manhã de ontem, a pesqui
sa que foi realizada pela Uni
cef (Fundo das Nações Unidas '

" para a Infância] e que apontou
o município em quinto lugar
na educação pública do país.
A nota de Guaramirim foi de
5,4 pontos sendo que a média

,

nacional não ultrapassou ós
3,8 pontos. Os dados foram
divulgados no dia 25 de mar

ço, em Brasilia, durante o, 3à
Fórum Nacional Éxtfaordiná
rio d9�,Dirigente� Municipais
.de Etl'Úcá�ãà� Guaramirim foi

" aúrííca Cidade de Santa Cà- .

'tariná 'indicadà entre os . 37
'. Ihelh��es' municípios do país
referente à educação. '

O prefeito Mário Sérgio
Peixer resslatou a importân
cia deste reconhecimento

,

também para os professores.
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BARRA VELHA CORUPÁ

Plano Diretor
Aconteceu ontem às 15 horas, em Barra
Velha, mais uma reunião dos parlamen
tares do litoral para debater sobre o PIa
no Diretor do município. Novos encontros
serão realizadas e a participação popular
é muito importante, através deste docu
mento será traçado metas e objetivos de
gestão e planejamento.

JARAGUÁ DO SUL

Ciclovia
recuperada

Serão recuperados quatro quilômetros da
ciclovia que vai do Bairro Chico de Pau
lo até a WEG II. O custo do investimento
será de R$ 97 mil oriundos do governo
Federal com contrapartida de aproxi
madamente R$ 30 mil do município. A
ciclovia será asfaltada, segundo o setor
de planejamento da prefeitura.

ESTUDANTES ORGANIZAM
""

EXPOSIÇAO EM ESCOLA
OS alunos da 3° série da Escola José Pasqualini organizaram a

exposição "Um passeio pela história". Objetos, fotos e utensílios
antigos foram reunidos para a exposição. A abertura foi ontem às
7h30 no hall de entrada do prédio da administração municipal. A
exposição será realizada até o dia 10de abril.

JARAGUÁ DO SUL

Palestra sobre

arquitetura
A Unerj (Centro Universitário de Jara
guá do Sul) realiza amanhã no Centro
de Profissionais liberais, às 19 horas,
aula magna com o arquiteto César Flo
riano dos Santos. O tema será "Estética:
uma visão, do internacional ao local". A
entrada é franca e uberta a estudantes,
professores e demcls interessados. Mais
informações no (47) 3275-8204.

JARAGUÁ DO SUL

"Don Quixote"
Atração imperdível nesta quinta-feira (3), o espetáculo "Don Ouixote" traz a

Jli'faguá do Sul Q Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. A cpresentaçén acontece
no Grande Teatro do Centro Cultural da Scar, às 20 horas.lngressos a R$ 30 e

R$ 15. Informações pelo telefone (47) 3275-2477 e no site www.scar.art.br.

JARAGUÁ DO SUL . VALE DO ITAPOCU

Acijs-Apevi
Na reunião da Acijs-Apevi de ontem foram
tratados dos seguintes temas: informações
sobre o imposto de renda pessoa física
2008 e cruzamento de informações pela
Receita Federal. Participou o agente da
Receita Federal João Batista Nunes Coelho.
Outro tópica foi a apresentação de eventos

para a Arena Jaraguá. A entidade realiza
palestras sempre abertas para a camuni
dade, estudantes e interessodos todas as

segundas-feiras, às 18 horas.

Paulinho Mixaria
na Scar

o humorista gaúcho Põulinho Mixaria
se apresentará no dia 10de abril, às
20 horas, no Centro Cultural da Scar,
na Rua Jorge Cznierwicz, s/no O valor
da entrada para estudantes e pessoas
acima de 60 anos é de R$ 15. Para os

demais o valor é R$ 30. Para outras

informações, o telefone é (47) 3275-
2477 e o site é www.scar.art.br.

.

MASSARANDUBA

APP ADQUIRE VEíCULO
A Associação de Pais e Professores do Centro de Educação Infantil Hulda Car
doso, de Massaranduba, adquiriu um veículo exclusivo desenvolvido especial
mente para os educandos. O veículo servirá para levar as crianças do Berçário
e do Maternal I para passear e tem capacidade para até 18 pessoas.

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

Qulnta ..'elra: CL\SSI�\\IS legitios (aa,"dos de linha I i_6veis I vefculos I saude I pet)

Sexta ..'elra: (;Lt\SSIl\WS Oportvnklades (e_pregosl cursos I coacursos)

S6bado: CL\.SSlt\WS Im6vels
CL\SSl�t\lS Pardm6ve1s, .

Q...\SSt\t<\IS Veicules
CIASSI�I<\IS Produtos & Serviços (lnform6t1ta I tecnologia)

�Aa,ade (47) 3571 ..191911055-0119
.W\WL�tllLbr
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OR,.QUE�TRA
FILARMONICA

.

J A�R A G U Á. D·O SUL

Ar..

A VOLTA DA FILARMONICA
-
-

I; llanie! 'Guedes, considerado "Nelson ,Freire do violino", é a grande atração'
Abrindo a temporada de concertos 2008, a Or

questra Filarmônica de [araguá do Sul traz à cidade
o violinista Daniel Guedes, Oconcerto, que faz parte
do Circuito Catarinense de Orquestras, acontecerá no
dia 12 de abril, às 20h, na Scar, com entrada franca,

Carioca; nascido em 1977, Daniel iniciou seus es

tudos .de violino aos sete a:nos, com seu pai, e logo
ingressou no ConservatéríoBrasileíro de Música. Em
1991 ganhou bolsa da Capes para estudar em Lon

dres, tendo sido aluno de Detlef Hahn na Guildhall
School of Music. Cursou bacharelado emestrado na

Manhattan School of Music de Nova York, na clas
se de Pinchas Zukerman e Patinka Kopec no Pinchas
Zukerman Performance

'

Program, Estudou música
de câmera com Sylvia Rosenberg, Isidore Cohen e

Arnold Steinhardt e foi vencedor dos concursos Jo
vens Concertistas BrasileírosfIüs í}, Bergen Philhar
monic Competition(1998) e Waldo Mayo Memorial
Award(2000), prêmio este que lhe valeu um concerto

no Carnegie Hall de Nova York tocando o Concerto
nOl de Max Bruch.

Desde os 10 anos Daniel Guedes vem atuando
como recitalista, camerista e solista das principais or

questras brasileiras e também nos EUA, Canadá, In
glaterra, Noruega, Itália e América do Sul. Como so

lista tocou sob as batutas de maestros como: Pinchas
Zukerman, Isaac Karabtchevsky, Irwin Hoffman, Liar
Shambadal.Roberto Minczuk, Silvio Barbato, Rober
to Tibiriçá, entre outros.

Seu primeiro disco foi lançado em 2000, pelo
selo Niterói Discos e em 2004 lançou o CD Impres
sões Brasileiras, com obras de Villa-Lobos, Lorenzo
Fernândes, Flausino do Vale, Nelson Macêdo e Alceo
Bocchino. Gravou também recentemente o CD "Be
ethoven in Brazil" com Ilan Rechtman para o selo

Well-Tempered Productions da Califórnia, disco a ser

lançado este ano.

O crítico de música Carlos Augusto Dantas, do
jornal Tribuna da Imprensa, o considerou como "o
Nelson Freire do violino". O Jornal do Brasil oconsi
derou como um dos destaques do ano de 2003 e "um
dos principais violinistas de sua geração".

Para saber mais: www.danielguedes.com.br.

SIMONE NUNES, COORDENADORA DE MARKETIN� DA FJDS

:

* MANDE SUAS DÚVIDAS PARA O E-MAIL artisticQ@fjds.com.br

Ouando utilizamos a nomenclatura "música clássica" esta
mos nos referindo a que período da História da Música? Faço
esta pergunta levantando uma proposição: quando falamos
em Beethoven, ou em Chopin, por exemplo, também podem
os chamar de "música romântica", uma vez que pertence ao

.

movimento do Romantismo, que possui matizes em diversas
correntes artísticas, como a literatura. Falamos também de
Bach e da música barroca. Também nos utilizamos do termo
"clússleu" para falar de músicas que estão no rol do rock,
pop etc. Afinal, qual a nomenclatura adequada e usual?

CHARLES P1ERO SIEMEINJCOSKI, REDATOR E

REVISOR DE TEXTOS - JARAGUÁ DO SUL

J ,

FALE COM O MAESTRO
Olá Charles!
Para responder tua pergunta, temos que pensar que o termo
sofreu algumas alterações durante os séculos. Sob o ponto de
vista histórico, música clássica se refere à música composta no

classicismo, período quase totalmente situado no século XVIII,
que teve Mozart e Haydn, como seus principais representantes .

Nesta linha, como você disse, temos o romantismo musical, que
corresponde principalmente ao século XIX, com Chopin, Tchai
kovsky ou Brahms representantes. Já o Barroco é anterior ao

clesslcísmo, predominantemente do séc, XVI E XVII, e tem em

Bacl1,'Vivaldi e Handel, seus mais famosos representantes.
Beetboven já tem um caráter de transição entre o Clássico e

o Romântico, pois suas primeiras obras são mais identificadas
com o classicismo e os últimos com o romantismo, tendo sido,
usando um pouco de licença poético, o "último clássico" e o

"primeiro romântico" ao mesmo tempo.
Entretanto, a expressão "músico clássico" foi continuamente em

pre�ada como um sinônimo de músico erudito, e embora não seja
historicamente correta, acabou por ser incorporado no linguagem
gerol. Já o termo "um clássico" é muito usado poro designar algo
que pode ser reconhecido como um padrão de qualidade incorpo
rado. Essa expressão, provavelmente emprestado do música clássico
original, pode designar inclusive obras fora da música erudito que
demonstram uma qualidade superior. Como você pode perceber, os
expressões variam _muito e podem ser usados de diversos formos,
mos de maneiro gerol, esta é o explicação.

DANIEL BORTHOLOSSI,DIRETOR ARTíSTICO DA ORQUESTRA
FILARMÔNICA DE JARAGUÁ DO SUL E MESTRE EM ARTES E MUSI

COLOGIA PELA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.
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CRÔNICA

ELIJANE JUNG, TELEVENDAS

Senhora do paraíso
São Pedro certificou-se de que ainda não

era a hora do acolhimento. Quem se atre
vera a ignorar a placa com os horários e lhe
perturbar em pleno cochilo? Deveriam estar
todos aguardando na ante-sala. Chegando ao

hall de entrada ídentifícou acima das batidas,
gritos histéricos e raivosos. Abriu a porta já
cogitando chamar Gabrielzinho pra dar um
sossega leão no indivíduo. Deparou-se com

uma senhora de cabelos brancos feito algo
dão, com um vestido azul-céu (bem propicio,
por sinal). Interpelou São Pedro sem dó nem

piedade:
- Tio Pedroca não é? Reconheci pela bar

bicha de mau gosto. Sou a Jandira, mas pode
me chamar de Dirinha. Pedroca? De boa?
Toma vergonha nessa cara e veste alguma coi
sa de homem. Que lugarzinho insosso. Tudo
branco. Vamos ter que pintar essas paredes
de cores vivas. Diga ao chefão que mandarei
uma lista de materiais pra deixarmos esse

lugar mais alegre. Que musiquinha é essa?
Harpas? Fala sério Pedrão!!! Vai me dizer que
não conhecem o funk do MCSerginho? Aque
le que dança com o dedinho na boca e desce
até o chão. Não, não. Vou pedir permissão pra
voltar 5 minutinhos na casa da Dora e pegar
o DVD. Assim todo mundo canta e já aprende
a dançar também. Ai, ai. Chama lá o Big Boss
que preciso bater um léro com IJ Cara.

