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Cibele recebe
ouim cadeira
Menina que foi salva por utilizar o

aparelho de segurança recebeu uma

cadeira nova �a empresa Tutti Baby,
de Massaranduba.

.
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Quanto mais ciúme uma pessoa sen

tir do parceiro, maior será a chance
deste se tornar infiel. O estudo da
Universidade de São Paulo batizou
esse fenômeno comportamental de
"profecia auto-realizadora". Segundo
os pesquisadores, em relacionamen
tps amorosos os ciúmes' que se tem

. do outro, quando em nível elevado,
pode incentivar o companheiro o se

, engajar em comportamentos relacio
nados à infidelidade.

Fonte: Terra

Iluminação para
mudar ambiente

Juliana Silveira
vive protagonista
A atriz será Carolina, moça independente
e moderno, no novo novelo da Record.

Página 9

Uma boa luz favorece a decoração e

pode mudar o visual do coso.

Páginas 12 e 13

Eleição provoca
o afastamento de
seis secretários

Prefeitura de Joraguá do Sul confirmo o listo que
contém também o nome de outros três diretores.

Página 4

Acing empossa a nova diretoria
Mas o presidência continuo nos mãos do empresário Edgar Maluta.

Cérimônia de posse acontece amanhã, às 20h, no associaçóo.
Página 7

NOTA DE AGRADECIMENTO
A família enlutado de

ZÉLIA DORIGATTI BERTOLDI,
ainda consternados com 'o seu falecimento ocorrido em 30/03/2008, vem agra
decer amigos e parentes que enviaram flores e coroas e que o acompanharam
até o suo último morado. Agradece muitíssimo a pessoa do Médico Dr. Victor
Bauer Jr. e do Dr. Renato Pope, que de formo incansável dedicaram seus maiores

esforços poro o restabelecimento do saúde de nosso querido mãe, inesquecível
avó, dedicado esposo, fiel amigo, fervoroso cristã ...

.

Agradece também de todo o coração, aos doadores de sangue dos empre
sasWeg, Malwee, Duas Rodas (com especial dedicação do Sra. Karin Hufenussl
ler) e demais doadores, que com o seu gesto bondade, demonstram que DOAR
SANGUE É UM ATO DE AMOR,

Expresso profundo gratidão pelos palavras de conforto, em tão doloroso
hora, em especial proferidos pelo PastorWilliam Bretzke e pelosMinistros do Igreja
Católico lino Dalpioz e Genésio Bertoldi. Convido pam misso em memória que será
realizado no Igreja Motriz São Sebastião, Centro, no dia 4 de abril, os 19h.
"Bem-aventumdos os misericordiosos, porque alconçarão misericórdia." (Mt 5:7)

A FAMíLIA ENLUTADA.
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ACHO QUE NOSSA FESTA

CÉLIA GASCHO

CASSULI, PRESIDENTE
DO INSTITUTO CASSUI..!
E PROP. DE !)IREtTO
TRIBUTÁRIO E TEORIA
GERAL DO ESTADO
DAUNERJ.

Embora vigente há 5 anos, o regime
não-cumulativo das contribuições ao PIS
.e àCOFINS, ainda gera discussões e ma

nifestações de inconformismo.
,

Um dos pontos de choque é a carga
que esses tributos representam às em

presas prestadoras de serviços que, por
opção ou imposição, estão sujeitas ao

recolhimento pelas normas das Leis

10.637/02 e 10.833/03.
Isso porque, o sistema não-cumula-

CHARGE

PONTO DE VISTA

Prestadores de serviços
tivo está galgado sobre o direito do con

tribuinte em abater créditos relativos às
entradas (insumos, serviços e outros).
No entanto, as empresas cuja- finalida
de seja, primordialmente, a prestação
de serviços, poucas são as "entradas"

geradoras de crédito. E isso não signi
fica que esse ramo de atividades seja
mais rentável que uma indústria ou co

mércio.
Nas empresas prestadoras de ser

viços, o grande custo é a mão-de-obra

empregada, o que, de acordo com as

normas das leis citadas; não gera crédi
tos, levando a incidir os tributos sobre
uma grandeza proporcionalmente mui
to maior.

Considerando que as modificações

DO LEITOR

Mesmo com toda a pressão do empresariado de
Jaraguá do Sul e Região o Sindicato fez a sua -parte e

foi até o fim na batalha pelo fechamento do comér
cio na sexta-feira santa, dia 21 de março, para que
fosse cumprida a lei 11.603, de dezembro de 2007.
A referida Lei diz que o comércio só poderá utilizar
da mão-de-obra dos trabalhadores se houver acordo
com o Sindicato profissional.

Como a nossa entidade não foi procurada para a

formalização de qualquer acordo, fizemos o que a Lei
determina. Mas, em Iaraguá do Sul, a Justiça do Tra
balho não nos deu ganho favorável, por isso, tivemos
que recorrer para o Tribunal Regional do Trabalho da
12a Região, em Florianópolis. O presidente do TRT/
SC, juiz Marcus Pina Mugnaini, despachou favorável
aos trabalhadores.
A decisão do excelentíssimo juiz agradou aos co

merciários e seus familiares e deu sentido à nossa

luta pela defesa dos direitos dos trabalhadores(as).
Nós, da diretoria do Sindicato, temos a certeza de

que estamos no caminho certo, junto com a classe
trabalhadora. Entendemos que toda a negociação
deve trazer vantagens para os comerciários e comer-

ciárias.
Não vamos trocar seis por

meia dúzia e estamos de olho,
inclusive com fiscalização, nos

estabelecimentos de bairros.
Quem desrespeitar a Lei vai ter

que pagar multa. Esperamos que
os empresários do comércio da

microrregião respeitem a Lei

11.6,03, já que também fizeram
os trabalhadores cumprirem a

Lei 10.101/2000, que estabelece
a obrigatoriedade do _ trabalho

Fizemos a

nossa parte

aos domingos.

ANA MARIA ROEDER, PRESIDENTE DO
S!NDlCATO DOS EMPREGADOS 1'110 COMÉRCIO
DE JARAGllÁ DO SUL E REGIÃO

_' Os textos poro esta coluna deverão ter no máximo 2.000 caracteres e podem ser
-- enviados poro o e-mail redocoo@ocorreiodopovo.com.br. ou por corto poro o

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

' telefone" (' não serãn publicados).

implementadas pelas Leis 10.637/2002
e 10.833/2003 visavam à distribuição do
ônus tributário de forma mais eqüitativa
e, consíderando também, que os tributos
devem guardar íntima relação com a ca- -

pacidade contributiva dos contribuintes,
com relação às empresas prestadoras de

serviços, nenhum dos princípios foi ob
servado, afora ainda a violação da isono
mia, à livre concorrência, à razoabilidade
e proporcionalidade.

Tribunais pátrios vêm compreen
dendo a situação criada e vem assegu
rando às empresas prestadoras de ser

viços, independentemente da áreade
atuação, o direito de permanecer sob o

regime cumulativo de arrecadação das
contribuições.
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----------pOLíTICA

FALA Aí!

" Nõo vamos

encher o prefeitura
de gente que nem

sobe o que foz lá. "
DIONEI WALTER DA SILVA (PT),

pré-candidato a prefeito.

" Para que iludir o

povo mais uma veil"
RONALDO RAUUNO (PDT),
VEREADOR, sobre anúncio

de que o novo terminal central
ficará pronto em julho, mês de

aniversário de Jaraguá.

"Quem onda dentro
do lei hoje é

considerado um

imbecil. "
MARCíuo MARQUES

MOREIRA, EMBAIXADOR
e ex-membro da Comissão de Ética

Pública do governo lula.

O CORREIO DO POVO lOQUARTA-FEIRA, 2 DE ABRIL DE 2008

o governador Luiz Henr�e�a�I!���)�i condenndn no I' Varo

.

da Fazenda Pública de Joinville a devolver aos cofres do município R$ 37,2
mil, com juros e correção monetária, por fazer publicidade irregular quando
prefeito da cidade, em 2001. Foi na reportagem "Joinville 150 anos. Onde a

vida é mais feliz", publicada na revista Veja. A sentença considerou que ele
usou recursos públicos para promoção pessoal sob pretexto de comemorar

o aniversário da cidade. A sentenfia inclui multa civil de três vezes sobre o

salário que recebia à época.lHS está a um voto de ser cassado pelo Tribunal
Superior Eleitoral, também por publicidade irregular, em ação movida pela
coligação Salve Santa Catarina (PP/PV/PMN/PRONA) quando candidato à re

eleição em 2006. No momento, o TSE aguarda a defesa do vice-governador
leonel Pavon (PSDB) para proferir a decisão.

PT &,SOB 1
Do leitor: "Faço minhas as palavras dO,advogado César Lenzi publica
dos ne.$ta coluna. no dia 27/03/08,'sobre o dJreção do pT dê Jnraquá
estar�,se':pJosMmdo �idn!e do PSDB. É ullla lrogédia. .. política para os

trqbalhadores que construíram o partido 'nos últimos 30 anos pensar

elll. �ni�PT e PSD6 vistuq" "o há aJa . históricos e muito m

id�o,lógicQ$ q.ue justifiqu 01 atitúd�.
"

i. --� Ai� _':o ,-,'Sf' ,j

DEM-25
Agora é oficial. O ex-PH, que re

centemente passou a se chamar
OEM, vai adotar em breve a sigla
OEM, de Democratas e mais o 25,
número do partido. Fica DEM-25.
O que não muda absolutamente
nada. Apenas'dá ênfase ao nú
mero da sigla como marketing
do partido. O anúncio foi feito na

segunda-feira, em Florianópolis,
durante encontro para anunciar
pré-candidatos a prefeito.

TERMINAL 1
Vereador Terrys da Silva (PTB) pretende
reunir hoje, na Câmara, representantes
da Viação Canarinho e da prefeitura. De
fende um acordo entre as partes quanto
a multas contratuais incidentes sobre
prazos não cumpridos em obras ineren
tes à empresa no projeto Transjaraguá.
Entende ser, no momento, a única alter
nativa para que as obras do novo termi
nal finalmente comecem.

TERMINAL 2
Pelo rol de acusações mútuas nos úl
timos dois anos, a coluna se atreve a

sugerir uma audiência pública de aca

reação entre as partes mediada pelo
Ministério Público. Frente à frente,
legislativo, Executivo e a diretoria da
empresa. A prefeitura mostra o projeto
arquitetônico, que a Canarinho diz não
ter conhecimento, a empresa explica o

porquê de tantos adiamentos e o le
gislativo prova por a mais b que fez a'
sua parte.
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NA PREFEITURA

POLíTlCA----------

Secretários confirmam afastamento
Seis dos dez titulares das pastas pedem exoneração para concorrer a vereador

.f

JARAGUÁ DO SUL
.

A Prefeitura confirmou on

tem, o afastamento de seis se

cretários municipais e de três
diretores que vão disputar as

eleições de 5 de outubro. Por
tanto, apenas quatro dos dez
comandantes das pastas per
manecem nos cargos de con

fiança. Atendendo ao pedido
feito pelo prefeito Moacir Ber
toldi (PMDB), os funcionários
do primeiro escalão assinaram
ontem a exoneração, que ain
da precisa ser publicada.

Com a saída do cargo seis
meses antes do pleito, como

exige a lei eleitoral, os comis
sionados poderão se candi
datar a vereador. Da mesma

maneira, estarão credencia
dos para concorrer a prefeito
e vice, já que, neste caso, a

desincompatibilização de se

cretários deve ocorrer quatro
meses antes das eleições.

Os nomes dos novos secre

tários ainda não foram divulga
dos oficialmente porque, cons

ta, alguns ainda estariam sendo
definidos. Entretanto, já está
confirmada a posse de Adernar

Sagasnki, o Mazinho, na presi
dência da Fundação de Esportes.
Sagasnki, que até ontem respon
dia como diretor de rendimento
da pasta, assume a vaga do titular
Jean Carlo Leuprecht (pC do B).

Também com status de se

cretária, a presidente da Fun

dação Cultural, Natália Petry
(PSB), deixa o cargo, que será
assumido pela atual coordena
dora de Planejamento e Finan

ças, Marilene Giese. Funcioná
ria pública concursada, Natália
retoma para o cargo de origem,
na área de educação, onde per
manece até o dia 5 de julho e,

então, se afasta definitivamente
da Prefeitura até as eleições.

Já o secretário de Urbanis
mo, Afonso Piazera Neto (PR),
outro nome confirmado na lista
das exonerações, deve reassumir
amanhã a vaga na Câmara de
Vereadores, para a qual foi eleito
em 2004. Piazera é nome aponta
do para ser candidato a vice-pre
feito na chapa de Moacir Bertol
di (PMDB), se o vereador Dieter

Janssen (PP) declinar do convite.
<'

CAROLINA TOMASELLI

Afonso Piazera Neto (PR),
Urbanismo

Natália Petry (PSB),
Fundação Cultural

Dico Moser (PR),
diretor do Samae

Morre ex-presidente da Câmara
Vereador de 1959 a 1963, Victório Lazzaris sofre infarto aos 91 anos

Aos 91 anos, o ex-presiden
te da Câmara de Vereadores,
Victório Lazzaris, faleceu na

segunda-feira à noite. Vítima
de um enfarto, ocorrido na

última sexta-feira, ele deixa a

esposa, Adele Baratta Lazza

ris, de 87 anos, três filhos, sete
netos e dois bisnetos. O corpo
foi velado durante todo o dia
de ontem na Câmara e o enter"

ro aconteceu no final da tarde,
no cemitério do centro.

Victório Lazzaris foi ve
reador na quinta legislatura,
de 1959 a 1963, durante o

governo do prefeito Walde
mar Grubba. De 30 de janei
ro de 1959 a 23 de janeiro
de 1961, foi presidente do

Legislativo. Exercia ativida
des no comércio e foi dono
de fábrica de móveis. Tam
bém foi um dos fundadores
do lions Clube Cidade In
dustrial no município.

Amarildo Sarti (PV),
Desenvolvimento Rural

Jean Leutprecht (PC do B),
Fundação de Esportes

Jair Pedri (PSB),
diretor de Habitação

Anésio Alexandre (PSB),
Educação

"'"

Jair Alexandre (PSB), Extraordinário
para Assuntos de Gestão

Câmara convida Prefeitura e
,

Canarinho para reunião hoje
JARAGUÁ DO SUL

O presidente em exercício
da Câmara de Vereadores, Ter
rys da Silva (PTB), convidou
representantes da Prefeitura
e da Viação Canarinho para
nova reunião a respeito das
obras de responsabilidade da

empresa no projeto Transjara
guá. ''A idéia é que a Câmara
se coloque como interlocutora

para que haja um entendimen
to entre as partes", declarou
Terrys, que na última sessão
convidou os vereadores a

partícíparem da reunião, que
acontece hoje, às 17 horas.

Ele lembra que está ha
vendo conflito entre as infor
mações divulgadas pela Pre
feitura e pela Canarinho para

en justificar o atraso nas obras

� de construção do novo termí
i nal, entre outras previstas no

'w�,� contrato. Na semana passada,
Familiares, amigos e pomii:os prestaram ontem as últimas homenagens o diretor da empresa, Décio

Bago, se reuniu com Eugênio
Garcia (PSDB), Ronaldo Rauli
no (PDT), Dieter Janssen (PP)
e Rudolfo Gesser (PP) quando,
segundo os vereadores, o em

presário garantiu ser impossí
vel a entrega das obras até 31

de julho.
A data é o prazo estabele

cido no projeto de lei do Exe
cutivo encaminhado à Câmara
em regime de urgência no úl
timo dia 24. Portanto, com 30

dias para ser votado.
"Querendo ou não, a situa

ção não é boa para esta Casa",
declarou Terrys, adiantando

que, na reunião, vai sugerir à
Prefeitura que retire o proje
tá que prorroga os prazos de

execução da obras, já expira
dos de acordo com a propos
ta aprovada pelos vereadores
em 2006. "E que se chegue
a um acordo sobre multas e

prazos".
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SCHÜUENFEST

Local será definido nos próximos dias
Comissão está em negociação com os presidentes das sociedades de tiro
JARAGUÁ DO SUL

Por enquanto o mistério

quanto o local da realização da
Schützenfest continua. Mas o

secretário de Desenvolvimento
Econômico e vice-presidente da
CCO (Comissão Central Organi
zadora) da festa, Márcio da Sil
veira, afirmou que a definição
será apresentada na próxima ter
ça-feira.

Na visão dele, o impasse entre
Prefeitura: e Salvita (Sociedade
Assistencial ao Lavrador do Vale
do Itapocu) não influência no.

andamento da festa. "Até semana

que vem vai sair o local. Estamos
em negociação com os presiden
tes das sociedades. Ternos urn

plano B e C", informou.
Sobre a redução de dez para

quatro dias de festa, Silveira co

menta que a decisão foi torna
da pensando na qualidade do
evento. "Vamos reforçar os dias

que têm maior fluxo de pessoas
(quinta a domingo). Deixamos de
gastar nos dias que não têm mo

vimento para investir nos dias

que enchem mais" , justificou.

Quando questionado sobre urna

possível perda com a redução de
dias, o secretário disse que "pre
juízo é quando urna festa de tra
dição não é prestigiada".

Os nomes da CCO ainda não
foram totalmente definidos. No
entanto, desde a primeira quin
zena. de março, a comissão já tra
balha para a realização do even

to. Conforme o vice-presidente,
a intenção é resgatar a tradição
germânica. Para tal serão criados
estandes de tiro itinerantes, onde
haverá competições nos bairros.
Além de ações para a preserva
ção do traje, do idioma, da comi
da e damúsica alemã. As bandas
Safira, Bavária, Montanari e Ca
neco já foram confirmadas para
o evento de outubro.

Na opinião de Silveira, o

caso envolvendo prefeitura e

Salvita só trará prejuízos aos

cofres públicos. "Eu não quero
pagar essa conta, mas corno eu

disse eu não conheço o caso",
observou o secretário.

. GENIELLI RODRIGUES Um dos objetivos poro este ono é resgotor o trodição do tiro, com estondes itinerontes nos boirros

o que aconteceu entre Salvita
. Sociedade analisa acordo de R$ 4,6 mi

e Administração Municipal? Uma comissão de sócios estuda a proposta feita pela Prefeitura de Jaraguá
Entre 1983 a 1988 o municí

pio tinha urn convênio com a en

tidade para ocupar o local. Mas
em 1989 este convênio não. foi
renovado e o prefeito da época,
Ivo Konell, assinou urn decre
ta de utilidade pública e tornou

posse do local. Na negociação
estavam, cinco salas comerciais,
urn terreno e mais urna quantia
em dinheiro que deveria ser en

tregue para entidade.
Segundo o procurador jurí

dico, Sávio Murilo de Azeve
do, a Salvita recebeu apenas
as salas comerciais, faltando o

terreno e o dinheiro. De acor- JARAGUÁ DO SUL

do com ele, a prefeitura. se O possível acordo entre Salvita
apropriou da área e construiu e prefeitura ainda não aconteceu.
o Parque de Eventos. Na épo- Segundo o procurador da Salvita,
ca, a Salvita entrou com urna Sávio Murilo de Azevedo, foi for
medida Cautelar de Produção rnada urna comissão de sócios que
Antecipada de Provas, para está analisando a proposta da pre
saber o valor do Parque. Este feitura, que é de R$ 4,6 milhões.
laudo serviu de base para a No entanto, a indenização já ultra
ação de indenização por desa- passa os R$ 19 milhões. Azevedo

propriação indébita da Salvita disse que não tem acesso à lista
contra o município. completa com os nomes dos as-

No final do ano passado, a socíados.O presidente do Sindi

prefeitura desocupou o local e cato dos Trabalhadores Rurais de
de lá para cá tenta entrar em Jaraguá do Sul, Edgar Hormburg,
acordo com a entidade. .

�

. era urn dos associados à Salvita.
Ele explica que a entidade foi

. criada na década de 60 com o ob

jetivo de auxiliar os agricultores.
Estima-se que cerca de 150 pes
soas faziam parte da sociedade.
Ern 1955 o terreno aonde é hoje o
Parque Municipal de Eventos foi
doado para a Associação Rural
de [araguá do Sul, que anos mais
tarde passou a se chamar Salvita.
Hormburg lembra que no local
eram feitas exposições e come-

morado o Dia do Colono. Hormburg ero sócio do Solvito e diz que sociedode defendio os ogricultores
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FINAL FELIZ

GERAVPOLícIA---------

Menina ganha nova cadeira infantil
Família de Cibele Lafin foi presenteada por empresa de Massaranduba
JARAGUÁ DO SUL

A menina Cibele Lafin, de
seis meses, que se envolveu
num grave acidente na BR-280,
em Cuaramirim, no último dia
26 e foi salva graças a uma ca

deira infantil, ganhou ontem
um presente. A empresa que
fabricou o equipamento, a Tutti
Bahv Indústria e Comércio de
_ .igos Infantis, de Massaran
duba, entregou à avó materna
da menina, Edla Benkendorf,
uma nova cadeira ontem, para
que Cibele continue protegida.

O gerente da Tutti Baby, Orli
Boehringer, disse que soube do
acidente pelo O Correio do Povo
e que a empresa ficou sensibili
zada com a situação vivida pela
família. Orli ressaltou que, em
caso de acidente, o equipamen
to de segurança não pode voltar
a ser utilizado, mesmo aparen-

Clonagem e

receptação
JARAGUÁ DO SUL

A Polícia Militar identi
ficou um caso de clonagem
caminhonete Saveiro placas
AKJ-1S1S, de Cascavel (PR)

.

e prendeu um suspeito de

receptação na tarde de segun
da-feira. O dono do veículo,
que mora em Cascavel, estava
recebendo multas ocorridas
em [araguá do Sul, onde ele
nunca esteve. A clonagem
foi descoberta depois que
um amigo dele, que mora em

Cuaramirirn, procurou a PM

para verificar a situação.
Ao consultar no sistema,

.

a PM verificou que o número
do chassi não conferia com a

placa do referido veículo, mas
com uma caminhonete com

registro de furto na cidade de
São Paulo; e que havia sido

apreendida em Iaraguá do
Sul no mês passado por estar
com (1'

.

iamento vencido.
J.B.A, que conduzia o veículo
no dia da apreensão, foi preso
pOI receptação na Rua Mano
el Francisco da Costa. Segun
do a PM, o acusado alegou
não saber do roubo e da clo

nagem e disse que comprou
a caminhonete na cidade de
Barracão (PR).

tando não ter sofrido danos. '�
norma é não utilizar mais a ca

deira após um acidente, pois os

materiais podem perder a pro
priedade", comentou.

Outra recomendação é não
usar dispositivos de seguran
ça de segunda mão, pois ele

pode ter sofrido algum dano
anteriormente. O Código de
Trânsito determina que crian

ças com menos de dez anos

sejam transportadas no banco
traseiro, usando cinto de segu
rança ou sistema de retenção
equivalente.

O pai de Cibele, Nelson
Alex Lafin, 31 anos, que con

duzia o Corsa que colidiu com

um caminhão, continua em

recuperação no Hospital São

José, mas passa bem.