São Pedro, estupefato, ainda abre a boca
pra dizer alguma coisa, mas não quer mais
ouvir uma palavra da setentona tagarela mo-

derninha.
.

São Pedro percorre o corredor e encontra
a porta entreaberta (sinal de que poderia en

trar) e "Ele", diante de um monitor, assistindo
Jandira sentadinha numa nuvem roendo as

unhas.
- Senhor, eu não sei o que aconteceu! Al

gum engano ...
- Pedrão, Pedrão. Ela viveu com um salário

mínimo. Criou 5 filhos na favela e todos eles
do bem. Agüentou um marido bêbado por 20
anos. E o principal: Votou errado nas últimas
eleições e EU sei do seu arrependimento. Cui
de bem dela agora. Aproveita e leva essa tinta
verde e amarela pra dar uma repaginada no

ambiente. Algo me diz que iremos nos diver
tir muito por aqui.

• elijanej@yahoo.com.br

NOVELAS

VARIEDADES---------

Cine�Shopplng f'i/ii
• Jogos do Poder (leg)
(15h, Uh, 19h, 21 h 7S
(lth, l;q,h) 21 h - �çg/te

�" LIVRO

Encrencas na

nova escola.
Billy não é exatamente o que se pode
chamar de herói. Em seu primeiro dia no

novo escola, ele acabo sendo provocado
por Joe, o maior valentão do pedaço. Mos,
00 invés de se render, Billy acabo enfren
tando o menino temido por todos. Está no

hora de revidar!

Ritual do exorcismo
Após realizar entrevistos com membros do
clero, cientistas e católicos, e de presenciar
um exorcismo, o autora explico o evolução
do antigo ritual do exorcismo, mostro
como us cerimõnles são realizadas hoje
em dia e analisa o impacto provocado
nas pessoas envolvidas em tal aconteci
mento. Uma viagem surpreendente em

mundo cheio de perigos ocultos.

DESEJO PROIBIDO
Cândido explico o Henrique que perdeu tudo
em dívidas após o crise de 29, Cândido imploro
poro que Henrique obro mõo de louro em troco
de suas terras. Henrique concordo, mos com o

condiçõo de que louro não fique com Miguel.
Belinda sugere que Golileu arrume um empre
go. poro lídio no botica. Miguel e Inácio ficam
interessados no história de João Antonio sobre
o medalha. Joõo Antonio entrego suo medalha
poro Miguel investigar. louro recebe o bilhete

.

de Henrique propondo um encontro poro falar
do desquite.

BElEZA PURA
Robson diz que Rokelli só e�tá interessado em

seu dinheiro e mondo esquecê-lo. Klaus chllmo
Joon'o poro ir 00 orfanato, porque os crianças
estõo com coceiroJoono se impressiona com

os condições precários do orfanato. Guilherme
desconfio quando Felipe conto que Renato esta
va no clinico no hora do explosõo. Roul.termino
com Suzy, porque elo nõo o assume. Renato
conto o atitude de Guilherme poro Joana: loono
diz que vai denunciar o direforo e elo ameaço
mondar Klaus poro o cadeia, Norma convido
Guilherme poro moror com elo.

DUAS CARAS
Barreto, Giocondo e lenir comemoram com Bor
retinho. Sabrina se sente excluído e sai sem ser

notado. Ferroço diz que o viagem pode ajudar
Silvio o se equilibrar. Antônio encontro um bi
lhete de Déboro e todos os jóias que lhe deu
e choro desconsolado. Célio diz o Clarissa que
não se conformo de Bronco estar com Macieira
e elo, sozinho. Borretinho pede o Barreto que
procure Sabrina e o peço em casamento em

seu nome. Juvenol fico maravilhado 00 ver o

moquete do projeto, que Ferroço lhe mostro.
Sabrina aceito o pedido de casamento.

AMOR E INTRIGAS
Volquírio agarro Felipe. Ele não demonstro
interesse. Silvio atende um cliente. lucia no
disfarço. Mario troto luciono com desprezo e

lico desconfiado. Celeste levo Jurondir poro
conhecer o quarto. Jurondir vê Eva e olho com

segundos intenções poro elo. Marília diz poro
Antonio que quando elo morrer quer que os

cinzas sejam jogados no Baía do Guanabara.
Felipe vai embora. Volquírio insiste que ele
fique. Mario diz que preciso conversor com Sil
vio. Elo diz que nõo pode conversor porque está
trabalhando.

CAMINHOS DO CORAÇÃO .

Hélio aparece no frente de Mario e elo levo um

susto. Hélio co'nto que foi atacado pelo sopo
bufo gigante. Mario aviso que Velociroptor está
próximo. Júlio .diz que vai criar o embrião de um

.

.

homem-escorpião. Marcelo sente dor de cabeça
e Júlio aviso que é porque ele está se rebelan-
do. Guigo e Eugênio acalmam Toti, mos elo grito
que quer o pai e quebro objetos com seu poder.
leõo solto no direçõo de Águto. Teófilo ameaço
leõo com o peixeiro, mils o mutllnte dá uma

putade e o jogo longe.
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'

Atriz juntou seus

sobrenomes comuns
o ingresso na carreira artística está

,

'intimamente ligado à escolha do
nome. Por isso mesmo a atriz Thaís
Fersoza se preocupou em criar um
sobrenome que julgasse mais inte
ressante dos que os seus de batismo.
Acabou usando as prímelrus sílabas
dos Sobrenomes de seus pais, Fernan
des, Soares e Santos. ''A idéia surgiu
quanto tinha 12 anos e começava a

trabalhar na televisão", afirma.

Rafinha aprendeu
muito com Marcelo
o vencedor do BBB 8, Rafael Ribeiro,
foi a atração do Domingão do Faus"
tão. Rafinha assistiu a depoimentos
da família e dos amigos e falou sobre
todos cs participantes do BBB 8. Ao
falar de Marcelo, pediu para dar um

abraço no médico e disse que o dia
em que eles fizeram as pazes na casa

foi o momento mais importante de
sua vida. "É preciso saber ouvir as
pessoas, ouvir críticas".

Gmvações da nova

novela da Band
Uma refinada joalheria dos Jar-
dins, bairro nobre da cidade de São
Paulo, foi o cenário escolhido para as

primeiras gravações, "Água na Boca",
a nova novela da Band. As primeiras
tomadas no final de março e conta
ram com os atores Alexanndre Barros
(foto) e Jacqueline laurence. A novela
escrita por Marcos lazarini está sendo
dirigida por Del Rangel e tem estréia
prevista para o dia 12 de maio.

DIVIRTA-SESUDOKU
Joãozinho curioso
- Mamãe, estes hipopótamos são tão
parecidos com a tia Mercedes, nõo
são?

'

- Ô Joãozinho, essas coisas não se

dizem!...
- Ora mamãe, eles não entendem ...

A visita
o caipira vai visitar o compadre,
Como a porta está aberta, ele 'lai
.entrnnde e encon1ra o conipadre no

'quarto, assistindo à televisão.
� E aí, cumpadi, firme?
- Não, futebor.

SOBRE OJ060
É um jogo de lógico multo simples e viciante. O objetivo
é preencher um quadrado ,9x9 éom numeres de 1 o 9 sem

repetir números em cada linha e cada coluna. Também
'nõo se pode repetir números em cada quadrada de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO .

,

Tempo instável em SC. Variação de nuvens, com
aberturas de sol e pancadas isoladas de chuva,
devido a áreas de instabilidade associadas à
formação de uma frente. fri�_no RS .

� Jaraguá do Sul e Região

SOLUÇÃO
.

- ,

VI ÁRIES

4,�I' (20/3 a 20/4)

C Ir" Aproveite a Lua �a
� sua casa dos amI-

gos e reúna-se com

quem se identifica. A troca é o

que conta e é a parte fundamen
tai do sucesso da relação, então
use desse trunfo e compartilhe
sua idéias e até experiências
sem centrar em você.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Geminiano, aprovei
te que a Lua está no

signo de Aquário e

isso o ajuda no aumento de sua

,esperança, e invista energia nos

sonhos. Este é o dia certo para
traçar metas e pensar no futuro,
só que com a convicção de que
será ·sucedido.

L� LEÃO

�,.J (22/7 a 22/8)
:: '} A Lua no signo

� u,...-; oposto ao seu abre
oportunidades de

você viver um dia de maior dedi

cação às relações de parcerias,
sejam elas no amor ou na área
de negócios. Veja bem como tem
conduzido suas relações e use a

generosidade corretamente.

NOVA CRESCENTE • MINGUAmE

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
A Lua em Aquário
traz surpresas
gostosas para sua

vida. Os romances estão em

destaque e você poderá viver o
lado amoroso com prazer. Sua
criatividade o leva a inventor
uma forma nova de viver a vida
e ter mais satisfação pessoal.

� TOURO "

,tIP. ""
CÂNCER

"

'

ITf
VIRGEM

,
" ." ti ESCORPIÃO

j21/4 � 20/5)
, . �.� '(21/6. a_2.1/7):, ' (2�/� a 22!?) '", .' -, ,:-*.:" (23/10 a 2'1/11)

"

O:tilunno tem,�m, ��,. ;,'�;"-";i' A poslçao que a ••
,

, HOle e u?I �tl.mo �I� ;;. ,i��:�e���, Sui.! área familiar,
" ,diU �m que as " ;" '.

"
.' Lua ocupa em seu

'

'.' para o V1rglmano " '" ';
,

hosPeda a Lua em

energiascósmica's _ mapaapontaque
_-

aprenderase," ",,' : ,(_) Aquáriohojirelhe
se, voltamparJl'Seu sucesso;

'"

,

seu dia poderá.ser bem original. .: organizar.nó caos. Estar em dill
'

, fm(orece no que diz",
Avalie bem esse momento pois .: Encare essa possibilidade de com seus compromissos e sua resPeito a assuntos de famOia. po;
é a hora certa de mostrar suas' renovação e'de ser possível ' agenda sem rumores é fácil, mas 'rém de modo inovador e saudável.

competências. Você tem tudo sair do convencional. Seu lado a grande arte.é poder se adàptar Use dessa contribuição cósmica e

para éonquistar a admiração das,. romântico vai gostar disso e lhe aos imprevistos e ainda assim crie em casa um clima de amizade

pessoas que atuam junto o você.' trará momentos de satisfação. manter a rotiná em ordem. """ " e cQlaboração mútua.I'I" ,,'

CHEIA

SEXTA

Mí�:18"CO'··.... '

MAX: 26° C
JI;I ,f,

Chuvoso

O CORREIO no POVO mTERÇA-FEIRA, 1 DE ABRIL DE 2008

ANIVERSÁRIOS

,

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
A Lua hoje em seuy, signo pede para

,

olhar mais para
seu corpo e observar o que ele
está lhe solicitando. Faça um

tratamento na coluna ou na

parte de estética. É importante
ter consciência de seu veículo
e saber como cuidar bem dele.