DAIANE ZANGHELINI A avó Edla Benkendorf recebeu a cadeira de José Carlos Junkes (E) e Orli Boehringer, da Tutti Baby

Correios de Santa Catarina
.,podem aderir hoje à greve
JARAGUÁ DO SUL

OS Correios de Santa Catari
na poderão aderir à greve nacio
nal a partir dessa semana, caso as
negociações com o governo não
evoluam. Ontem à noite, o Sindi
cato dos Trabalhadores em Em

presas de Correios e Telégrafos
realizaram uma assembléia em

Florianópolis para definir se a

greve acontecerá a partir de hoje.
O resultado não foi divulgado até
o fechamento desta edição.

Em 19 estados e no Distrito

Federal, os funcionários entra

ram em greve ontem por tempo
indeterminado. No Estado, os

serviços estavam sendo realiza
dos normalmente. Os servidores

reivindicam, principalmente,
um adicional de periculosidade
equivalente a 30% do salário por
mês, aumento no percentual da
Partícípação nos Lucros e Resul
tados e a implementação de um

plano de carreira.
Ano passado, os Correios fi

caram em greve por nove dias.
Os empregados decidiram vol
tar ao trabalho após receber re
ajuste de 3,74%, abono de R$
500, aumento linear de R$ 60

em janeiro, vale-alimentação
extra de R$ 391 em dezembro,
inclusão dos pais de novos fun
cionários no plano de saúde-e
auxílio-creche para crianças até
sete anos de idade.

Ano passado, os Correios de Jaraguá do Sul aderiram à greve nacional

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇAO SOLIDÁRIA DE SCHROEo"i;:ol S"",O.,"•
Rua: Marechal Castelo Branco. 3068 Centro - Schroeder - sc Cep: 89.275.000

CNPJ: 08.387.258/0001-02 NIRE NO: 424.000.206-82

CONVOCAÇÃO DE

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.
O Presidente Ernaldo Ruckert da Cooperativa de Crédito

Rural Com Interação Solidária de Schroeder - Cresol SCHRO

EDER, inscrita no CNPJ sob nO. 08.387.258/0001-02 no uso

de suas atribuições que lhe confere o Estafuto Social, CON
VOCA todos os sócios, para a "Assembléia Geral Extraordi
nária", a ser realizada no dia 15 de abril de 2008, na Associa
ção dos Bananicultores de Schroeder, sito a Rua Vilson José
Mondini sIn, Bairro Rio Hem do município de Schroeder- SC.
A assembléia realizar-se-á neste local, por não haver lugar
suficiente em sua sede social. A instalação da Assembléia
será às 6:30 horas, em Primeira Convocação, com a presen
ça mínima de 2/3 (dois terços) do número dos associados em
condições de votar, em Segunda Convocação às 7:30 horas,
com metade mais um dos associados em condições de votar,
e em Terceira e Última Convocação às 8:30 horas, com no mí
nimo 10 (dez) associados em condições de votar. r:f�a tratar
da seguinte ordem do dia:

Ordem do dia para Assembléia Extraordinária
f - Reforma do Estatuto Social

a) Alteração do Capítulo X para Capítulo XI e, a Inclu
são do Capítulo X - da Ouvidoria.

Para efeito de quorum legal, a CRESOL SCHROEDER

consta, nesta data, em seu quadro social, com 152 (cento e

cinqüenta e dois) associados em condições de votar.
SCHROEDER - SC 01 de abril de 2008.

Ernaldo Ruckert - PRESIDENTE
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Centro de Esportes -quase pronto
Prefeitura inaugura sábado espaço destinado aos jovens e adolescentes

LAZER

GUARAMIRIM

Os atletas, estudantes e toda
a população de Guaramirim ga
nharão neste sábado, 5 de abril,
o Centro de Esportes Radicais
nos fundos do Posto Guarami

rim, anexo à BR-280. A obra
será inaugurada às 9 horas e foi
construída com recursos da Pe
trobras e Indústria Weg. O custo

do projeto foi de R$ 90 mil para
uma área de aproximadamente
500 metros quadrados.

No local haverá quadra de

basquete de rua, bicicross,
alem do espaço para canoa

gem. A associação de canoa

gem Bioradical será instalada
no mesmo espaço.

De acordo com a assistente

social, Francine Espezin, o Cen
tro de Esportes Radicias aten

derá, neste primeiro momento,
20 crianças de cada modalida-

de e ficará aberta aos finais de
semana para serem utilizadas

pelos jovens e adolescentes da

região. "Toda a comunidade
está convidada a participar e

incentivar as crianças guara
mirenses a praticar esportes",
diz Francine.

O município conta atual
mente com escolinhas pedagó
gicas que trabalham com ofici
nas de: skate, voleibol, karatê,
capoeira, handebol, futsal, fu
tebol de campo, futsal femini
no, artesanato e informática.

Representantes destas oficinas
também estarão presentes na

cerimônia. Nos próximos 90

dias, o município deverá inau

gurar a pista de skate do Bairro
Amizade, segundo o secretário
de Esportes Nelson Boeira.

'OSNIALVES

GUARAMIRIM

O empresário Edgar Maluta,
que presidiu a Aciagíôssociaçâo
Comercial, Industrial e agrícola
de Guaramirim) por um.ano, será
reconduzido ao cargo amanhã,
às 20 horas. A Aciag tem 432 as

sociados e diversos projetos im

plantados com a finalidade de

promover o desenvolvimento do

município. Uma das propostas do
empresário para esta nova fase é
a renovação da diretoria, onde es

tão sendo trazidos para trabalhar
na associação novos empresários
e colaboradores que nunca parti
cíparam da entidade.

De acordo com o secretário

executivo, Rogério Souza Silva,

um dos principais projetos da as

sociação foi a instalação do Codec
(Conselho de Desenvolvimento

, Econômico). A principal bandei
ra defendida hoje pela entidade,
como as demais associações do
Vale, continua sendo a dupli
cação da BR-280. O município
situa-se ao lado de dois dos prin
cipais pólos do norte catarinense

que são [araguá do Sul e Joinville
e a rodovia é por onde escoa toda
a produção da região.

A Aciag realiza a cada três
anos a Expofeira com o objetivo
de atrair consumidores para os

produtos de Guaramirim, o even
to tem aberto muitas possibilida
des de negócios.

Edgar Maluta é comerciante com lojas em Guaramirim e Jaraguá do Sul

Serão beneficiados 60 crianças divididos nos modalidades de bicicross, canoagem e basquete de ruo

Pedreiro é suspeita de operor sem licença
Mas proprietário diz que vai comprovar que os documentos estão em dia
BARRA VELHA

A Pedreira Pedras Brancas,
instalada em Itajuba, está hámais
de ummês embargada em função
de extrair minérios supostamente
sem licença. Na última segunda
feira, o promotor Flávio Augusto
de Andrade abriu inquérito crimi
nal contra a pedreira para inves

tigar as supostas irregularidades.
De acordo com'o promotor, sus
peita-se que há mais de um ano a
empresa trabalhava com a autori

zação de extração vencida,
As licenças são expedidas pelo

DNPM (Departamento Nacional
de Produção Mineral) que afirma

que a autorização concedida à

empresa não assegurava o direi
to a mineração em grande escala,
como vinha sendo feito. Segundo o
órgão do governo, a pedreira abas
tecia, dentre outras empresas, apre
feitura que comprava pedras, terra,
rachão, brita emacadame.

Para João Moraes Borges, pro
prietário .da. pedreira, as doeu

mentações :éstão -em dia e todas
as taxas pagas. 'Acredito que haja

[3 apenas um mal entendido' que
� deve ser esclarecido nos próxi..
i mos dias, mas não há qualquer
� irregularidade no trabalho de ex-
tração de minérios", diz João.

Edgar Maluta continua
na presidência da Aciag

Pedreira Pedras Brancos, fico em Itajubá e está embargado há um mês
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BOMBEIRO MIRIM
NAS SALAS DE AULA

Todas as senus-feíres 35 estudantes do 80 ano da Escola Alberto
Bauer recebem a visita de Bombeiros Voluntários por duas horas
para aulas teóricas e práticas do trabalho desenvolvido pelos
bombeiros da região. Esta iniciativa faz parte do projeto Bombei
ro Mirim no Escola. O programo deverlÍ ser estendido para outras
escolas em breve.

CORUPÁ

Bingo beneficente dia 12
No dia 12 de abril em Corupá, será realizado um bingo beneficente pela Escola
Aluísio Carvalho de Oliveira, às 14 horas. O valor da cartela é R$ 5, tendo como

prêmio cestos básicos. As cartelas antecipados e o cartão podem ser adquiridos
no secretarla da escolo.lnformações pelo telefone 3375-1822.

VALE DO IJAPOCU---------

BARRA VELHA

Denúnda de roubos
Os moradores do Bairro Itojubo, em Barro
Velho, estão pedindo segurança na loca
lidade visto a prática comum de reubcse
assaltos nos casos de veraneio do região.
Populares que não quiseram se identificar
informaram a uma rádio local que a ouso

dia dos bandidos é tonto que os marginais
param de caminhão. no frente dos residên
cias. A Polícia Militar informou que irá in
tensificar as rondas na localidade.

GUARAMIRIM

Escola ganhará
quadro coberto

A Escola Municipal de Ensino. Funda
mentaI, Urbano Teixeira da Fonseca, no
centro, recebera nos próximos dias a

conclusão da quadra de esportes cober
ta. O espaço será utilizado para aulas de
educação física e eventos da escola. O
colégio já havia sido ampliado em 2006
e atende atualmente 342 alunos.

VALE DO ITAPOCU

Maratoninha SDR
A SDR promoveu no último final de se

mana a "Maratoninha", nas dependên
cias do Parque Malwee. Participaram da

competição 120 atletas que são alunos
da rede pública municipal e estadual de
ensino. Os atletas destaques participarão
da Maratoninha de Sànta Catarina, em

Florianópolis no dia 20 de abril.
'.

MASSARANDUBA

PASSEIO CICLíSTICO
O 10 Passeio Ciclístico de Massaranduba, realizado no último final de semàna,
foi sucesso de público com a participação de 110 ciclistas de 2 até 87 anos. A
organização do evento arrecadou aproximadamente 250 quilos de alimentos
não perecíveis que serão distribuídos o famílias carentes.

Reorganizamos o seu OASSIMAIS
Agora ficou ainda .ais lidl de eRCOItrar o 'I. ¥Cd pretlral

,,".�Q.:\SSNUS·hJ6tM ' 1 ..... '� 1--1 P'tl
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MUNDO DA TV

NOVO DESAFIO
Juliana Silveira será a protagonista de 'Chamas da vida'

principal, o de Flor.
Casada com o ator Roger Go

beth, ela diz que sair da Globo
para muitos significa decadên
cia, mas para ela foi sinônimo
de liberdade e crescimento.
"Não me arrependo nem por
um segundo, tive oportunidade
de voltar e não aceitei. Sou pro
va de que existe arte inteligente
fora do padrão Globo".

Na vida pessoal Juliana se

diz bem resolvida, malha para
manter o corpo em dia e se acei
ta como é. Decidida ela diz ter
encontrado o amor da sua vida,
mesmo que um dia acabe. "Senti
pelo Roger uma paixão típica de
adolescente, íncontrolável. Ado
ro simplesmente vê-lo chegar
em casa... Meu coração dispara,
perco o ar. Demanhã, eleme leva
mamão com banana e granola na
cama. Essas coisas também nun

ca aconteceram comigo antes.
Onde esse homem estava que eu
não tinha visto? Agora ninguém
tasca, é meu. Não largo porque
eleme trata como uma princesa",
conta apaixonada.

De férias da televisão, des
de o fim de "Luz do sol" - na

qual viveu a cantora Nina -

em novembro de 2007, Julia
na Silveira volta à TV como a

protagonista de "Chamas da
vida", que estréia dia 24 de ju
nho, às 22h, na Record.

A atriz será 'Carolina, moça
independente e moderna. Ela
mora sozinha e é dona de uma
produtorade vídeo. Gosta de
moda e se veste com mui
ta' criatividade. Na trama de
Cristiane Fridman; Carolina é
filha de Walter (Antonio Gras

si) e Arlete (Jussara Freire) e

namora Tomás (Bruno Ferra

ri). O elenco da novela conta

também com Leonardo Brício,
Dado Dolabella, Letícia Colin,
Roger Gobeth, Gabriel Cracin
do, Raymundo de Souza, Lu
cinha Lins, entre outros.

Juliana Bragança Saúda Sil
veira (Santos, 12 de março de
1980) começou a carreira na

TV como angeliquete na Casa
da Angélica, programa infantil
no SBT, posteriormente esteve
no elenco da novela Pecado
Capital, na Globo. Também
interpretou Patrícia em Laços '

de Família, além de particípar
diversas vezes do Você Decide
e da série Brava Gente.

Ganhou destaque na nove
la Malhação em 2002, aonde

interpretou a protagonista [ú
lia, e em 2005 como a prota
gonista da novela Floribella, '

da TV Bandeirantes,' no papel

Juliano Silveira malha forte pelo menos três vezes por semana, o resultado ela mostrou em um ensaio fotográfico
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CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCiÓlOGO

Os picaretas
Quero contar uma pequena história de econo

mia e aventureiros. Vou começar lembrando a cri
se de 1929. Naquela época havia investidores que
especulavam com ações na Bolsa, comercializan
do papéis com valores que não condiziam com a

real situação das empresas. De repente, os preços
das ações começaram a cair, os acionistas entra
ram numa corrida desenfreada para tentar vendê
las, mas não havia pessoas interessadas. As indús
trias se viram forçadas a desacelerar o ritmo da

produção e, conseqüentemente, a despedirmilha
res de trabalhadores, afetando o mercado consu

midor. Parecia que a "mão invisível" que regulava
o mercado se desmoronava na frente dos atônitos
ideólogos do liberalismo econômico. O economis
ta John Maynard Keynes sugere abandonar a pre
missa da automaticidade do mercado, distribuin
do a riqueza através do Estado. Legal não? Com a

adoção desse plano, o governo passava praticar o
intervencionismo econômico. Atualmente, passa
do um mês do inicio das turbulências internacio
nais causada pela crise do mercado hipotecário
norte-americano, o presidente daquele país anun
ciou que estava criando uma ajuda emergencial
aos "tomadores de empréstimos", que são aque
les que hipotecaram várias vezes suas casas para
entrar no orgasmo do consumo desenfreado. Tais
"picaretas anônimos" são tratados como "pobres
tomadores de crédito hipotecário com histórico
de despejo".

O presidente Bush, a contragosto, implantou,
no melhor modelo Keynesiano, o ":êolsa burgue
sia", destinada a ajudar com mil dólares, como
mínimo, a cada esperto em desgraça. A vida da
cada voltas, nê? Resulta engraçado Q presidente
Lula ligar para seu colega e dizer: "é o seguinte
'meu filho, o Brasil está há 26 anos sem crescer.

Agora que a gente está crescendo vocês vêm atra

palhar?" O Brasil cresce com políticas públicas '

direcionadas a assistir cidadãos que estão na base
da pirâmide social, dando de comer aqueles que
nada possuem, aqueles que precisam escapar de
décadas de desigualdade social, e aqueles que são,
mais do que nada, nossos irmãos. O maior triunfo
do Brasil foi transformar o "Bolsa Família" num

produto de exportação com know-how gastronô
mico, com capacidade de salvar bancos e vidas.

• vadanich@unerj.br

Hoje: Venha saborear um gostoso café espresso
VACA ATOLADA SERVIDA

COM PÃO ITALIANO com deliciosos doces e salgados
em um ambiente climatizado

/

Aguardamos o sabor de sumfisl

Marechal Deodoro da

VARIEDADES---------
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• Cine Shopping I
• Jogos do Poder (leg)
(15h, 17h, 19h, 21 h - sex/sab/dom/qua)
(17h, 19h, 21 h - seg/ter/qui)
• Cine Shopping 2
• 10.000 A.C. (Leg) (14h30, 17h - sex/sab/dim/qua)
(17h - seg/ter/qui)
• Onde os Fracos não tem Vez (Leg)
(19bl0, 21 h30 - todos os dias)
• Cine Shopping 3
• Horton e o Mundo dos Quem (Dub)
(14h, 15h45-sex/sob/dom/qua) - (17h40-seg!ter/qui)
• Rambo 4 (Leg) - (17h40, 19h30, 21 h20 - sex/sab/
dom/quo) - (19h30, 21 h20 - seg/ter/qui)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Rambo 4 (Leg)
(14h30, 16h15, 18h, 19h45, 21 h30 - todos os dias)
• Cine Cidade 2
• 10.000 A.C. (Leg) - (14h30, 16h40 - todos os dias)
• O Olho do Mal (leg) - (19h, 21 h - todos os dias)
• Cine Mueller 1
• Jumper - (13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21 h30
- todos os dias)
• Cine Mueller 2
• 10000 A.C. - (21 h45 - todos os dias)
• Horton e o Mundo dos Quem (Dub)
(13h45, 15h45 - todos os dias)
• luno (17h45, 19h45 - todos os dias)
• Cine Mueller 3
• 10000 A.C. - (16h - todos os dias)
• Rombo IV - (14h, 18h20, 20hl0, 22h-todosos dias)

BLUMENAU

I!I Cine Neumarkt 1
• Jumper - (14h, 16h, 18h, 20h, 22h - todos os dias)

LIVRO

Nos Entes Queridos
Este é o nono e penúltimo volume do saga
de Sandman - onde finalmente o história
do Lorde Morpheus chega ao seu clímax.
Escrito na estruturo de uma tragédia gre
go, "Entes Oueridos" traz um elenco que
reúne personagens de todos os arcos de
Sandman: o deus nórdico loki, Hippolyto
Hall, Lúcifer, Rose Walker e inclusive cs

Fúrias no papel de coro grego.

• arkt2 u .

• Antes de Partir" (19h50,Z�1J.50- todos os dias)N
• As Crônicos de Spiderwick (Dub)--
(13h50, 15h50, 17b50 - todos os dias)

• Cine Neumorkt 5
• Em Pé de Guerra
(14h3Q 9h, 21 hl0

Desespero
no Cativeiro

Ficar presa em uma cela sem saber
onde está nem porque foi presa. É
assim que acorda Jennifer, a belo e

conhecida top model. Assustado com

a situação, ela tento descobrir o que
está acontecendo. O clima é apavoran
te. Aos poucos se revelo que Jennifer
não está sezlnhn.

DESEJO PROIBIDO
Lauro pede o Diogo que confirme o encontro com

Henrique. Ciro e Clemente fazem o cobertura do

exposição de Magnólia. Miguel pede o Doralice e

Faustino que fiquem de olho em Henrique durante
o encontro com laura. Podre Inócio aconselho Es
cobar o parar de se sentir culpado pelo gravidez de
Ano. Florindo aviso Magnólia que três quadros fo
ram vendidos. Galileu repreende Viriato por estar
comprando os quadros de Magnólia. Gaspar pede
Guilhermina em casamento. Henrique foz uma

proposto o loura e lhe oferece o desquite.

BELEZA PURA
Adamastor flagro Ivete atrós dos cortinas e avi
so Robson que uma mulher esquisito o aguardo
no outro solo. Preocupado com o presença de
Gaspar. Ivete falo rapidamente com Robson. O
pedreiro fico certo de que elo também só quer
o seu dinheiro. Renato apresento Norma o seu

novo farmacêutico. José Henrique coloco Rob
son em uma reunião com executivos. Robson
conto piados, serve tutu poro todos e descon
trai o ambiente. Norma invade o clínico Beleza
Pura. Guilherme volto à clinico poro pegar o suo

agendo.

DUAS CARAS
Todos admiram o beleza do noivo Sabrina. lenir
pede que Barreto disfarce o cora de mau humor.
Débora esbarra em Jojô que o convido poro 01-

moçar. Débora sente nóuseas e ele comento que
só falto ser uma gravidez. Barretinho e Sabrina
soem do igreja sO,b uma chuva de arroz. Ferraço
busco Renato poro viajar. Todos comentam sobre
os cosas populares que Juvenal vai construir.
Evilósio se revolto. Narciso incentivo Evilósio o

fazer seu comício antes de Juvena!. Barretinho
aceito convite poro trabalhar no Nigéria.

AMOR E INTRIGAS
Marília morre nos braços de Camilo. Alice cho
ro. Camilo entro em choque. Camilo ligo poro
Antonio e aviso que Marília morreu. Camilo
aviso poro Marcos que o mõe dele faleceu. Eu
genio, em prontos, aviso Pierre sobre Morília .

Camilo diz poro Marcos e Antonio que Marília
morreu feliz. Dorotéia vai 00 velório de Marília
e ignoro Alice. João e Cris amparam Marcos.
Felipe vê Pedro abraçando Alice. Camilo pede
atenção de todos no velório e foz um discurso
sobre o esposo. Bruno visito Valquíria e aviso
que Marília faleceu.

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Velociraptor onda no direção de Mario e Hélio,
que se encolhem. O dinossauro pressente o

presença dos dois. Vovó, Cris e Pachola falam
com César, que estó em outra cela. Vovó diz
para Cris fazer Capeletti levitar e assim render
o segurança. Célio coloco termômetro em Paolo
e se assusto 00 ver que o temperatura dela estó
muito baixo. Paolo disfarço e falo estar bem.
Helga se despede de todos e vai embora. Paolo
aviso que irá se deitar e, quando viro 'de costas, .

fico com lingua de cobra.
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Pré-estréia: Zé do Maitê Proença
Caixão na TV lança um livro
üetor e cineasta José Mojica Marins, Maitê Proença reuniu amigos e gran-
criador do personagem Zé di> Caixão, des nomes do televisão brasileira no

realizou o pré-estréio de seu progra- noite de autógrafos de seu novo livro,
mo de entrevistos, O Estranho Mundo, "Uma Vida Inventado", no Leblon,
de Zé.do Caixão, em São Paulo. Mojica nesta semana. Fãs do trabalho do
contou que não gostaria de entrevis- atriz como escritora, famosos como
tor o apresentadora Luciano Gimenez: Ney Latorraca, o casal Cláudio Roia
"Elo é burro de verdade, falto miolo".

-

e Edson Celulari prestigiaram o lança-
O'programa estréio no dia'25 de abril mento e fizeram questão de receber
no canal Brasil e lá tem 26 episódios um autógrafo. Ney leu pequenos
gravados. trechos do obro poro os convidados.

Sabrina Solo é
cercada por fãs
Sabrina Sato é qcrnntln de sucesso,
ainda mais quando se troto de um

evento de beleza. E nests semana, o
apresentadora atraiu uma multidão
na'Hair.BrasiI2008, feira que traz os
lançamentos do setor. No evento, o
ex-BBB divulgou uma meia fino em

aerosol para deixar os pernas mais
bonitos em um minuto. Sabrina confe
riu o.efeítn do produto, após aplicá-lo
no perna de uma modelo.