CAPRICÓRNIO PEIXES
(22/12 a 20/1), ... (19/2 019/3)

,
".,,[. S�b!l': que todos •• O.pisciano tem um

, somos iguais deve ,..,.,., dia gostoso que
ser natural, mas deve ser vivido

riem todos,têm esta 'consCiência 'calmamente. Deixe de ládíl as
e é dela que você está dotado .

preocupações materiais. Aproveite
hoje que a Lua se encontra em 'a configuração celeste e inspire-se
Aquário. Aproveite as boas eni sua intuição para inventar
vibrações e compartilhe em grau algo novo para sua vida. O dia

"

de igualdade com as pessoas. requer apenas reflexão.

SAGITÁRIO
,

�.'. (22/11 021/12)
O dia do sag ita
riano pode ser

bem interessante,
pois a posição dos astros o aju
da a criar novas circunstâncias
de flegociações. Sua comunica

çíio também recebe a ajuda da '

inspiração de Aquário que lhe
confere muita criatividade.

',� ...,,�
_

.' .• h O"" ", ._�" _
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,

AREA-VIP-----c

Parece mentira,
- ,

mas nao e
Uma adolescente argentino de 16 anos deu à luz o trigêmeos - pelo
segundo vez em menos de dois anos. A jovem mãe, Pamela, teve seus

primeiros trigêmeos aos 15 anos. Elo já havia tido um filho aos 14 anos.

Todos os sete crianças nasceram prematuramente, mos sem nenhum
tratamento de fertilidade. A jovem é do remoto cidade de leones, em
Córdoba. A família de Pamela já recebe ajudo dos autoridades locais.

Vanuza Aleixo comémorou trocou idade, mas mantém sigilo_ Parabéns!

Presldente do ADVB Santa Catarina, Carlos Joffre do Amaral Netto,
ao lado do empresário Wandér Weege, durante cerimônia na Acijs

o diretor da Malwee Futsal, Carione Pavanello, com o presidente da

Associaçõo dos Amigos do Esporte, Sérgio Silvo, no embarque do time

para Espanha, ontem. Sérgio deu força para os atletas, mas ficou no

Brasil, já Cacá foi para supervisionar tudo de perto

NOVAS DIRETORIAS " Os homens de mérito e que estõo iniciando seu sucesso nõo precisam cuidar
As novos diretorias do Acijs-Associoção Empresarial de Jo- , do suo fomo' o invejo dos tolos e dos petulantes se encarrego de propagá-lo."raguá do Sul, e do Apevi - Associação dos Micro e Pequenos I, ,

Empresas do Vale do Itopocu, tomaram posse no noite do CANDIDO NOCEGAl Y RODRIGUEZ DE lA FLOR
último quinto-feira. Guido Bretzke, empresátio do setor de
alimentos, substitui Paulo César Chiodini à frente da Acijs. Já
Custódio Vieira do Costa vai comandar o Apevi. Os dois têm
como desafio lutar pelo desenvolvimento do região, e cobrar
agilidade no duplicoção do BR-280. Vale ressaltar o excelente
trabalho desenvolvido por Paulo César Chiodini e Márcio do Sil
veira, que presidiram os entidades em 2007.

Giuliano
Donini com o

mõe Florilda,
ao lado de

Meire e

Guido Bretzke,
durante posse

na Acijs

Shopping Center
BREITHAUPT

SEM CASÓRIO
Conversei com minha amigo Jeniffer
no último sábado, no festa do Deep. Elo
monda avisar que o casamento com Ro-

. drigo Bulla não deve sair tão cedo. O na

moro vai bem, elo garante, mos planos
de maior compromisso, só no futuro.

FECARROZ
De 30 de- abril o 4 de maio acontece
em Mossorondubo, o, 110 Fecorroz.
Além de outros atrações, no dia 2 de
maio ncontece o show de Chitüozinho
e Xorotó.Vólto 00, assunto.

TENDÊNCIÀS
Essa é para os mulheres de bom gosto.
Anotem, no próximo quinto feira, dia
3, acontece no loja Arezzo o inaugu
ração do coleção outono-inverno, o

partir dos 15 horos.A marco, que traz
Toís Araújo como garoto propagando,
promete fazer o cabeça dos antenodos
em modo, com o variedade e o bom
preço. Vale o peno conferir.

MUDANÇA
A Aciog emposso suo diretoria poro
novo gestão no próximo dia 3, às 20h.
Edgar Molutto continuo no presidência
do entidade.
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GASTRONOMIA

O CORREIO DO POVO IETERÇA-FEIRA, 1 DE ABRIL DE 200B

Pastel de Minas

.

Salada de frango

MASSA:
• Meia xícara (chá) de manteiga sem sal;
• 21/2 xícaras (chá) de farinha de trigo;
• 11/2 xícara (chá) de amido de lJIilho;
• 1 xícara (chá) de leite;
• 1 ovo;
• 2 envelopes de Sazón laranja;
• 11/2 colher (chá) de sal.

RECHEIO:
• 11/2 xícara (chá) de queijo Minas ralado;
• 11/2 xícara (chá) de mussarela ralada;
• 2 tomates sem peles e sem sementes picados;
• 1 envelope Sazón laranja;
• 1/2 colher (chá) de sal.

_·I�I.-
Saint Sebastian
R.ESTAURANTE::

Rua Jorge Czerniewicz, 99
47 -3275-7500

www.saintsebastian.com.br
..

"."

Patê de
Queijo e Nozes

1 -Em uma tigela grande, coloque a manteiga, a
farinha de trigo, o amido de milho, o leite, o ovo,
o teinpero Sazón e o sal.

2- Sove até obter umà massa lisa e homogênea.
Cubra com um pano de prato limpo e deixe des
cansar durante 30 minutos.

3- Em óutra tigela, coloque os ingredientes do re

cheio e misíure bem.

4- Abra a massa nUma superlície enfarinhada até a

espessura de.0,2 cm.

5- Corte em círculos, distribua o recheio e feche
bem as bordas, pressionando com um garlo.

6- Coloque os'pClstéizinhosnuma assadeira grande,
untada e enfarinhada, pincele.com'gema e leve
ao leme médio (180°) pré-aquecido, durante

.

40 minutos, ou até que fiquem dourados: Sirva
quenté.

Dica: Coso "junte água" no preparo do recheio,
escenu bem antes de fazer os pastéizinhos. Isso
evitará que se abram quando assarem.

INGREDIENTES
• 1 xícara (chá) de ricota passada pela
peneira;

• 1 xícara (chá) de creme de leite;
• 1 xícara (chá) de queijo tipo
Camembert em pedaços;

• 1/2 xícara (chq) de nozes picadas;
• 1 colher (sopa) de cebolinha picada;
• 1/2 colher (chá) de sal.

. \.

MODO DE PREPARO
1 - Coloque no liqüidificadot a ricota, o creme de leite e o

.

queijo Cdmembert.

2.- Bata durante 2 minutos, ou até ficar homogêneo.
Transfira para uma tigela.

3- Junte os nozes, a cebolinha e n sa,1. Misture bem. Sirva
acompanhadó de torradas.
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Festilha em São
Francisco do Sul
A Prefeitura Municipal de Sãõ Fran

cisco do Sul'dá os últimos retoques na

20° edição da Festilha, a, festa de tradi
ções da ilha, que inicia dia 17 de abril.
A Festilha foi criada em 1988, com o ob
jetivo de resgatar as tradições e folclore'
do povo de São Francisco do Sul. Neste
ano terá uma programação especial,
com .shows nacionais, pratos típicos e

atrações diversas. Entre !IS destaques,
os shows da' Bando Calypso, abrindo o

evento, do Wanessa Camargo e do duplo
Rick & Renner.

.

.

Servidores 'criam e .

elegem associação
Os servidores públicos aposentados

do Prefeitura de Jaraguá do Sul reu

niram-se no sexto-feira, dia 28, poro
criar e eleger o diretoria do suo próprio
associação. O projeto do implantaçóo é
desenvolvido há um 'ano, e deve benefi
clot principalmente, os 270 aposentados
pelo Issem (Instituto de Seguridade dos
Servidores Públicos Municipais).

LOTERIA

CONCURSO N° 5

15:"'20-23-24-51-54-58
Time corllçú@; lVHxt@/MI

CONCURSO N° 1882

12 - 14 - 36 - 64 - SO

CONCURSO N° 814

VITRINE ---------'----.-----'------

Programa Bombeiro Mirim vai li escola
.

Ainda em fase de teste, o Programo Bombeiro Mirim no Escola é rea

lizado com os alunos do 8° ano do Emef Alberto Bauer, que aprendem os

práticos e teorias dos atividades sócio-educaticas, culturais e de atuação dos
bombeiros. Os 35 alunos recebem aulas semanalmente de um instrutor do Corpo
'de Bom.beiros Voluntários de Jaraguá do Sul. O objetivo, em parceria com o Se
cretario do Educação, é estender o projeto pala or.ientar os alunos à importância
do participação social.

NOTA DE AGRADECIMENTO E

CONVITE PARAO CULTO EM MEMÓRIA.

A família enlutada de

Martha Mohr,
ainda constemados com seu falecimen
to ocorrido no dia 21/3/08, agradece aos
parentes e amigos que enviaram flores,
coroas e que a acompanharam até a

sua última morada. E convida para o

culto em memória que será realizado na

igreja Evangélica Luterana, do Centro,
no dia 6 de abril as 9h.

A familia enlutada.

<'

ESTADO DE SANTA CATARINA ;PODER JURIDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul! 10 VaraCfvel

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300

Jaraguá do SuI- SC - E-mail: jgsvarl@lj.sç.gov.br
, Juiz de Direito: Márcio Renê Rocha

Escrivã Judicial: Claudia Jenichen Janssen

EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO,.. RÉus INSCRITOS
E EVENfUAlS - COM PRAZO DE 39 DIAS

Usucapião n' 036.07.009137-0
Autor: Jair Vieira
Réu: Leacádia Knklinski Galliani (espólio de)

Citandos: HERDEIROS DE LEocÁDIA KUKLINSKI GALLIANI, brasileira, natural de Luiz AÍves-SC, pai
José Kuklirtskí, mãe Eva Kuklinski, falecida em 05/11/1966 às. 18h30min no Hospital da Comarca de Ma
fraiSC com 28 anos de idade. Descrição do Bem: Terreno urbano situado no Município de Jaraguá do Sul,
no Baírro Vila Lenzi, na Rua Goiás, n'221, com área de 673,78m'. Prazo Fixado para a resposta: 15 dias.
Por intermédio do presente, as pessoas acima ídentífícadas, atualmente em local incerto ou não sabido,
bem como seus cônjuges. se casadas forem, confrontantes e aos eventuais interessados que, ficam cientes
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADAS para res

ponderem à ação, querendo. no lapso de tempo supra mencionado, contato do transcurso do prazo desde
edital, ADVERTENCIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como

verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, c/c art. 319 do CPC). E, para que
chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no
local de costume e publicado 1 vez, na forma da lei.

Jaraguá do Sul (sq, 18 de março de 2008.