SUDOKU
6 1 9 7 3

SOBRE OJOGO
É um jogo de lógica muito simples e vlcíente. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 a 9 sem

repetir números em cada linha e cada coluna, Também
não se pode repetir números em cada quadrado de 3x3_ PREVISÃO DO TEMPO .

A frente frio se desloco pelo litoral catarinense,
em direção 00 Sudeste do Brasil. Mesmo assim,
ainda mantém o tempo instável com muitos
nuvens em boa porte do Estado.

� Jaraguá do Sul e Região

,SOLUÇÃO � Fases da lua

NOVA
• BRESCENTE

713' � 1413

6 l' 8 5 1:;9<:711 ''3 4 2í
4 3 7 2 1 6 8 9 '5,
295438176
984 '325 761
362781954
'5,7 1 9;\6 4 2 ,8 3

85367'2'419
149853627
7 2 6 1� 9 5 3,8,

S�XTA "0"-"MIN: 19° C '

MAx: 23° C ! ,o, , {I
Chuvoso

QUINTA

Mí�:19°C0...MAX: 24° C
. I 1�- I I" ,

Chuvoso

HOJE

MíN: 20° C
-

MÁX: 28° C
Sol com nuvens

iJ� LEÃO

�.:> (22/7 o 22/8)
::. ') Seu contato com

� u.--: Netuno exi'ge de
você todo calor

que é capaz de dedicar 00 ou

tro. Invisto porte de seu tempo
nessa relação, assim poderá
equilibrar os momentos que ti
verem juntos com os momentos

que você quer só poro você.

)(
GÊMEOS
(21/5 o 20/6)
Muito coisa boa
está poro rolar no
vida do geminiano.

É importante que você vivo suas

aventuras inteiramente e que
esteja bastante seguro do que
quer. Os encontros descontraídos

,

com pessoas conhecidos estão
favorecidos por Netuno.

#
LIBRA
(23/9 o 22/10)
Suo área do
criatividade e ex-

-

pressão ainda está
estimulado por Netuno e Lua e lhe
confere um dom extraordinário
poro inventor novidades proze
rosas. Mostre-se 00 mundo com

ousadia e saiba faier bom isso de
seu senso artístico e estético:

ÁRIES
(20/3 o 20/4)
Com o Lua ainda no

signo de Aquário,
você sente um

acúmulo de energia. Seria
aconselhável que você procu
rasse canalizá-lo de modo mais
apropriado poro não gostá-lo :

- em võo. Chame amigos poro lhe
fazerem companhia e projetos.

�" CÂNCER

II}'
VIRGEM

, �.� (21/6 o 2.1/7) .

(23/8 o 22/9)
,,-.;••_-.-;;, As energias do dia O cotidiano onda
: � de hoje com lua -

um tonto confuso
junto o �eturio neste dia-em que o

pedem 00 canceriano uma dose _ Lua está em Aquário. Este é um
'

adequado de_equilíbrio e bom . bom momento poro ver o que
-

senso, 00 invés de agir tomado . deve ser mudado. Tente praticar'
pelo emoçõo puro. Vejo o que algo útil aos que o cercam, mos

quer poro você e poro seu sem ficar servindo às pessoas à
relacionamento amoroso. suo volto e se estressar.

ESCORPIÃ9
(23/10 o 2'1/11)
As atenções do diu
ainda estão vol
t!ldas para o área
familiar, porém hoje

é importante que você reserve
uin pouco de tempo tàmbém poro
suas coisas pessoais. Nétuno pode
criar um climo de desentendimen
to que deve ser contornado.

TOURO
(21/4 o 20/5) -

A posição dos pla-
netas hoje promete

.

00 taurino, um dia
de aconteciméntos variados e

inéditos. É possível que você
recebo vários convites poro
festas ou mesmo poro:sair com
amigos. Aproveite que você.
está numa boa fase poro sair.

CHElA I MINGUMHE

21/3 j � 29/3

IV

SÁBADO .

Mí�:1YOC�.MAX:23°C�
Nublado

. SAGITÁRIO
(22/11 o 21/12)

91 Sagitariano, vejo
( { que nem sempre

se pode sair por aí
dizendo o que sente. Pense me

lhor antes de falar o que pensu,
principalmente hoje que Netuno
comando o cenário cósmico. É
importante se manter diplomáti
co com os que o cercam.

CAPRICÓRNIO
J (22/12 o 2011)

",.(. Você está com '

mais coragem'
poro expõr suas

idéias às pessoas que o cercam.

Evite fazer algumas avaliações
precipitados, nem julgamentos,
pois netuno e Lua podem criar
um clima de fantasio. Deixe fluir
o que pode acontecer de bom.

O CORREIO DO POVOmQUARTA-FEIRA, 2 DE ABRIL DE 2008

ANIVERSÁRIOS

2/4
Amauri Francisco Hruschl<a
Ana G. Floriano
Andréia Urbanski
Antonio S. Ferreira
Aryele F. Urbanski
Cristina Nelmann
Déborah Pereira Barras
Dirceu César Pother

.

Etelvino Darli Busnardo
Everton Hornburg

_ Filipi TeiXeira
Gilmar 84roogoso
Heloa ,Andreza Rublo
Ideroldo Reichert
Jeisse Karina Bauer
José Luiz lai
Ketli la
Leia Cristina Krehnke Schneider
Livio Leitempergher
Mailent� P. Sasse
Mórcia Demetrio
Marco Antonio Schwirkouski
Marcos Bier
Nelva Forlim
Paulo de Carvalho
Paulo Sérgio Hernatski
Raquel de'IMedeiros
Rogério Limberger
Sándro Wachholz
Silvio Voigt
Vald-ir Martins
Vilnia de P.Schmitz

,
.' .

DIVIRTA-SE

No poste '

Um bêbado chego em frente o um

poste e comesa o bater e chamar:
- O de coso! O de coso!
Posso um camarada e tiro sarro dele
dizendo:
- Não tem ninguém em coso, amigo.
O bebum olho pra cimo e resp.onde:
- Cloro que tem,a luz tá aceso!

. A aeromoça .

E o aeromoça pergunto 00 passageiro:
- Aceito jantar?
- Ouais são os opções?
- Sim ... ou ... não!

AQUÁRIO
(21/1 018/2)
Maisumdia
de Luaem seu

signo, e hoje junto
o Netuno, lhe guronte outro dia
em que você deve ser o centro do
universo, sem fantasio. Apenas
analise bem seu individualismo,
poro depois se preocupar com es

problemas do humanidade.

PEIXES

1M. (19/2-0 19/3)
•• Seu regente Netuno
�..., hoje junto à Lua

,

, mostro o pisciàno
com maior tendência 00 sacrifício. '

Não se coloque no posição de
,

vítima dos -acol)tecimentos. Se
,

esse sentimento tomar conto de
você, procure ver o quanto você
também é participante.
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Elemento valoriza ambientes
e deixa o lar harmonioso

Há quase 130 anos fazendo

parte do dia-a-dia da
humanidade a lâmpada não é

mais um simples objeto de
vidro que projeta luz. Hoje
este elemento valoriza
ambientes e deixa a casa mais

aconchegante. A iluminação
residencia] é um assunto

muito pessoal e deve ser feita
sob medida.
No entanto, não existe

fórmula pronta. Mas quem
nunca caiu no erro de usar

lâmpadas com alta definição
na sala e não conseguir assistir
televisão porque se sente

ofuscado? Ou não utilizou
lâmpadas que 'emitem muito

calor no banheiro e transpira
na hora de se maquiar? Isso
sem contar aquela conta de
luz gigantesca do fim do' mês.
As funcionalidades dos
ambientes também devem ser

levadas em conta. O

posicionamento das
luminárias deve ter harmonia
corn a decoração da casa. É
importante descobrir o tipo
ideal de lâmpada para o efeito
de iluminação desejado e o

posicionamento ideal que ela
deve ter. As características do
produto devem atender ás
necessidades do ambiente,
não o contrário.

viverbem---

Luz: indispensável na decoração

Na cozinha

Um aspecto que deve ser

observado na cozinha é a

necessidade de se enxergar
com precisão os alimentos.
Por isso, o ideal para esse

cômodo é utilizar lâmpadas
com grande IRe (Índice de

Reprodução da Cor ). As
lâmpadas incandescentes são

as que possuem maior IRe.

.'

Na sala de estar

Uma sala de estar precisa ser

agradável e transmitir
conforto. Este efeito se dá
através da utilização de

lâmpadas com aparência de
cor amarelada. Cuidado com a

iluminação focada. É mais

sofisticada, mas pode dar a
impressão de ofuscamento. A

distribuição deste recurso

.,

deve ser feita corretamente.

Caso contrário o ambiente

poderá ficar escuro. A melhor

opção para a sala de estar é

utilizar uma iluminação mais

difusa, com luminárias
suspensas.

No quarto

Uma boa opção para o

quarto é ter uma luz
uniforme e indireta, já que o

ambiente requer conforto.
Para se chegar a esse

resultado as luminárias com
filtros são bem vindas. Não

podemos esquecerdas
atividades que são

desenvolvidas no quarto,
como ler, ver televisão, trocar
de roupa, namorar...um

recurso útil é a dimerização,
ou seja, um controle para a

intensidade da lâmpada.

Na sala de jantar

Para os que gostam de
brincar com as luzes este é o

ambiente ideal. A sala de

jantar é versátil, já que agrega
vários momentos como um

almoço em família, um jantar
a dois, uma recepção para os

amigos ...Dois focos de luz em

cima da mesa vindos do teto

é uma boa escolha. 'Outra
tendência é um lustre
pendente central, que
poderia ter dimerização, este
recurso cria uma atmosfera
mais intimista para a sala.

No banheiro e prejudicam as mulheres na

hora de se maquiar e homens
quando fazem a barba.
Ao contrário do que se

imagina a luz de camarim
também está com os dias
contados. Ela cria sombras,
e as lâmpadas são muito

quentes, fazendo o usuário

do espelho transpirar com
facilidade.

Os maiores erros de
iluminação estão no

banheiro. Por isso tome
cuidado a regra é:

iluminação uniforme e

intensa, principalmente na

bancada da pia. Lâmpadas
refletoras? Nem pensar.
Elas criam sombras no rosto

Dicas de iluminação para a Casa
- É importante pensar na quantidade de luz realmente
necessária em cada cômodo. Muitos projetos exageram na

quantidade de lâmpadas que, focam em espaços que não

precisariam de tanta luz e deixam escuros locais que
deveriam ser mais iluminados.

- A cor das paredes do cômodo deve ser levada em conta

para escolher a melhor forma de iluminá-lo. No caso de

paredes mais escuras, que absorvem mais luz, o ambiente

precisa de lâmpadas com maior intensidade.

- É importante, na hora da escolha da lâmpada levar etn
conta sua emissão de calor. Lâmpadas incandescentes são as

que mais emitem calor. Nuncadevemos colocá-las logo
acima de urna poltrona pará assistir televisão ou na praia
farão qualquer um transpirar,

Materiais Elétricos

(47) 3370-7711
LUSTRES LUMINÁRIAS ABAJURES
TOMADAS MATERIAL ELÉTRICO EM GERAL

Rua Walter Marquardt, 1650 laraguá do sul-se
www.brimadec.com.br
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Conteúdo Viverbem do Jornal O Correio do Povo

Com um layout moderno e arrojado, leve e inovador.

A proposta do Viverbem, com sua publicação toda

quarta-feira no Jornal O Correio do Povo, possui
como toco principal o segmento de arquitetura,
urbanismo e paisagismo. Além deste guia completo,
você tem a comodidade de receber o seu jornal em
sua casa.

Outros temas como, projetos para construção ou

reforma da casa, apartamento ou comércio, áreas

de lazer, novidades em decoração, móveis para sala,

cozinha, escritório, iluminação, tudo você

acompanha aqui. Programe-se!

O CORREIO DO POVO
P��1919

www.oconeiodopovo.com.br
(47) 3371-1919
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FALECIMENTOS

F.aleceu às 14h30 do dia 31/3, a

!irn. Sonill Palma de Luca, com ida
de de 52 enes, o sepultamento foi
realizado dia 1/4, com saída do fé
retro da Igreja' Dívino Espírito San
to, em S¢hroeder,' seguindo para

.. o cemitério, Municipal da mesma
- localidade.

Faleceu às 19h do dia 31/3, o Sr.
, Vitório Lazúiris, com idade de 91
Ifoos;'o sepultamento foi realizado
,dia' 1/4, com 'saída do féretro da
Câmara de Vereadores de Jaraguó
do Sul, seguindo para o cemitério

Muni�ipal do Centro_

Ensino
fundamental

Com o objetivo de refletir sobre o am

p.liação do período de escolaridade no
, Ensino Fundamental e suo organização

,

dos tempos e espaços e dos'currículos, o
curso "Solto para o Futuro - Indagação
sobre o Currículo do Ensino Fundamen
tal" seni ministrado no telesscla do 6e�
red/SDR, de Jaraguá do Sul. Com inicio
no dia 7, às 18 horas, o curso e voltado'
aos profissionais do educaçãó que atuam
em escolas públicos estaduais. As inscri
ções devem ser entregues porá Juraci; no
telessoln do 6ered. Outras informações
pelo telefone '3371-185�.' ,

'.Curso ensina a pensar positivo
o palestrante Aldo Barlletta ministrará o curso "O Segredo, uma jornada
para o sucesso", nesta sexto-feira, dia 4, no auditório do Kayros Hotel, às
19h30. O consultor internacional está em turnê no Brasil desde junho de
2007, e através do curso ele ensina como aumentar o poder do cérebro, ter
o prático de pensar e agir e se transformar na pessoa que você sempre quis.
A contribuição é de R$ 35 por pessoa e cosa participante deve levar duas

'

caixas de leite ou dojs brinquedos paro doação.

Olimpíada
Portuguesa'

As escolas públicos municip'óis 'e esta
duais de Jaraguá 'do Sul interessadas
em participar da mimpíada de língua
Portuguesa - Escrevendo n Futuro têm
até o próximo dia 14 poro se inscre
verem. O cadastramento é feito via
on line, nos sites, www.mec.gov.br; ou
www.escrevendoofuturo.org.br. Todas
as escolas públicos podem participar
deste concurso, que prevê formação
e premiação para professores e estu
dantes.

Encerrada a inscrição
Participarão do 12° Festival Estudantil dI) Canção, no dia 17 de abril, 49
estudantes do ensino municipal, estadual e superior de Jaraguá do Sul. De
acordo com a Fundação Cultural, cada entidade realizou etapa eliminatória
na própria instituição e indicaram o candidato para representá-Ia. O Festi
val iniciará às 13h30 com a apresentação da categoria A (do 1 ° 00 5° ano) e
B (60 00 9° ano) e às 19h30, com o "C': (ensino médio e superior).

CO-NCURSO_
.

,

, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Maiores ínformações
Fone: 3055-202.1

�'PONTOCOM
.

� TRt;:INAMENTO EM INFORMÁTICA
Rua: Epitácio Pessoa.Bô - Centro
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Doenças relacionadas com o tabagismo causam cerca de cinco milhões de mortes por ano

VOCÊ CONCORDA COM A INDENIZAÇÃO AO SUS?

MIRIAN STRELOW, 35 anos,
auxiliar de produção
"Não, cada um deve ter a cons
ciência de saber que faz à saúde
e não fumar. O cuidado com a

doença deve ser do fumante".

EupíDIO STIGHEN, 52 anos,

representante
"Não concordo. Não sabemos
se o governo vai investir o
dinheiro no lugar certo. Que
dêem esse dinheiro a outras

instituições".

VALÉRIO LOPES, 28 anos,
mecânico de motos

"Não, porque fuma quem
quer. Se eu fumo devo estar
consciente que vou gastar com
minha saúde".

CLEDSON SILVA DOS SANTOS,
28 anos, eletricista
"Perdi muito gente por causa
desse vício. Sei que faz mal
.e até parei de fumar.
Concordo até demais com

a indenização".

WILLIAN MOLLER, 23 anos,
auxiliar de produção
"Os fabricantes de cigarro es

tão fabricando algo prejudicial
à saúde e devem ser responsa
bilizados por isso".

CHARLENE DOS SANTOS,
18 anos, desempregada
"Sim, 'mas os fabricantes é
que não vão gostar da idéia.
As doenças são provocadas
pelo cigarro por mais que as

pessoas saibam".

LEGISLAÇÃO

O CORREIO DO POVO IEQUARTA-FEIRA, 2 DE ABRIL DE 2008

Projeto de Lei:
SUS receberá
indenização
Fabricantes de cit'"arro podem
ser responsabiliza, _.3 por danos

Os n�meros do ,tq�bagismo
A Organização Mundial de Sqúd� 0/ mundial adulto. No Brosil, cerco de 24%

'considera o tabagismo como a princii •. dasmulheres aderiram o vício. Conforme'
pal cousa de morte evitóvel em todo Ô outro �imativo do OMS, 10 mitmortes
!}lunda, com cinco milhões de morteS aióiia� ocorrem pelo uso do tabaCO, acu"
por ano. Segundo a orgaliizaçQo,. lIJulondo 4,9 milhões 00 ano. Em 2030,

;

de 1-2 bilhão de pessoas são fumoS casoastaxasdeconsiJmo�emont am;'
o equivalente a um terço da populo serão 10 milhões de mortes anuo'

Fabricantes de cigarros paga
rão indenização ao SUS (Sistema
Único de Saúde) pelos gastos
com doenças relacionadas ao

uso de derivados de tabaco, se o

Projeto de Lei 2549/07, que ainda
tramita em caráter de urgência
na Câmara dos Deputados, for
aprovado. O projeto, criado pelo
deputado Jorge Tadeu Mudalen
(DEM-SP), deixa sob responsabi
lidade do poder público, dos usu
ários do SUS e dos produtores de
tabaco a definição das doenças e

valores indenizados. Máquinas
para a venda de cigarros e charu
tos também estão proibidas sob
pena de multa, de acordo com o

mesmo projeto.
"Isso é muito complicado",

garante o médico Fernando
Benkendorf, também chefe-do
pronto socorro do Hospital São
José. Ele concorda que os- fa
bricantes de cigarro devem ter

responsabilidade social, pois
influenciam no consumo e no

vício. "Mas é difícil compro
var que aquela doença foi de

responsabilidade exclusiva do
tabaco", confirma Fernando, "e,
além disso, a escolha é do in
divíduo que fuma". Segundo a

OMS (Organização Mundial da
Saúde), as doenças do tabaco e

relacionadas somam perto de
50.

Para o médico, as empresas
de tabaco deveriam contribuir
na prevenção das doenças, com
programas educativos e, campa
nhas para diminuir o consumo
diário do fumante. "Quando ini
ciou a venda e o vício do cigar
ro não se sabia que ocasionaria
tantas doenças, por isso obrigar
uma indenização parece radi
cal demais", confirma Fernan
do. Outro fator seria a falta de
critério, pois "o cigarro destrói a
camada interna dos vasos san

guíneos, sendo co-responsável
por outras doenças".

Quanto ao dinheiro da inde
nização, Fernando não contesta:
"O SUS é muito limitado, esse

dinheiro possibilitaria um me

lhor atendimento". Ele diz que
a verba liberada pelo SUS quase
sempre não é suficiente, e por
isso "no São José, o dinheiro que
sobra dos convênios é gasto no

sistema de saúde" i O médico diz
que a entrada no SUS é difícil e
que deve ser consciente para me
lhorar o atendimento.
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DESFILE DA PAQUETA
Um coquetel promete causar frisson hoje à noite, em Jaraguá.'O evento,
que acontece no Shopping Breithaupt, às 19h30min, é para um seleto
público, só para elas, e será marcado por um desfile de sapatos da cole
ção Outono-Inverno 2008 da Paquetá. A recepção com-mil novidades vai
marcar época, acreditem!

,

NO SOFA
Os engenheiros Osmar Günther e César Rocha são duas figuras
amigas, conhecedores do política jnrnqunense. Faça solou
faça chuva, a dupla é cadeira cativa no Shopping Breithaupt.
lá eles falam e observam tudo, principalmente no que diz

respeito às beldades que circulam nos corredores das lojas.
São duas aves de rapina.

EllA
.Segundo consta, está para tramitar na

Câmara dos Deputados um projeto de lei
instituindo feriado nacional no dia 1 ° de
abril. Segundo alguns parlamentares, O
Diu da Mentira merece muito mais até
do que o Dia do Trabalho. Pode?

QUER OU NÃO QUER?
A mulher do Calcíflides sumiu e

dois dias depois, desesperado, ele
resolveu dar queixa na polícia:
- O senhor tem uma foto dela? - inda
gou O delegado.
- Sim, aqui está.
Após:olhrir o retrato, o delegado per
guntou:
-·0 senhor quer mesmo que a gente
encontre sua mulher?

NIVER'
Não'ousem esquecer de cumprimentar
hoje o meu amigo e empresário mas

sarandubense Mauro Barmorski, pois
nesta quarta-feira ele troca a idade.
Por favor, liguem pra ele.

OLHA ESSA
Uma 'xícara do tipo certo de chocolate
pode ajudar o sistema nervoso e re

tardar parte da perda de função que
ocorre com o elivelhecimento, afirmam
pesquisadores britânicos. Esse cho
colate aí pode ser muito bom para a

cabeça, mas... E p�ra a barriga, hein?

HARMONIA
-Móveis-

3373-0490

·www.harmoniamoveis.com.br

DO LEITOR
Recebi uma cartinha da senhora
Melânia Maria Costa. A verdade,
sempre a verdade, poderá chegar
tarde, porém, sempre. aparece. Já
a maldade existe na mente, nas

ações e no coração dos seres hu
manos de caráter duvidoso.

FOFOCÓDROMO
Mesmo que o assessor parlamentar·
Marco Antônio Costa desconverse,
dizendo que é puro balão de ensaio

rPs comentários de sua candidatura
como vice na chapa de Irineu Pasold,
os mais próximos garantem que a

mosquinha ozuTteria pousado na sua

sopa e que o homem não fala de ou

tro coisa a não ser dessa dobradinha,
ele e Irineu na majoritária.

Curtir um bom papo
e tomar aquele chopinho

no Meu Boteco.

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é a amiga e a sem-

.

pre bonita Adriana Cerutti, que lê
esta coluna para ficar por dentro
das novidades da nossa sociedade.

EM ALTA

11

Casal Cort e loli linzmeyer, proprietários da KLC Conectores,
comemora hoje, em Corupá, 25 anos de sucesso da empresa.

" Quando alguém que você conhece estiver no fundo
do poço, envie-lhe anonimamente algum dinheiro

dentro de um envelope, dizendo felicidades ,,JACKSON BROWN JR.

Katy Brüchi
toda bonito!1a_

durante a teste
de colação de_
grau no curso

de Marketing,
no sábado, ·na
sexta-feira no

baependi

Abel
Hackbarth
e Adriana
Schwirkowski

festejando
três meses de
muito love

CENTRO: 3371-0800
BARRA: 3370.0.072
�_.br

www.wizaTdjaragua.com.br

TE CONTEI!
.. MarcelÓ,Muller, o'tv1arCelÕl5;*dii
que nã,o está perden�o temp9 e"já
fonda preparando � gravandoo seu
vídeo para seleçãô dó próxÍlno Big

.