MARCIO RENÊ ROCHA - JUIZ DE DIREITO

Concurso Público
Polícia Civil - SC

;ARISTA:

coloque esta

estr a

ua vida

COLÉGIO
RIS

SÃO Luís

www.rnarista.orq.br cc"

33110313 ..
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--�-----PUBLICAÇÕES LEGAIS
Associação de Serviços Sociais Voluntários de Jaraguá do Sul

"BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS"
'Rua Pres. Epítácío Pessoa, 90, Centro, Jaraquá do sur- se. CEP 89.251.-100

Fone (47) 2106-1000· Email: financeiro@bvjs.com.br
CNPJ 84.434.257/000141 - Registro CNAS· Rssol. Na 17�, de 22.10.97

BALANÇO PATRIM. ENCERRADO EM 31/12/2005 3111212006
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232.336,00

43 •.654,73

43.654,73

187.650,32

125.111,91
199,80

UJ3,20

45.820,79

5.361.59

9.100.52

1J22,51

. 377,34

323,34

54,00

653,61

;11,15

0,00

642A6

3.364.599,05

3.313.570,47
51.028,58
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31/1212005

2,,122,210$.93

10.-'iA9(}�50

278.:1';')(1,08
15.2.23.9..14

250.00<1,00

3fJ2.309�6I
8.21'7.47

401.232.95

3'i.1:!9_.()O
23.4:5'0.00

24.00il,OO
1),00

O�O{j

1),00

0,00

aoo

2f>l.?47.07

140.1100,00

50,<10
8.2<)4,00

4i.65(\.H
Ó,OO
o.oo

o.oo

0.. 00

1.765.1$5""

550.X36,29

7J.6�9,04
49.SZ1.s.s

63.5<!O,!il
<tOO

0.00

<l,OO

/lOO

6.52$.8&
2�L612.4·1

29.331.75
4.67.3.58

29.5S,i.0i>

7.6&8.17

'95013,11

lO_224,32

;lliU12DU5

1.61<>,59

11.393.1(,

&.2&6--4$
2.JI8,11

3.393.,90

S.14(;,50
12.t20,73

16.447.. 60

38,?1ll,,95
&1.984.2(;

)('_24�.s9

26.92LlO

l.65R,1O

.I 15.174,22

0,00

l6.6&5.. 93

4.50K.56

iHt..72

1.458.3S

64.602.44

6.86&. .56

100.599,02·

Ü�(i(1
4.5"/5,90

19(\34

g46.9[t

18.270,92
1.9fJ7.:;4

1.47ti96

0,00
11.04(}.69

.t 79,21k.55

11.1;4(,14
29.671..78

U35,OO
697.92

60,23

5.155�57

O,()()
(1,00
(l,0IJ.
(l,OO
0,00

0,00
0,00

(l,OU

3J/1212005

o,no·

0,(10

395.197.3-'

395.797.34

31/1212606

2AtH.5t.4.62

S15�6A7

362.466,98

:�5(�.n9g<67

1 73.34LOIJ

493.ú20,00
2.421_;1_l

426.iJ97;81

40.7:;1,00
.

t5.ÓOO,.00
2.4.000,00

O.. OIJ

0,00
O.OIJ

0,00

914,18

0.00

0.00

1),00
1.045.()()

. 61,052.39.
..� 2S,{:1.;'UtÚú

14.945.00

55.130.99

.I.742.J:m

1.902.(>38.45

5(;9.g42,07

0.00

7<).:1:>6.16

5S5S5.14

57.47.3.57

17L21LU

0,(10

IL87737

19.923.00

17,.163:98

8..193.34

3:3.78852

2S_13H,8(;

3_09<t.15

:lUO(l.21

6J35,l)(!

7�()26,9.:!
11.295,97

31112124)06
3.258,47

7.309,89
9.�76,6-S

.

4.099,17.

2A·14�52

7.J9C87

24.097.99

1.6,687.84

57.559.44
.

8),287.74

Jl.974.61

34,963.S1
1.(:,24-,14

13&.£23.20

.I 1l2, 15

.32,799.14

6.247,08
90,75

{I,OO

4O.8ÓS,5'l
857),94

ISl.f34,2}

0,00
6.438.29

i.I,OO
1.256.17

15.72B.46
1,,(}59.79

S.(}3!).&4

4;50�(}(}

(•.376.40

J 85.41 !.50

45.0J2,J.I
40 . .122,44

0,00

1.457,96

0.00

J�9,19
M.IO

S.570,OIJ
1:3.749,87
20.642,27
31.67'3,47
2.269.40

0,00

0,00
.

3111212006

0.00

270,746,05 )

498.126,17

49S.716,17

Jlí12JW07

2.932,7�7,11.

8S.3Ú4,;'9

312.325,98
.I46.K71.00

205.444.28

(all. I SO,OO
2.697.11

468.399.4�

16.S19.M

&6,M7.70

30.000,00

44.512,39
2.668,34

91,441,83

t.74.3,73

4A47,73

334.798�45
O�OO

0,00
01410

57.308,79

.14I1.579,{10
J4.')39,00

25.009,56

0,00

20472.770,33

5.71.125}40

198.456.-14

75.552flO
53.362,4J
IHJ.724.26

197.659,12
61.695.74

j.(i__I90.IR

::!:3�O(t9�9:5
JQ,424;63

8.9.12,1.6
37h995,44
22.7�8,44

2544,10

16.168;21-
_J6.. 704,88

8.937,63

J5.645,47

31.11l/2<107

330.94

2.7';9,68

23.244.47
,2.404,22

5.905,66

7.13.00

243(j3.S1

33299,,55
43.659,84

99.,2J8.02

2fL3%.i3

24.908,QI

_

852...18

II S.340,32
1.785,63

4;<l.696eW
1:!.7f:S,99

5X.70

'/.496,00

55.422,31
J 8.384,91

190.%9,23
)0.385,14

f:.5S2,97
226,24
3(;8,<)0

n.'326,77

O,()Ü

.1.676,80

O,M

1.2.231,37

o.no

41.4()2,�6
. 33.Z4J,SI

0,00

2.459,25

0.00

0,00

92.770,00
3.290,00
5(,(>,74

3.9&4.$;1-

i\85,50

.5.�92.S6
14 ..98,,07

S,OOO,.)O

3Ull/lOO'I

74306,70

O.DO

460.0ZÚ3
46tHU7A3

ATlVO 2.724.986,33

CIRCULt\.NTJi:
Disponível
CaixaGeral

Banco do Brasil SíA

Besc S/A
Caixa Econ.Federal

Banco Bradesco

5.248,04

891,17

910,62

2.756,69

2.953,49 )
166,22

11.13

Outros Realizáveis

Adiantamento a Empregados
Adiantamento de Viagens
Adiantamento Fornecedores

4.356,87

4.356,87
0.00

.

0,00

PERMANENTE

Imobilizado

Terrenos

Edificações
Veículos

Móveis e Utensílios

Equipamentos Técnicos
Blibioteca

Computadores e Sistemas
: Direito Uso Telefone

Sede Nova

Sede João Pessoa

Sede Nereu Ramos

Maquinas/Ofici na

2.719.738,29

2;719.738,29

Ji.50LOO

.124,205,12

j .054.380,45

219.880,82
387.519.99

254,40

48.92\28

3,551,77

2S2.177,45
333.871,39

.

205.001,15
.

28.468,47

BALANÇO PATRIM, ENCERR.,.\.I)O EM 31/12/2005

PASSIVO 2.724.986,33

CIRCULANTE

Obrigações Operacionais
,

Fornecedores

370.169,46

114.770,93
114.770,93

Obrigações Soe. e Trabalhistas

Férias a pagar

Contribuição Sindical

Pis

Ordenados e Salaries

Previdencia
FGTS

IR

84,312,86
82.8.15,40

1.497,46
o.oo

o.oo

0,00
O,()O

O,()()

Obrigações Trtbutárias
I.R, Na Fonte a Recolher
ISS Retido na Fonte

184,74

184,74

0,00

Contas a Pagar
.. Empréstimos
Serviços de Terceiros a Pagar
Contas Empregados

170.900,93

168,000,00

2.900,93

0,00-

P;URIM(}NIO SOCIAL

Patrimônio Social

Variação Patrimonial PJ.
2'.354.816,87

O,{)()

2.354.816,87

Jaraguá do Sul 31 de Dezembro de 2007,

I)EM.ONST.£M's CONTAS 1>£ R.I!.'SlILl'AllO EM

RECEITASCORRENTES
Cub. de Mensalidades-Pessoa Jur.

Coutribuiçôcs/Doaçôcs Pessoa Jurídica

Conrribuiçôes/Doaçôes Pessoa Física
Subvenção do Estado

Subvenção do Município
Receitas Dieersas/Brigadas/Feijoada
Contribuiçâo Conta de Luz

Conta Luz Schroeder
Receitas de Capital
Subvenção Prefeitura Schroeder
Bombeiro Mirim
Receitas com. Aplicações
Doações
OtttIUS Receitas

DescontosObtidos/Juros recebidos

Isenção Contr.Sociais Usufruídas

Doação Camara Vereadores
Receita R.ill!
Uso Campo Treinamento
Fundo Mnuicipa! de Saúde
SAMU

Competições c Brigadas
Receita Escola

Comribuição/Cursc

.DESPESAS CORRE.NTES
Salários e Ordenados

Previdência Social
Fél'ias

Décimo Terceiro Salário
FGTS
Saláros Samu
Previdência Social Sarnu

Décimo terceiro Samu
Férias Sanm

.Fgt� Sarnu

PIS

Energia Elétrica
Telefone e Telex

Despesas Postais
Despesas Bancárias'Ce lese
Higiene e Limpeza
MatçriaJ de Escritório
Serviços COllff.bcis

l>EMUNS'I.l>AS CON'l'AS DE Rt:.!'l1LTAI,)() EM

Fretes

Promoções SociaWfupol't./Mérito
Prêmio de Segures
Impostos c Taxas Anatel
Despesas com Veículos/Licenciamentos
Mensalidades a Assoc.Brasinha

Conserveção de Edificações
Material de Segurança/Proteçâo
Lanches e Remições!Alimentação
Serviços Prestados por Terceiros
Seminárros e Cursos

Despesas de Ambulatôeio/Procedimento
Jantar! Cesta Nutal
Combustíveis e Lubríficarnes

Multas Diversas

Roupas Bombeiros
Despesas- Diversas
Despesas corn Cartório
Conservação Móveis c Utenstllos

Assistência Médica Odontojôgica
Viagens (Estadas.

Conserto de Veiculos/rnanuteirçâo
Despesas corn promoção humana
.ínformática

Conuibuição Sindical
Consumo deÁgua
Consertos e Reparos Equipamentos
Juros de Mora

Aluguéis
Ajuda de custos

Gá.�
Previdência.Social
Cóntrib.Social Lucro Liquido
COFINS

Premiação Rifa
Taxas Prefei-tura
Vale Transporre
Despesas Jurídicas
Repasse SAM.U Guaramirim
ARNDT Turisino
Dia. da Corporação
Despesas Bombeiros Miriru
Despesas 'Treinamento
Competições Brigadas
ABVESC

ENBOV

l>El\tONS'r..DAS CONTAS DE RESULTADO EM

Custe Veiculo Vendido

H Serviços Sociais Usufruídos

DESPESAS IlECAPITAL

Rcsultado do Exercício

'Jamgwí do S\,J, 31 de Dezembro de2007.
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,

HISTORIAS DO LEITOR
Nos anos 70, quando o Ruo Reinoldo Rau ainda era de chõo batido e o único
ponte que cruzava os rios do cidade em o Abdon Batista, eis que surge no

terrinha, dois figuraças, vindos diretamente do Rio dos Cedros. Eram Elmo
Lenzi e Valdete Giovanella, os dois com uma mõo no frente e outro trás. Todos
os dias era cobrador no porto do hotel onde eles moravam, nõo podiam ver

alguém de maleta que 'era um Deus nos acudo. Trabalhavam no extinto Kohl
bach e almoçavam no próprio hotel Era sempre o mesmo sufoco, chegavam à
esquina, perto do hotel, já começavam o se coçar. Elmo o comandante, pedia
poro o amigo: "Valdete estas vendo alguém de maleta no frente do hotel???"
Respondia Valdete, "Sei lá Elmo. Tem um coro meu estronho lá." Pergun
tava Elmo "Será que é cobrador Valdete?" "Nõo sei, mos no dúvida é melhor
nós comermos uma cQcadinha ali no bar do esquina e voltar pro trabalho,
vai que o "home" é' cobrador?" �arriga vazio, Elmo penso e responde "Tem
razõo, vamos emboro" Isso ar:ontecia quase todos os dias. Há testemunhos.
Né Pedróca? Hoje os dois deram o volto por cimo, em t!)dos os sentidos, Elmo
e Valdete sõo pessoas admirados por este colunista e por todos os amigos,
pessoas simplesmente incríveis e com muito tutu no bolso.