Brother Brnsil 9., Ele tem certeza' ,

'que sêrá eScolhido de qualq'uer
, jetto! Será?!

c' • )�o próxiRlg dia sete d'e.ollril;
'môs 19b30,min, acontece no Centr,o
Empresarial deJaraguá do Sull
o lançamento do

..
livro Segredos

d�.fa�saporte, Crôni�as .'

EKecuti�o Iníernacion'all do
pelo escrito�Américo Ribéir�
Mendes'Netto:

.

.

, ..11 Mesm9 ..
com a .pequ�na chuva

·

que vem cóilido.,mf cidóde, o calor
�á insuportável. Precisamo� ,!!lUito
da ajuda dê Nosso Senhorq dos
PrazeresJChyvo sem estragos!

'?

• No prólIimo dia 1.1 de abrilt
tej11tQ:.2° Nereu In Ri>ck, no

.�

'·Autódromo de Jaroguó. Festa "

fimperdível. Serão mais de 20% "

· ti'aildas tocandó o dia todo. ::.

• O empresário Hélio Micheluzzi,
da Karlache, depois de umqselJl.ana
em Nova Iorque/voltou com' a

.

bagagem çheio de novidades do
mur1i1o fashipn: "

'

\.Ií O meu o�raço de fieje, cheio
de energins.positivas, vai para o

amigo Dr. José�. 40s S�ntos Neto,
que embora um pouco sumido,

·

lê ri colYQa para ticartotalmen.te
antenado'no �ue acontece no nossa
querida Jaragúá.e região.

"

• Ganhei.o título de melhor colu-
,

nisto. social 9Ihorap(e�9nta-
dor de 1V]"

'

o noh conêórilei
çom os c�itérios da pesquisa, até
agora não recebi o convite para
receber o prêmio. Prova o que eu

.haviq falado, o institutOtnão. é sério;
Com certeza aq��,19 qye desem
bolsou a ,!Jrana �,o meu.:lugar ypr
receber. E o cúmulo!

.

i Como seria melhpr e maiof:se
a amizade do ser humanoJosse
sincera, completo, sem artifícios,
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CIRCULAÇÃO .

Para trafegar com o mercadoria, o emissor irá imprimir o DANFE - Docu
mento Auxiliar do Noto Fiscal Eletrônico. Este documento pode ser impresso
em impressora laser convencional e irá conter o chove do NF-e. Em coso de
fiscalização durante o tráfego do mercadoria, o DANFE possibilitará 00 fiscal
conferir a validade da NF-e pelo web. O DAN FE, contudo, é dispensável de
armazenamento e pode ser impresso em quantas vias forem necessárias.

MERCADO REGIONAL

Nota fiscal.eletrônica
Muitos empresários desconhecem, mas a partir de abril o governo federal vai ampliar a utilização da nota fiscal eletrônica
(NF-e). Trata-se de uma tecnologia que elimina as tradicionais notas fiscais em papel (tipos 1 e 1 A), que são utilizadas
para documentar transações comerciais entre pessoas jurídicas.

NF-E - O QUE É?
A nota fiscal eletrônica (NF-e) é um novo mode
lo nacional de documento fiscal em meio ele
trônico. Este modelo já vem sendo usado desde
abril/2006, quando o projeto estava em fase de
testes por 19 empresas em 6 estados (Bahia; São
Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás
e Maranhão). Hoje. diversas empresas de grande
porte já emitem NF-e, sendo que o total faturado
neste modelo já é superior a RS 30,5 bilhões.

COMO FUNCIONA?
O contribuinte emissor da NF-e, deve gerar as in
formações da netn fiscal em um arquivo padrão
XMl, conforme layout disponível no site oficial da
NF-e (www.nfe.fazenda.gov.br). Para garantir a

autoria deste documento, o emissor deve assinar
o arquivo digitalmente, por meio de um certifica
do digital que contenha o CNPJ da empresa. Esse
arquivo então é enviado à receita que irá proces
sá-lo e retornar a autorização ou rejeição da NF
e. O mesmo processo ocorre com o cancelamento
das notas fiscais.

INDICADORES CÂMBIO
I íNDICE VARIAÇÃO------------------�

I IBOVESPA 2,96%

LUIZ MARINS, CONSULTOR
E PALESTRANTE

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

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
1,743 1,745 -0,46%
1,561 1,561 -0,98%

VANTAGENS
Como todo o processo ocorre em meio eletrônico, deixa de existir a neces
sidade de armazenar as notas fiscais em papel tal como é feito hoje (o
armazenamento, hoje, é de pelo menos 5 anos). Outra vantagem é que os

mesmos layouts de arquivo XMl utilizados para efetuar a comunicação entre
. a empresa e a receita podem ser aproveitados para realizar integrações
entre cliente e fornecedor (B2B), aproveitando-se de um padrão único e

nacional.

�
s
::o
>
is

ADIPLENTES
A fiscalização também será ampliada. Este modelo de operação exige que
a empresa envolvida esteja sempre em dia com a receito, ou esta correrá o

risco de não poder mais faturar ou até mesmo de comprar.

QUEM É OBRIGADO A EMITIR?
A partir de abril são obrigadas a emitir NF-e as empresas fabricantes e

distribuidores de cigarros e produtores, distribuidores e revendedores de
combustíveis líquidos, descartando a emissão de notas fiscais em papel.
A partir de setembro, esta obrigatoriedade é estendida para as empresas
do ramo automotivo, de bebidos alcoólicas e refrigerantes, medicamentos,
cimento, frigorífico, de aços semi-acabados e laminados, planos ou lon
gos, relaminados, trefilados e perfilados, de ferro-gusa e fornecedores de
energia elétrica. Até o fim de 2009, o governo federal estimo que 12 mil
empresas terão adotado a certificação digital.

etarrek@terra.com.br

Há empresas que parecem estar engajadas num
processo de melhoria contínua do auto-engano.
Elaboram orçamentos que sabem que jamais serão

cumpridos. Fazem planejamentos estratégicos que
não serão seguidos, nem mesmo tentados. Estabe
lecem metas e objetivos inalcançáveis para marke
ting, vendas, produção, etc.

Na verdade, a impressão que temos é que as

pessoas riem do que elas próprias elaboram, pla
nejam e escrevem. Pensam estar enganando seus

chefes, diretores, matrizes ou sei lá quem, mas na
verdade estão enganando a elas mesmas. Fazem
-o que chamamos de melhoria contínua do auto

engano.o

Há profissionais que também são especia
listas em -auto-engano. São os vendedores que
imaginam não preoisaf -visitar clientes e que
basta enviar tabelas de preços via e-mail. São

diretores, gerentes, supervisores que acreditam
poder dirigir, gerenciar e supervisionar sem sair
de seus gabinetes ou salas. São chefes em geral
que não participam do recrutamento e da sele
ção de seus colaboradores, delegando integral
mente a tarefa para o RH. São profissionais que
acreditam poder ter sucesso sem estudar, sem se

aperfeiçoar, sem se atualizar. São aqueles que
acreditam poder enganar, mentir, ludibriar e

ainda vencer no longo prazo. São aqueles que
riem dos outros, quando na verdade deveriam
chorar por si mesmas. Essas pessoas todas - e

outras mais - são as especialistas em melhoria
contínua do auto-engano.

A verdade é que todos RÓS estamos muito can

sados desse auto-engano que não nos tem levado
nem à motivação, nem ao sucesso.

.

Pense nisso. Sucesso!

-----------CARREIRAEM'PAUTA-----------

"Alguns vendedores imaginam não precisar visitar
clientes e que basta enviar tabelas de preços via e-mail ••

A melhoria
,contínua do
auto:engano
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SANTACATARINA---------

Conab vai compmr arroz do Sul
Companhia Nacional desembolsaráR$ 50 milhões para aquisição do cereal
FLORIANÓPOLIS

A Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) vai des
tinar R$ 50 milhões para à aqui
sição de arroz da Região Sul do
País. Desse total, R$ 45 milhões
serão para o Rio Grande do Sul
e R$ 5 milhões para Santa Cata
rina. Segundo o diretor de Ges
tão de Estoques da estatal, Ro
gério Colombini, a medida vai

garantir ao produtor rural sus
tentação de preço, pelo menos,
no patamar do valor mínimo.

Segundo informações da
Conab, nos dois estados o preço
mínimo está cotado atualmente
em R$ 22 para a saca de 50 qui
los. Com os recursos, que serão

aplicados por meio de Aquisi
ção do Governo Federal (AGF),

devem ser compradas até 120 '

mil toneladas do cereal. É a pri
meira vez no ano que o governo
intervém nesse mercado.

As cooperativas e os agri
cultores interessados em ven

der o grão devem se cadastrar
na superintendência regional
da Conab nesses Estados. O
arroz deve ser do tipo 1, lon
go e fino, além de estar limpo,
seco e armazenado.

O produto será utilizado
pelo governo para formar esto

ques públicos, que servem para
regular o preço quando houver
alta excessiva para o consumi
dor. Também poderá ser usado
para atender programas sociais
e regiões em estado de emer-

gência e calamidade. Segundo o Conob, em Santo Catarina e no Rio Grande do Sul a soco de 50 quilos está cotado em R$ 22

. ... Virou aflição
.

. .

üuem é candidato ,e tem orkut, site ou página no internet perdeu o sono depois de tomar conhecimento dos declarações do
ministro do TSE; Marco Aurélio Melo. Em síntese ele.deu a entender, em relação à propaganda eleitoral, que não estando
previsto· no lei é proibido. E agora? Não são poucos os deputados que exploram esse tipo de comunicação contemporânea.
Só para se ter uma idéia o peemedebista Edson Piriquito, candidato à prefeitura de Balneário Camboriú, sem perda de
tempo passou a deletar tudo que posse representar dupla interpretação. Ou seja, antes prevenir do que remediar. Colegas
seus seguiram seu cominho. Propaganda extemporânea está exemplarmente sende.punldu pelos tribunais eleitorais. A
busca de outros fórmulas, como o orkut, passou a ser alvo dos magistrados. É bom tomar cuidado.

INTER'PRETAÇÃO
Avaliando os movimentações nos bastidores do política o líder
do 025, Gelson Merísio, considerou que no momento a cate

goria enfrenta o que denominou de TPE: Tensão Pré-Eleitoral.
"Todos estão definindo candidaturas e ninguém nesta fase
sabe quem é adversário e inimigo," argumentou.

ERRO
Tem gente apostando que o prefeito de Brusque, Ciro Roza,
não vai disputar os eleições em Baln'eário Camboriú. Deve
continuar no cargo até dezembro. Errou o alvo. Deveria ter
colocado suas fichas em Itaperno onde as chances seriam
maiores: Por sinal está sendo classificado, como município
do vez, com um orçamento de R$ 100 milhões para 2010, e
com a arrecadação em evolução.

CAMPANHA ., '.' .. :
..:, .. ,

,
� -Durante as conversos visando alianças entrà em cena o. ho-
"rario eleitoral gratuito. Tem suo importância e -\',alo'r, mas
ségundo,argumentá de lideranças do Dem()cratas, o partido
não vai se "contaminar" por alguns minutos a mais na te
levisão. Acreditam uue sozinhos, terão no mínimo três e no

,

máximo cinco minutos, o que consideram bom.
'

DETERMINADO
E o deputado Marcos Vieira, que preside o PSDB em

Florianópolis, mondou o recado: "A executiva muni
cipal é o órgão autorizado, em convenção, o tratar de
alianças visando os eleições municipais." Ou seja,
promover conversa paralela não terá efeito.