,

DIZEM POR AI ...
Como o candidato do PT Dionei Walter da Silva não conseguiu
coligar com o PP de Dieter Janssen, a sua preferência agora
para seu vice, nas próximas eleições para prefeito, é o nome

do -advogado Altevir Fogaça Jr., presidente municipal do PRB.
Quem viver verá!

" Darcom

ostentaçõo é muito

"pior do que nõo dar.
CLEMENTE XIV

COM O XUXUZINHO...
No final de semana, o superbonita
Karlinha Weege esteve superfeliz, 00

lado de seu "Xuxuzinho", Adrianinho
Melo .. Ele veio o Jaraguá do Sul, só
poro comemorar os quatro anos de
namoro do casal, que está cada vez

mais apaixonado.

PAQUETÁ
Amanhõ, o partir dos 19h30, os

mulheres mais elegantes de Jara
guá e que amam sapatos, estõo
convidados para participar no

Shopping Breithaupt, no loja Pa
quetá, do lançamento do coleçõo
outono-inverno 2008. Vale con

ferir. Na ocasiõo serõo distribuídos
o catálogo exclusivo da coleçõo.

HÁ TESTEMUNHAS
O pesquisador e fofoqueiro do Câ
mara de Vereadores, Carlos Alberto
Ribeiro, juro, porque juro que viu
um disco voador dor rasante por
cimo do edifício onde moro, no

Novo Brasília, no noite do último
sábado: Segundo ele, o disco es

tava voando tõo baixo que ele viu
os tripulantes lhe fazendo xauzinho
pelo janela, pode??? Com o Carlos
Ribeiro pode! Morro e nõo vejo
tudo!

AGENDEM!
No próximo dia 12 de abril, o partir
dos 22 horas, Fernando Raboch e

Eduardo Fogaça promovem no FIa
ra Botequim, o festa Floro Style. O
babado será totalmente diferente,
com mesas vips, tendas, lounges,
bar de coquetéis, sushi bar, trans-/
porte vip e muitos outros quesitos
que fazem uma boa festa.

Alessandro Vosseler, da ACIJS (E), e Carmen Vieira, da APEVI,
emolduram o assessor de imprensa e gente boa Ronaldo Corrêa,
na concorrida solenidade de posse das diretorias das duas
entidades, no Grande Teatro do Centro Cultural da Scar

RESENHAS
Bom demais o romance de Carlos
e Priscila Brondõo, sempre juntin
has nas bolados.1#pB;;Ji'Ja

Disqué-entrega
3275-1689

Jô Fagundes, Márcio Andrade,
Patrício e Vivi Macedo já estõo
de malas prontos, com destino 00

carnaval foro de época em Olinda,
no Recife, que será em nbrll.

EM ALTA
Amanhã começa o
canteiro de obras
da ponte do Rio
Cerro, ao lodo do
Motel Kalahari.

Na sexto-feira, no festa de 15 anos
do Roauto, o Contar Daniel Lucena,
do grupo Expresso, mostrou que
está em suo melhor formo, aliás,
em todos os sentidos, no quesito
vocal e também no "corpitcho".

Já o amigo Amarildo Batista, cornet
eiro de primeira, preciso perder uns
10 kg urgentemente - porém está
fácil para ele, é só cortar o metade
do língua que já reduz pelo menos

uns cinco quilinhos.

EM BAIXA
Recebo muitas reclamações
da falto de lixeiros nos

pontos de ônibus.

Ontem o figura
gente do bem
Murilo Schünke
ao lado da sua

schatzi"Cristiane
Stenger, festejou
em estilo a

idade nova.

Felicidades,
garoto!

TE CONTEI!
• Os fofoqueiros de plantõo
dizem que o boa praça Gerson Bu
blitz tonaliza suas madeixas. Cá
entre nós, se for verdade tem que
tirar o chapéu poro seu cabelei
reiro, pois engano muito bem.

• O empresário Rodolfo Kohlbach
e César Silvo, ex-Deep, estõo
de tête-à-tête. Parece que vem

novidades no noite jaraguaense.

• A Marisol, pelo 19° vez con
quisto o Prêmio Mérito Lojista Na
cional 2007 no categoria modo,
dentro do segmento confecçõo in
fantil. Elo foi eleito por intermé
dio de pesquisas realizados com

27 Federações Estaduais, 1.280
Câmaras de Dirigentes Lojistas,
1.700 SPC' s e seus milhões de
associados. A cerimônia de entre
go acontecerá acontece hoje, às
20h, em Brasília. Bolo bronco.

• Os Cabeleireiros Coli, Mauri
e Jr, que fazem os cabeças mais
descolados tio urbe sorriso, estõo
maravilhados com o sucesso do
novo atelier, todos estõo jogando
os maiores confetes acompanha
dos de mil elogios pelo luxo do
coso. Bolo bronco.

• O meu abraço de hoje cheio de
.

energias vai poro Marcio Ewald e

Zenira Lux, que trocam idade hoje
e também sõo leitores assíduos
do coluna.

• Gente, me perdoem se à vezes
nõo consigo colocar o foto quejne
mondam, no doto sugerido, juro
o meu arquivo está abarrotado de
fotos atrasadas e todos sõo meus

amigos. Entendam!

• Com essa, fui!

DICA DE TERÇA
Almoçar no Restoumnte Don

Genaro e à noite curtir as delícias
.

da Cochaçaria Águo póce.
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Mailson da Nóbrega'

A usina
fazendária

O Ministério da Fazenda se tornou uma sofisticado e integrado 'à globalização, encon
usina de más idéias, diagnósticos equivocados traria caminhos para contornar as limitações e

e falta de _percepção da realidade brasileira e continuar oferecendo crédito de consumo em

mundial. E inacreditável. As idas, vindas e re- condições idênticas às atuais: Exemplo: lea
cuos sugerem que as propostas são lançadas sing. O governo buscaria fechar as brechas.au
sem o exame adequado de suas viabilidade e mentando a intervenção, a confusão e os cus-

conseqüências. tos de transação.
A última foi a idéia de limitar o número de Quarto, o regime de metas de inflação, até

prestações do crédito para a aquisição de au- agora muito bem sucedido, seria desmoraliza
tomóveis. O objetivo seria esfriar o consumo, 'do. Nos muitos países que o adotam, como o

reduzir pressões inflacionárias e 'evitar que o ".Brasil, a taxa de juros é o instrumento utilizado
Banco Central elevasse a taxa de juros. Feliz-: -pelos bancos centrais para alcançar. as metas. .

mente, tal qual outras de igual jaez, a proposta Nenhum ressuscitoua idéia defunta do limite
não vingou. quantitatívo do crédito,

Economistas da raça heterodoxa ficaram a Quinto, amedida constituiria um enorme

favor. Disseram que seria melhor do que elevar retrocesso institucional O Brasil vive um be
os juros. Estes afetariam toda a economia, en-' nigno ciclo de crédito, que tem permitido o

quanto a medida se limitaria aos automóveis, acesso ao consumo de bens duráveis e à casa

Acontece.que a inflação de automóveis nos úl- própria por parcelas crescentes da sociedade.
timos doze meses foi de apenas 2,6%. A conta O bem-estar aumentou, A confiança que cons

devia ter sido feita antes de se pensar no as- truímos para chegar a esse ponto seria grave-
sunto. mente abalada.

Idéias parecidas esti- O· d t Sexto, a limitação emi-
veram em moda entre os

. regime e me os tíríaumniau.sínal para os

anos 1970 e J980, .parti- de inflarão, até agora
mercados e. para os ava-

cularmente na Europa. � liadores de risco. A desas-
O objetivo era o mesmo: muito bem sucedido,

' trada intervenção poderia
combater a inflação sem abortar a decisão das agên- .

aumentar juros. Em uma seria desmoralizado cias de avaliação de risco,
delas, a "política negocia- que estão' a caminho de
da de rendas", as empresas conceder ao Brasil o grau
reduziriam os lucros e trabalhadores modera- de investimento.

.

riam suas demandas salariais. Não funcionou. Sétimo, a competência 'institucional para
A limitação do crédito foi adotada em al- lidar com questões atinentes ao crédito é do

guns países. O Brasil recorreu a tetos globais Banco Central e não do Ministério da. Fazenda.
(como na França) e a reduções do prazo do Pelo menos é o que diz a lei bancária (4:595),
crédito. Com notáveis exceções atuais como a experiência internacional e a tradição brasi
a da China, o mundo se convenceu de sua leira. O fato de o ministro presidir o Conselho
inefícácia. Monetário Nacional não muda essa realidade.

No Brasil ainda existe quem acredite na Oitavo, se o Ministério da Fazenda quisesse
política de rendas e no controle quantitative mesmo evitar o aumento da taxa de juros deve
sobre o crédito. A surpresa foi ver a Fazenda ria buscar conter o consumo do governo e não

abraçar idéias que haviam sido abandonadas o das famílias.
há mais de duas décadas. A proposta, mesmo que abatida em pleno

A proposta tem inúmeros defeitos. vôo, não foi um bom passo A repetição de
Primeiro, em países estáveis como o Brasil o fatos como este pode criar incertezas e dete

aquecimento excessivo do consumo gera pres- riarar expectativas dos agentes econômicos,
sões generalizadas de preços. A taxa de juros é Fica sempre a dúvida se dessa usina virão
a via mais eficaz e de menor custo para comba- novas más idéias.
tê-las. Controles quantitativos são ineficazes, O ministro teve o bom senso de desmentir
geram distorções no sistema de crédito e preju- a proposta e assim remover os receios de uma
dicam a economia. volta inconseqüente ao passado, Póuco impor-

Segundo, se a inflação ameaçasse fugir da ta se foi um recuo pessoal 'ou uma ordem do
meta, o Banco Central tem autonomia para ele- .presídente Lula. O assunte parece ter ido para'
'var a taxa de juros, mesmo que a limitação do '

as calendas .. "

'.'_
, \.'"

.
,

,,ç;réq.ito estive$§,e em vigor, Teríamos o ,piqrdos, ' .. --', ' '

:::'
_ .

' ,

mU;i1dós':_júfClsém'p,lta, distorções ·no:t:rédi'tb.e : ,,�, Màils,on.d,a,Nó�fega é ex-ministro �íl,Fé�-.',
'exaçerbáçã6dás críticgls ao BC.: ,':':',' z�bd� e sócio da,Tendências. C<?p.�ult�:)J;iél)nte� ,

,

Terceiro,' o 'sistema fiàariceíro- brasileiro; grada. '[e-mail: mnobrega@tendencias com.br] :
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NGT Top Tools amplia
A NGT Top Tools fabricante de ferramentas de corte rotativo muito
utilizada na indústria metal-mecânica, acaba de adquirir um nQvo

equipamento fmportado da Alemanha. A empresa começou com

uma pequena estrutura, mas que através da superação de muitos
desafios e trabalho, atingiu uma carteira invejável de clientes.
Segundo Marciano Alves, diretor presidente da empresa, este
novo equipamento aumentará a capacidade produtiva em 70%,
proporcionando mais qualidade aos seus produtos. Além disso, a

empresa criará mais seis empregos diretos e indiretos, aumentan
do o seu quadro de colaboradores.

PLANEJAMENTO: EXPORTAÇÃO
Com o aumento da capacidade produtiva e também aompliando o seu

leque de produtos, a empresa busca agora, o mercado internacional. O '

primeiro país a receber diretamente os produtos da NGT Top Tools será a
,

Argentina. E o cliente a ser atendido será uma montadora de automóveis
mundialmente conhecida. Estes novos desafios foram todos planejados
e executados em longo prazo, o que possibilitou a empresa a crescer e

liderar o mercado de atuaçõo.

ALIMENTAÇÃO MAIS CARA
Segundo informações do IBGE, o brasileiro esta pagando mais caro para
comer, nos três primeiros meses o ano fitou mais caro 3,85% para comer

em casa e no restaurante·teve um aumento na ordem de 2,89%. Este
levantamento organizado pelo IBGE reflete a média nacional, mas que
também é possível notar em alguns estabelecimentos, onde foram senti
dos reajustes de preços no mês de março.

OI COMPRA A BRASILTELECPM
Foi confirmada a compra da BrasilTelecom pela OI, espera-se que agora
a regiõo seja melhor abastecida. de rede DSl e da telefonia fixa. A OI
possui estratégias de mercados mais ousada, com uma gama de produtos
e serviços mais completos.

BARRA VELHA
O Municípil) de Barra Velha está em contagem regressiva para a 12° Festa
do Pirõo, com a escolha da sua rainha agora no mês de abril. Esta festa foi
criada na gestõo do secretário de Turismo Fausto Rocha Junior, que tam
bém foi ator de TV e cinema, como uma iniciativa para aquecer o Turismo
na época da baixa temporada em setembro. Trota-se um uma alternativa
-ínteressante de emprego e renda que deu certo. Todos os anos a festa vem

aumentado o público com shows com artistas regionais e nacionais e os

mais variados pratos a base de peixe; frutos do mar e também o prato
típico da festa, o pirõo com linguiça.

etarrek@terra.com.br

. COMPRA, VENDA
, VARIAÇÃO ,

1,75.1 ,". 1.,753 .. 0,52%,
.1.518'

;

1,578
.

-0,20% '
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IDENTIFICAÇÃO DIGITAL

TSE encerra cadastramento hoje
Presidente domE/se diz que Estado está pronto para receber a urna biométrica
SÃO JOÃO BATISTA ' 'será.implantada a urna biomé-

Termina hoje o, cadastra- trica em todos os municípios
menta dos eleitores em São de Santa Catarina", declarou
João Batista, Santa-Catarina, em Fontoura Filho.
Colorado do Oeste, Rondônia e O presidente do TRE/SC
Fátima do Sul, nó.Mato Grosso (Tribunal Regional Eleitoral),
do Sul, os três municípios esco- o desembargador João Eduar
lhidos para 9, projeto piloto de do Souza Varella, que visitou

implantação do sistema biomé- o, cadastramento biométrico
trico de identificação por im- em Santa Catarina na semana

pressão digital, Segundo o TSE passada, afirma que O Estado
(Tribunal Superior Eleitoral); o está pronto para receber a urna
eleitor que não se cadastrar terá biométrica em todas as zonas

o título cancelado e não poderá eleitorais. "O sucesso do novo

votar neste ano. modelo já está sendo verifi-
Em visita a São João Ba- cando em São João Batista",

tista, o diretor-geral do TSE, observou o desembargador.
Athayde Fontoura Filho, infor- O diretor-geral do TSE in
mau que o município será um formou que a previsão para
ótimo modelo parao restante que todos os municípios bra
do Estado e do Pais. "Em 2010,' sileiros façam o uso do novo,

sistema'é de 10 anos. Contudo,
explicou que alguns estados,
como Santa Catarina, saem

na frente, pois já em 2006 re

ceberam urnas com o sistema
biométrico. Falta apenas fazer
o cadastramento.

Segundo Fontoura Filho; o

projeto piloto foi aprovado e já
nas próximas eleições, os três

municípios' escolhidos para
o teste farão uso do sistema
biométrico. Após o fim desse

processo, será produzido um

projeto a ser encaminhado ao

Congresso Nacional para que
se torne lei. Dessa forma, serão
buscados recursos necessários

para que todos os municípios
brasileiros possam receber a

urna biométrica.

i:ontcert�za o temo do oposição hoje no��b�iO�!a��n�!��nador Luiz Henrique pelo juiz da Primei
,
ra Varo da Fazenda de JOlnville, Carlos Adilson Silva, por "auto-promoção política" quendoern prefeito de Joinville. Vai
ter que ressereír uns cofres do município os gastos que produziu com uma reportagem na revista Veja evidenciando os 150

,

anos do município que comandava na época. A representação partiu do Ministério Público do, Estado atrovés do promotor
Assis Maciel Kretzer, mas vale destacar que cabe recurso por parte do governador junto ao Tribunal de Justiça.

ENTÃO TÁ•••
Para o preslãente do 025; Rodrigo Maia, que esteve em Flo
rianópolis participando de um encontro dos democratas, "o
dengue é um problema nacional." Não acredita que venho
a atingir o partido devido 110 foto da prefeitura do Rio de
Janeiro, que enfrento uma 'epidemia, ser comandada por um
demo,crotas emblemático, Cesar Moia. "Não:é um problema

. exclusivo'do Rio, mas de todo li país."

Sistema biométrico pode ser implantado em todo o Estado já em 2010

OPINIÃO
Segundo o senador :Raimundó Colombo os índices favo
ráveis 00 ptesldente Lula' se devem 00 érescimento eco-

-nêmíce. Ao mesmo 'tempo e'l'idenciou'que Q PIB do �[asil
comparado com oútrós 35 países está no "zonn do rebut- ,�
'xamento."·O presídente do OEM eenslderu que estn esta-' �

. ",
": bilidade· fQicolistruídaJá atrás �JHC,- n�o se tratan.�o de. � .:

:,'_<';',��'!1,éiit!>dO.�;�!11in:s��o��o.:�eti,��:O·�"'í;";' '", "",>',,;':' "AÇÃO',,' , '.' , ;,l,�\, "", ,,' c

" ,: ," 'AL'ERTAS : �. ",l: -�" _

, p_e nlhe nas eleiçõesde outubro ó depu�do Oiuvi'dllMat- 'i -,

.� ': ".� .s: .
_

"

.1-\ . __''-.:.� _ ..

"

'0_. "._;.:
_

_ __ . _ , �,,' ',...", tos, que foi" condenado ôntem,p'êlo J�sliça'por propo.g�i1do .r,

,

< '

,-' Em�óra'o Plilnilltoafirme que não éogito em hipó.tese alguma, eleitoral anté_cipóda;�começa esín semana. uma. peregrl-
'

"

:, numferceiro mlÍndóio para lula, o oposi'ção está atento não noção pelos bâirrQs,deJoinville 'prestando contas de sues
descàrtálldo essa possibilidade. Os democratas, no reunião ações no legislativo estadual. Serão 14 audiências púhli-
em Florianópolis, demonstraram que estão com uma pulga cos, que certamente, terão a presença do prefeito Marco
atrás da orelha, cientes de que algumas Movimentações pa- Tebaldi para reforçar a candidatura de seu pupilo.
lacionas levantam a suspeita de terceiro mandato.
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DESEMPENHO
't. t .'

Indústria opera em alto nível,.diz FGV
Segundo a Fundação, o Indice de Confiança também subiu em março
RIO DE JANEIRO

O Nível de Utilização de Ca

pacidade Instalada (Nuci) da in
dústria atingiu 85,2% em março,
segundo a Fundação Getúlio Var
gas (FGV). Em fevereiro, o Nuci
estava em 84,7%. A instituição
também anunciou ontem o Ín
dice de Confiança da Indústria

(ICI), indicador da Sondagem
Conjuntural da Indústria de
Transformação, que subiu 5,8%
emmarço ante fevereiro.

A confiança da indústria
aumentou 5,8% entre feverei
ro e março e 4,5% na compa-

.

ração com o ano passado, se

gundo sondagem da FGY. "O
resultado geral da pesquisa
mostra que, passado um perí
odo de acomodação, na virada
do ano, a indústria brasileira
volta a crescer no ritmo obser
vado na maior parte do segun-

do semestre de 2007", comen
tou a FGV em relatório.

A pesquisa mostrou ainda
que a demanda por produtos
industriais mantém-se aqueci
da. A proporção das empresas
que avaliam o nível atual de de
manda como forte aumentou de
27%, em março de 2007, para
31% neste mês. Já a parcela das

empresas que avaliam a deman
da como fraco recuou de 10%
para 7% no mesmo período. As
previsões para contratação de
mão-de-obra também "são fa
voráveis", sendo que 37% das

empresas prevêem aumento

do contingente empregado nos

próximos três meses e 16% es

timam redução. Foram consul
tadas 1.068 empresas entre os

dias 3 e 26 deste mês.

AGÊNCIA ESTADO

Reajuste nos preços dos
remédios vale em 9 de abril
BRASíLIA

A Agência Nacional de Vi

gilância Sanitária (Anvisa) in
formou que o reajuste médio
de 3,18% nos preços de apro
ximadamente 20 mil medica
mentos começará a valer na

quarta-feira, dia 9 de abril. A

mudança na data foi publica
da na edição da última sexta

feira, 28, do Diário Oficial da
União (DOU).

O reajuste foi definido pela
Cmed (Câmara de Regulação
do Mercado de Medicamen

tos), ligada Anvisa, e se baseia
no IPCA (Índice de Preços ao

Consumidor Amplo) acumu

lado nos últimos 12 meses.

Estão previstas três faixas di
ferenciadas de reajuste, de
4,61%, 3,56% e 2,52%, defini
das conforme o nível de com

petição no mercado, a partir
do grau de participação dos

genéricos nas vendas. O au

mento foi maior ano passado,
quando a variação ficou entre

3,64% e 5,51%.
Medicamentos fitoterápicos,

homeopáticos e os incluídos na

Resolução Cmed 5, de 2003 e

a Resolução Cmed 3, de 2004,
não estão incluídos no reajus
te. As multas para as empresas
que desrespeitarem as normas

publicadas pela Cmed podem
chegar aR$ 3,2 milhões.

Ceca de 20 mil medicamentos vão sofrer reajuste até 9 de abril

Demanda por produtos industriais está em nível forte, afirmam empresas abordadas pela Fundação Getúlio Vargas

:
.

,VESTIBULAR,

Modalida,de de Ensino a Distância
Dur,çáo de 2 a 3,5 anos'

Cursos autorizados e reconhecidos pelo MEC

• Gestão Empreendedora de Negócios (Processos Gerenciais)
• Comércio Exterior
• Gestão da Produção Industrial
• Marketing
• Secretariado
• Logística
• Gestão Financeira
• Gestão Pública
• Pedagogia - Licenciatura

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

Aulas ao Vivo - Iransmmoas diretamente de Curitiba

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

(47) 3276 1268

FACULDADE DE TECNOLOGIA INTERNAÇIONAl
Credenciado pelo MEC· Port. 4271 de 12/12/05
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COMPETIÇÃO

·INTERNACIONAL---------

Tocha olímpica chega ti China
Proximo às Olimpíadas, governo quer que líder contenha distúrbios
PEQUIM

A China elevou o tom de seus

ataques ao Dalai Lama, a quem
acusa de abusar da religião, pro
mover distúrbios no Tibete e pre
parar a independência da região,
ontem. No mesmo dia, a tocha

olímpica chegou-a Pequim, sob
rígida segurança.

O
.

desprezo. dispensado ao

líder espiritual tibetano no exí
lio indica que Pequim resiste à

pressão internacional para dia
logar com o Dalai Lama, após
mais de duas semanas de re

pressão a manifestações contra o

domínio chinês no Tibete e arre

dores. A agência estatal de notí
cias Xinhua disse que o governo
tem provas de que o Dalai Lama
e seus seguidores planejaram
os protestos deste mês. Asses
sores do Dalai Lama rejeitaram
as acusações e pediram à China

que permita o acesso de investi

gadores internacionais ao Tibete.
Vários governos estrangeiros,

inclusive o dos EUA, querem que
Fequím converse com enviados do
DalaiLamapara resolver aquestão.
A China diz que só aceita isso
se o líder budista rejeitar a inde

pendência do Tibete e de Taiwan e

usar sua influência para conter os
distúrbios.

Em Kathmandu, capital do

Nepal, a polícia usou ontem cas

setetescontramanifestantespró-TI
bete e prendeumais de cem deles,
depois que os ativistas vindos de
várias direções tentaram invadir
um escritório consular chinês,
segundo testemunhas e policiais.
Ativistas no exterior temem uma

repressão generalizada. A China

proibiu jornalistas estrangeiros de
viajarem por conta própria pelo
Tibete e outras partes do oeste da
China.

A imprensa estatal dá destaque
à violência dosmanifestantes,mas
evita citar suas motivações.

AGÊNCIA ESTADO - O presidente chinês, Hu Jintao, segura-a tocha olímpica durante cerimônia

Ucrânia protege
presidente Bush
A capital ucraniana recebe com

medidas extremas de segurança o

presldente dos Estados Unidos, Geor
ge W. Bush, que começou ontem' uma
visita ao país. Centenas de opositores
ucranianos de esquerda protestaram
contra a visita e contra a integração
do país à Organização do Tratado do
Atlântico Norte.

Cuba
autoriza

hospedagem
O governo de Cuba suspendeu on

tem uma medida que proibia cidadãos
cubanos de se hospedarem em hotéis
internacionais estabelecidos no país.
A medida faz parte de uma série de

� resoluções recém-adotadas pelo go
� verno do novo presidente Raúl Castro,
� que prometeu suspender proibições
� impostas em meio a uma crise econô
� mica na década passada para evitar o

surgimento de desigualdades sociais;

Com a Dream Cor você sempre fecha um excelente negócio. Nesta verdade, você podeacreditar.

o Km & Semi-novos Mul'imarcas.

'Aberto de Segunda a Sexto-fetro das 8:30hs às 19:00hs, Sábados até as 12:00hs.

Jaraguá do Sul - Rua José Theodoro Ribeiro, 658 - B. Ilha da Figueira. �NSULTE: 3372.0676
"Imagens,de cunho meramente ilustrativas. "Ofertas válidas até 0210412008. "Financiamento sujeito a aprovação cadastral.

VEíCULOS SUPERANDO EXPECTATIVAS
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Juventus, do meio Vanderson, terá de vencer o Guarani no próximo sábado poro continuar com chances

UM PÉ NA SEGUNDONA

Derrota complica o

tricolor jaraguaense
Juventus agora depende de outros resultados
JARAGUÁ DO SUL

A situação complicou para
o Juventus. A derrota por 2xl
no domingo, contra Q Metropo
litano em Timbó, aliada às vitó
rias de Cidade Azul e Guarani,
deixaram o tricolor jaraguaense
comum pé na Divisão de Aces
so do Campeonato Catarinense,
ou seja, na Segunda Divisão. O

Moleque Travesso agora precisa
vencer e torcer contra o Bugre, o
Tubarão e até mesmo o Joinville.

Com 15 pontos, o Juventus
está a cinco de sair da zona de
rebaixamento. Joinville e Guara
ni, respectivamente, ocupam' a
oitava e nona colocações, ambos

com 20 pontos. O Cidade Azul" ao empate.
que bateu a Chapecoense, ultra- O tricolor enfrenta no próxi
passou oMoleque Travesso na

, mo sábado o Guarani, em Floria
classificação geral (que determi- nópolis, precisando da vitória.
na o rebaixamento). Se perder, já estará rebaixado.

Em Timbó, o time jaragua- Se empatar, também em situação
ense até conseguiu equilibrar as complicada, porque terá de vencer
ações contra o time do Metro-

'

os dois últimos jogos e o time de
politano, que praticamente ga- Palhoça perder os últimos dois.
rantiu a vaga para a Série C. No Além de vencer o Bugre, o time

primeiro tempo, o Moleque 'Ira- terá de torcer por UÍn tropeço do
vesso perdeu muitos gols, mas Cidade Azul e, também, do Join
acabou sofrendo o primeiro aos ville. Depois de enfrentar o Guara-
41 minutos, com Kleber Goiano. ni, o Juventus receberá o Atlético
Na etapa final, o "time da casa" de Ibirama e fará o último jogo fora
ampliou aos dois minutos com de casa contra o )Ec.
Maicon. Ivan descontou aos 16,
mas o time não conseguiu chegar JULIMAR PIVATTO

'@,i;i,nfdiIIMmiji�iim"Mi1ii(i4@iI'
coL. TIMES P J *GP: GC S6 Rll!
1° Criciúma 20 6 O 23 9 14 43

39
Figueirense 15 8 O

Me(f9P9,it�!Io 14 2

5° Cidade Azul 11 3 2 3

6ó Chapecoense,j 1 O
7° Atlético 10 3 13 13 O

8° 2

9° 8 2 3 3 10 15 -5 20

11 ° Brusque 5

'12°;, Guarani""

J 0° Juventus 6 8 2 O 6 8 23 -15 15

2 5 11 17

121�\'!l24(

Resultados

Criciúma 1 xO Brusque
Guarani 2xl Atlético
Marcílio Dias 2x2 Joinville
Metropolitano 2xl Juventus
Figueirense Ox2 Avaí
Cidade Azul 2xl Chapecoense

Próximos Jogos
9° Rodada

Sexta-feira (4/4) _

20h30 - Avaí x Brusque (Premiére)
Sábado (5/4)
16h - Guarani x Juventus
20h30 - Cidade Azul x Criciúma (Premiére)
Domingo (6/4)
1.6h - Atlético x Joinville '

"

16h - Metropolitano x Figueirense (Record
e Premiére)
16h - Marcílio Dias' x Chapecoense

P - Pontos, J - Jogos, V - Vitórias, E - Empates, D - Derrotas, GP - Gols Pró, GC - Gols Contra,SG - Saldo de Gols, PG - Pontuação Geral (soma dosdois turnos)

O CORREIO DO POVO HITERÇA-FEIRA, 1 DE ABRIL DE 2008

Reforce a imagem da sua empresa!
Visto seus colobowdores com uniformes
produzidos com tecidos do

.

mais olio qualidade.

�
(47) 3311-5558 e-mail: kaiapos@kaiapos,com.br-www.kaiapos.com.br

Cobertura internacional
Junto com a Malwee, partiu ontem

pará a Espanha a repórter do O Correio
do Povo, Debora Volpi (foto). Debora é
formada em jornalismo pela Univali,
estudou em Portugal, já trabalhou em

uma rede de televisão e agora tem a

missão de trazer todas as informações
sobre o Mundial. Diariamente a envia
da especial vai elaborar reportagens so
bre os treinos, adversários, jogos e coti
diano dos atletas. E na coluna, Diário de
Granada, ela vai relatar suas impressões
sobre a cidade e hábitos dos espanhóis.
Entõo, fiquem ligados neste compromis
so do O Correio do Povo.

esporte@ocorreiodopovo.com.br
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CAMPEONATO VARZEANO

ESPORTE----------

Cinco empates na primeira rodad
Operário eRioMolha fizeram o jogo commaior número de gols, empatando em 3x3
JARAGUÁ DO SUL

Se depender da primeira ro

dada, o 26° Campeonato Varzea
no de Futebol- Troféu Raul Val
dir Rodrigues promete ser muito

equilibrado. Das oito partidas
realizadas no sábado, cinco ter
minaram empatadas. Apenas os

times dos grupos E e F ainda não
estrearam na competição. No

próximo sábado, mais oito jogos
darão seqüência à competição.

No campo do RioMolha, pelo
Grupo A, dois empates. Barraba
xo Vidraçaria e Vidraçaria Barão
não saíram do OxO. Já o Operário
e o time da casa fizeram o jogo
com maior número de gols da
rodada (3x3), com dois gols de
Caubói e um de Kite para o Ope
rário e Bá, Jacson e Sandro para
a Molha.

Em Santa Luzia, pelo Grupo
B, o Caxias aproveitou o fato de

jogar em casa e venceu a Borra
charia Senem por 3x2, gols de
Sandro (2) e Dena, com Carli
nho e Odésio para o Senem. No
outro jogo, Neudi e Thiarles,
respectivamente de Calvaníza
ção Batisti e Galácticos, deixa
ram o jogo em lxl.

Pelo Grupo C, os jogos foram
na Vila Lalau. A Kiferro venceu

o Bazar do Rau por 2xO (gols de
Edemir e Everson). Já o Jaraguá
EsquerdoiPradi, ficou no lxl

com o Supermercado Branden
burg, com gols, respectivamen
te, de Zé Cabelo e Cláudio. Por
fim, no Botafogo pela Chave D,
o time da: casa ficou no OxO com

o Amizade/Rudnick/Rozacco,
mas o Roma aplicou a maior

goleada da rodada, fazendo 4xl
no Bangu, com gols de Cardo
so, Pequeno, Salsicha e Gularte,
com Serginho descontando. Jaraguá Esquerdo/Pradi (branco) ficou no 1x1 com o Supermercado Brandenburg, na Vila Lalau

Dupla j-araguaense é bronze
na abertura do catarinense

Clássico sem venced�r no Flamenguinho
Destaque da Taça Pomerode é o Noite a Fora, líder isolado do grupo B·

A dupla Marcelo e Daniel, serem superados por 2 sets a JARAGUÁ DO SUL

da Soletex/FME, ficou em O. O próximo compromisso da Depois do feriado de Pás
terceiro lugar na la Etapa do equipe será o Circuito Ami- coa, a Taça Pomerode volta
Estadual do Vôlei de Praia, vôlei, no próximo domingo com a programação normal.
realizada no fim-de-semana (6/4). E, de quebra, com um clássi
em Balneário Camboriú. O re- Enquanto isso, no Acaraí, co jaraguaense no Garibaldi.
sultado foi considerado acima acontecia a 1 a Etapa do Circui- Flamengo e Cruz de Malta fi
da expectativa, já que esta foi to Amivôlei, com a categoria caram no 2x2 e, com isso, o

a primeira competição oficial infantil. No masculino o título rubro-negro ocupa o quarto
do ano. ficou com Gustavo e Ilê, se-

. lugar do Grupo A com quatro
Os jaraguaenses chegaram guidos de Guilherme e Rafael, pontos e o Cruz de Malta, com

bem na semifinal, mas aí en- Marcelo e Jean e Piettro e Cris- apenas dois, é o penúltimo.
frentaram a dupla campeã da tian. Entre as meninas, quem Os líderes desta chave são o

etapa (Keko e Nelson) e, com levou a .nelhor foi Scheila e Atlético Pomerodense e o Tupi
isso, acabaram disputando a Vanessa, seguidas de Diandra de Gaspar, com nove pontos.
medalha de bronze depois de e Daníelle e Raquel e Melani. Ambos se encontraram no do- <

mingo e o time de Pomerode
venceu por lxO. Já em Timbó,
a Apafeb ficou no 2x2 com o

Caramuru.
Pelo Grupo B, destaque para

o Noite a Fora, que venceu o Flamengo e Cruz de Malta �ão saíram do empate no Garibaldi

Água Verde de Tímbó por 2xl e
lidera com oito pontos. O Vera
Cruz ficou no 2x2 com o Bo

tafogo de Pomerode e está em

segundo com sete. O Vitória,
que folgou, tem cinco e está em
terceiro. E o Atlético ENEC foi

.

superado fora de casa por 3xl

'5. para o Água Verde de Pomero
. � de. No próximo domingo tem
is rodada e quem folga é o Fla-

Marcelo e Daniel comemoram o terceiro lugar em Balneário Camboriú mengo e o Vera Cruz.
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AGORA É A HORA

alwee rumo undial
Primeiro desafio acontece na sexta-feira contra os iranianos
JARAGU,Á DO SUL O caniisa 12 dará força para os

A Malwee embarcou ontem companheiros de time. "Tive
rumo à conquista do único ti- esse contratempo o que é difí-

·

tulo que falta para a coleção: a cil de aceitar, mas o tratamen

Copa Intercontinental. Os joga- to é intensivo e talvez consiga
· dores saíram de [aragua do Sul jogar alguns minutos", relatou
às Sh30. Por volta das 14h pe- o craque, emendando que es

garam um vôo para Guarulhos tar como torcedor é muito pior
com destino a Lisboa. Antes que como jogador "você não
de chegar em Granada, no Sul pode fazer nada".
da Espanha, os atletas fizeram ' Leco também está otimista.
conexão em Madrid. Da capital Para ele, os três últimos mun

espanhola para a cidade sede diais deram bagagem para o

doMundial são mais 450 quilô- time o que provocou amadu
metros de ônibus. recimento dos jogadores. "Che-

O time de [araguá do Sul gou a nossa hora. Este é ummo
está no grupo A da competi- menta especial", contou o fixo.
ção. A estréia será na sexta- Já o auxiliar técnico Mar

feira, contra os iranianos do cos Moraes aposta no talento
Tam Irán Khodro. No sábado, do plantel. "Embora a prepara
a.Malwee faz o clássico brasi- ção tenha sido defeituosa (em

. leiro contra o Carlos Barbosa'. virtude das escalações para
·(RS). O anfitrião Interviú Fa- a seleção) saímos daqui com
desa está noGrupo B, ou seja, bastante otimismo", relatou. A

·

a Malwee só poderá enfrentá- final da Copa Intercontinental
los na final da competição. está programada para aconte-

O craque Falcão, mesmo cer no domingo, às 11h, quan
se recuperando da lesão na do se enfrentarão os times que
panturrilha, embarcou com a conseguirem a primeira posi
equipe. Sem muitas esperan- ção em seus grupos.

,

ças de entrar em quadra, fá que
'ficou cerca de 15 dias parado, GENIELLI RODRIGUES

Quinta-feira (3/4)
14h - Carlos Barbosa x Tam Iran Khodro
16h - Action 21 x Ajax de Tánger
Sexta-feira (4/4)
15h45 - Malwee x Tam Iran Khodro
17h45 - Interviú x Ajax de Tánger
Sábado (5/4)
14h - Interviú x Action 21
16h - Malwee x Carlos Barbosa

Domingo (6/4)
11 h - Final - 10 do A x 10 do B

Malwee
Carlos Barbosa
Tam Iron Khodro

Interviú Fadesa
Action 21 Charleroi
Ajax de Tánget

Malwee perdeu as três últimas edições do Mundial para o Interviú

o ala Ari embarcou confiante e acredita na conquista do título inédito

Marcão faz uma avaliação
dos adversários da Malwee

Em uma breve avaliação do
que a Malwee irá enfrentar na
Espanha, Marcâo disse que na

primeira fase o grande adversá
rio será o Carlos Barbosa. O time

possui experiência no futsal in
ternacional, pois participou de
todas as edições do Mundial e
ganhou um título, em 2004.

Caso a Malwee consiga
ffl passar para a fase seguinte o

! favorito a fazer a grande final
� é o Interviú Fadesa, antes co-

2S nhecido como Boomerang. Os
� espanhóis conquistaram as

� três últimas edições da Copa,
todas sobre o time jaraguaen-

se. O auxiliar informa que o

time da casa é formado por jo
gadores da seleção brasileira e

espanhola.
Com os jogos da primeira

fase ele e Ferretti poderão ob
servar como se comportam em

quadra. A princípio a infor
mação é que o time aposta na

qualidade individual. Além de
marcar bem e arriscar muito

pouco ao gol. "Eles jogam com

paciência, ninguém consegue
fazer mais de dois gols na de
fesa ·do Interviú. Teremos que
entrar da mesma maneira" ob
servou o auxiliar.

O CORREIO DO POVO mTERÇA-FEIRA, 1 DE ABRIL DE 200ã

Resultados lao Rodada

Juventus 2x2 Guarani

Palmeiras 3x1 São Caetano

Ponte Preta 3x2 Noroeste

Rio Claro lxl Santos

Rio Preto 011' Poulista
. Portuguesa 2x3 Barueri
Bragantino 0x2 São Poulo

Corinthians 3xl Marília

Guaratinguetá 2xO Sertãozinho
.

Mirassol2x3 Ituano

Classificação: Guaratinguetá 37,
Palmeiras 37, São Paulo 35, Ponte
Oreta 34.'

t. 1�ATO CARIOCA
ResulUldos 70 Rodada

Flamengo OxO.Madureira

Duque de Caxias Oxl Resende

Macaé 3xl Friburguense
Boavista 3xO Americano

Cantoso Moreira 1xl Cabofriense

Vasco 1 x2 Volta Redonda
América 1xl Mesquita

.

Botafogo 3xl Fluminense

Classificação • .

Grupo A: Flam�ngo 16. Fluminense
16; Volta Redonda 10, Duque de
Caxias 9.

Grupo B: Botafogo 21, Vasco 15,
Madureira 10 e Resende 10.

Resultados quartas-de-final
Jogos de Ida
Juventude 1x2 Grêmio

Supucaiense 2x1 Inter-SM

São José 1 x1 Caxias

Ulbra 1x41nternacional

Resultados 50 RodadlÍ

Iraty 1 x2 Paraná

Atlético 2xl Eng. Beltrão
Coritiba 1xOAdap
Toledo 2x2 J. Malucelli

Grupo A: Atlético 9, Paraná 9, Eng.
Beltrão 7 e Iraty 4.

Grupo B: Toledo 11, Coritiba 7, J.

Malucelli 6 e Adap 2.

AMISTOSOS

Resultado

Rio do Sui 2x4 Internacional Master

Próximo Jogo
12/4 - Juventude x Internacional

Master

Juventus/FME (Juvenil), 1 xQ TliP\,
Schroeder

.... _", ..
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FIDELIDADE

.CONTRA-CAPA---------

da AmigoFiel é a castração de
cães e gatos abandonados e a

prevenção ao abandono desses
animais. Para isso, a'ONG está
buscando um convênio com

veterinários para que o serviço
seja feito a preços mais aces

síveis. Os associados também
promovem a doação de animais
abandonados e avaliam se os

interessados têm condições de
criá-los.

Já o projeto de lei criado por
Lerche prevê a identificação de
cães e gatos através de micro

chips e evidencia as respon
sabilidades do dono quanto à

posse responsável do animal.

Segundo ele, o projeto já foi
apresentado a vereadores e à
assessoria jurídica da Prefeitu
ra. O contato com a ONG pode
ser feito pelo e-mail amigofiel@
hotmail.com ou site www:foto

log. terra.com.br/aamigofiel.

"

.

Amor a.lém .

as pal�vras ..

Auditor Jorge 'Lerche dedica boa parte do seu tempo a defesa dos arumaís
o que cada uma quer pelo tom
do latido e o olhar. "Quando a

Jollie quer brincar, por exemplo,
ela faz um latido mais curto e me

cutuca. Se quer passear, o latido
é mais longo", explica.

Acostumado a ter cães em

casa desde menino, o auditor
acredita que não basta o dono
adestrar o cachorro para ser obe
decido, mas, príncípalmente, co
nhecer o animal e dar-lhe carinho
e atenção. "Caso contrário ele vai
obedecer ao adestrador, e não ao

dono", explica. Lerche justifica o

amor pelos animais em virtude
da fidelidade e capacidade de
compreensão que demonstram.
"Muitas vezes, os cães e os gatos
são mais humanos que as pró,
prias pessoas, pois não é preciso
falar para que te entendam. Eles
sempre sabem quando o dono
está feliz ou triste", afirma.

AONG
Um dos principais objetivos DAIANE ZANGHELINI Lerch e as cadelas Laila (E) e Jollie: compreensão e sensibilidade

Financiamento até 72x • Troco na troco • Garantia de procedência. Você confia, nós garantimos �fl1tl�"3,_
'TAC não inclusa para todas as modalidades de financiamento, que estão sujeitas à aprovação de cadastro pelo Banco Volkswagen. Todos os vefculos deste anúncio
com 60%.de entrada. Consulte sua concessionária Volkswagen ou a Ouvidoria Banco volkswagen: 0800 701 2834.• Ofertas válidas até 01/04/08.

A MAIOR E.{VIAIS MODERNA REDE DE CONCESSIONÁRIAS DE SANTA CATARINA Caraguá Auto Elite
Jorogu6 do Sul Capintal Ca�adar Curitibanos' Rio do Sul Luges São Joaquim Uma reldção de confiança. ��"
,.73274 6000 49 3555 2255

,

49 3567,lm 49 3241 24" 47 3521 0200 493221 9100 4932330899

JARAGUÁ DO SUL

A luta de Jorge Lerche, 38

anos, pela defesa dos animais

começou há oito anos, quando
uma çadela de estimação que
ele tinha, da raça pastor alemão,
morreu atropelada na frente da

própria casa. Desde então, o au

ditor sentiu que precisava fazer
algo para melhorar a vida de
animais abandonados, principal
mente cães e gatos, pelos quais
tem predileção especial. E Jorge
dedica boa parte do seu tempo a

esse objetivo, tanto que até criou
um projeto de lei em defesa dos
animais e fundou uma ONG (Or
ganização Não-Governamental):
a AmigoFiel, que existe desde
dezembro do ano passado e con

ta hoje com 15 associados.
Dono de duas cadelas - um

pastor suíço branco de três anos

e dois meses, chamada Laila
Bombom, e de um labrador pre
to de oito meses, chamada Jollie
Channel- Jorge sabe identificar
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