LEMBRANCA ,
'

Foi o deputado �ergio Grando que registrou um momento

importante no vida do ex-deputado Pedro Colin, que faleceu
ontem. Lembrou que mesmo hospitalizado foi na época em

cadeira de rodas até o Congresso votar a favor do eleição
direto para Presidente do República.

JUSTA
"

'!
Deve entrar em v()taçijo nos próximos dias o projeto do de- .

putado H'erneus'de Nodal homenagéando.o município de,
São JoãQ do Oeste cemo "Capital do Língua Alemã." Só paro
se ter uma'idéia 92% da populaçãoJalam alemão. A bem da
verdade é uma cidade bilíngüe, porque também carrega o

título de menor índice de analfabetismo do país.
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Virgílio quer tucano investigando

PSDB cobra
-

apuraraçao
BRASíLIA

O senador Arthur Vir

gílio (PSDB-AM) defendeu
ontem na Comissão Parla
mentar Mista de Inquérito
(CPMI) deis Cartões Cor

porativos, a participação
de um parlamentar tucano
em investigação feita pela
Presidência da Republica
sobre o vazamento de um

suposto dossiê sobre gastos
do ex-presidente Fernando

Henrique Cardoso.
Ele também insiste em

que a ministra da Casa Ci

vil, Dilma Roussef, seja
convocada para depor em

comissões permanentes do
Senado sobre a denúncia
da existência deste dossiê.
"Muitas explicações têm

que ser dadas pela ministra
Dilma", argumentou.

Virgílio levantou a possi
bilidade de que requerimen
tos examinados pela CPMI e

rejeitados sob o argumento
de quebra de sigilo serem

colocados em votação no

Plenário do Senado.
A comissão de sindicân

cia criada para identificar "o
infiltrado" - como setores do

governo chamam o funcio
nário responsável pelo va

zamento para a imprensa do
dossiê sobre os gastos do ex

presidente FHC - começou a

convocar os servidores que
são alvo da investigação.

SAÚDE

O CORREIO DO POVO IEQUARTA-FEIRA, 2 DE ABRIL DE 2008

Planos ampliam cobertura
BRASíLIA

A partir de hoje, 26 milhões
de brasileiros que têm plano de
saúde terão direito a uma co

bertura mais ampla em proce
dimentos ambulatoriais e hos

pitalares. As mudanças - cerca

de cem novos procedimentos
- valem para todos os planos
contratados a partir de 1999.

A determínação, da Agên
cia Nacional de Saúde Suple
mentar (ANS), assegurará ao

beneficiário o direito a cirur

gias e tratamentos até agora
não cobertos pelas operado
ras. Dependendo da área de

segmentação escolhida pelo
contratante, os planos vão co

brir serviços como a colocação
de Dispositivo Intra-Uterino

(DIU), vasectomia, laqueadu
ra, biópsia de mama a vácuo,
exames de DNA para diver
sas doenças genéticas, auto

transplante de medula óssea

videolaparoscopia e processo
. cirúrgico para epilepsia. A ex

pansão de atendimento prevê
ainda o atendimento nas áreas
de nutrição, terapia ocupacio
nal e fonoaudiologia com seis
sessões por ano cada e psicote
rapia com 12 sessões por ano.

O diretor-presidente da
ANS, Fausto Pereira dos Santos,
ressaltou que um dos principais
benefícios para os usuários dos
planos de saúde é a introdução
de novas tecnologias de saúde.
Ela incorpora novos procedi
mentos do ponto de vista dos

Determinaçõo ANS assegurará ao beneficiário o direito a cirurgias e tratamentos qté agora nõo cobertos

avanços da medicina, retira e

substitui procedimentos que
não estavam sendo mais utiliza
dos por técnicas mais recentes,
íncorpora ações de promoção e

prevenção da saúde e inclui a
atuação de profissionais não
médicos, como nutricionistas,
terapeutas ocupacionais e fono
audiólogos.

NA}USTlÇA
A Associação Brasileira de

Medicina em Grupo (Abram
ge) entrou com um mandato
de segurança no dia 23 de
março na Justiça Federal do
Rio de Janeiro para pedir a

suspensão das novas cober
turas dos planos de saúde,
que entram em vigor hoje em

todo o País.
As operadoras de saúde

reclamam que os novos pro
cedimentos incluídos como

obrigatórios vão gerar um au-

menta de custo para as empre
sas, avaliado entre 8% e 10%.

No entanto, este valor não

poderá ser repassado para as

mensalidades dos clientes, se

gundo ANS. A exceção fica para
a contratação de novos planos,
que poderão ficar mais caros.

O posicionamento da Jus
tiça Federal não foi divulgado
até o final da tarde de ontem.

AGÊNCIA ESTADO

Confirmados 67 mortes por dengue
Secretário pede envio de pediatras de outros estados para combate à doença

RIO DE JANEIRO

A Secretaria de Saúde do
Rio de Janeiro confirmou mais
13 mortes por dengue. Com
isso, chega a pelo menos 67 o

número de vítimas da dengue
no Estado desde janeiro, sen
do 40 crianças. Só na capital, a
dengue matou 44 pessoas. Re
latório do Ministério da Saúde

is informa que a incidência de
� dengue no Brasil caiu 27% em

� 2008. Em números absolutos,
.� o Rio de Janeiro ficou com

Em campanho 226 foram atendidos 36% do total de 120.570 casos

do País.
Para ajudar a desafogar as

emergências, começaram a fun
cionar na manhã de segunda
feira, 31, os hospitais de cam

panha das Forças Armadas no

Rio. Ao todo, 1.200 homens do
Exército, Marinha e Aeronáu
tica vão atender pessoas que
contraíram a doença. No Hos

pital da Marinha, na Baixada
Fluminense, foram feitos 226
atendimentos no primeiro dia e

confirmados 201 casos de den

gue, sendo 84 em crianças.

O secretário estadual de
Saúde, Sérgio Côrtes, pediu que
pediatras de outros estados se

jam enviados ao Rio, tempora
riamente, para ajudar no com

bate à dengue.
O superintendente de Vigi

lância em Saúde do Rio, Vic
tor Berbara, afirmou que se

não for feito um trabalho de

prevenção e controle vetorial
adequados, além da mobili
zação da população, durante
todo o ano, poderá haver uma
nova epidemia em 2009.
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George Bush quer Ucrânia na Otan
Presidente expressa esperança de acordo com a Rússia sobre escudo antimísseis
KIEV

O presidents dos Estados
Unidos, George W. Bush, ma
nifestou ontem seu apoio à
entrada da Ucrânia à Otan

(Organização do Tratado do
Atlântico Norte), durante
visita ao País. Sentado ao

lado do presidente ucrania
no, Viktor Yushchenko, Bush
disse que os Estados Unidos
apóiam a decisão "corajosa"
tomada pela Ucrânia de pe
dir sua entrada no bloco mi
litar ocidental.

Segundo a BBC, o presíden
te americano afirmou que pres
sionará seus aliados militares
durante a reunião de cúpula
do bloco na Romênia, nesta

semana, para apoiar os planos
para a incorporação de Ucrânia
e Geórgia ao grupo. Bush disse
ainda que a Rússia, que não faz
parte da aliança, mas se opõe,
fortemente à expansão da Otan
aos países da antiga União So
viética, não terá o poder de veto
sobre a aprovação da entrada
dos dois países.

O presidente norte-ame
ricano expressou ainda sua

esperança de conseguir um

acordo durante sua próxima
reunião com o chefe de Estado
russo, Vladimir Putin, sobre
o escudo antimísseis que Wa

'shington pretende posicionar
no Leste Europeu. Em Kiev,
Bush disse que "tem esperan
ças de alguns avanços" nessa

reunião, no próximo domingo
em Sochi (Rússia).

"PROFUNDA CRISE"
O vice-ministro das Rela

ções Exteriores da Rússia, Gri
gory Karasin, disse em uma

audiência na Câmara Baixa
do Parlamento russo, a Duma,

,

que a entrada da Ucrânia na

aliança militar ocidental "pro
vocaria uma profunda crise
nas relações entre a Rússia e

a Ucrânia".

Segundo ele, a Ucrânia se

tornaria uma área de acesso

entre a Europa e a Rússia. Ka
rasin disse que os países oci
dentais precisam fazer uma

escolha estratégica porque "a
crise também afetará da ma

neira mais adversa aseguran
ça pau-européia".

Nações pobres pressionr;.,m
ricas em conferência da ONU
BANGCOC

Representantes de países
pobres disseram ontem, du
rante a conferência sobre mu
danças climáticas promovida
pela ONU (Organização das
Nações Unidas) em Bangcoc,
que não assinarão um novo

pacto de combate ao aqueci
mento global caso as nações
maisricas não forneçam a eles
os bilhões de dólares necessá
rios para que se adaptem.

Nações insulares do Caribe
e do Pacífico Sul expuseram
como estão sendo duramente
castigadas por graves enchen
tes, pela elevação do nível do
mar, por ciclones e por outros
efeitos das mudanças climáti
cas em um momento no qual
não dispõe de verbas para eri

gir barreiras nem realocar a

população ameaçada.
'A_ adaptação é crucial para

nossa sobrevivência", adver-

tiu Selwin Hart, delegado de
Barbados, em nome da Alian
ça dos Pequenos Estados Insu
lares. "Se um acordo quando
à adaptação não fizer parte
desse tratado, não teremos ne
nhum incentivo para partici
par", acrescentou. Os países
ricos insistem que, querem
ajudar, mas discordam quanto
à forma.

Os Estados Unidos defen
dem que a ajuda seja volun
tária. As nações européias su

gerem a venda de créditos de
carbono para angariar fundos;
A conferência climática patro
cinada pela ONU começou se

gunda-feira, 31, em Bangcoc,
na Tailândia, e conta com a

participação de representan
tes de 163 países. A intenção
dos organizadores é selar até o

, fim de 2009 um acordo capaz
de substituir o Protocolo de
Kyoto, que expira em 2012.

Presidentes dos EUA e do Ucrânia se encontraram ontem. Bush apóio o entrado do país europeu no Otan

Muçulmanos
são maioria

"

VATICANO

O número de muçulmanos
superou, pela primeira vez, o

.de católicos, fazendo do Isla
mismo a religião com maior
número de adeptos nomundo,
segundo o Vaticano. Dados re

colhidos em 2006 Indicavam
que 19,2% da população mun
dial é formada por muçulma
nos, enquanto 17,4% são cató
licos, disse o editor do Anuário
Pontifício, monsenhor Vittorio
Forrnenti. Formenti diz, contu
do, que o número de cristãos

pode chegar a 33%, se forem
levados em conta também cis

adeptos da igreja ortodoxa, os
anglicanos e os protestantes. A
maior proporção de católicos,
49,8%, está na América Latina,

O Anuário diz que a pro
porção da população de católi-

,

cos do mundo é estável, mas a

porcentagem de muçulmanos
vem aumentando pela alta taxa
de natalidade neste grupo,

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



----------ESPORTE
FUTSAL MASCULINO

Sub-17 viaja para
jogar a Taça Brasil·
Time jaraguaense busca vaga para fase final
JARAGUÁ DO SUL

A equipe de futsal mascu
lino da Malwee/CEJ/FME pega
a estrada hoje em direção a

Erechim (RS) onde, a partir
de amanhã, disputa a fase eli
minatória da Taça Brasil de
Clubes Sub-17. Como cam

peão catarínense, o time jara
guaense ganhou a vaga para a

competição, que chega a sua

terceira edição. Os adversários
na briga serão o Paraná Clube,
o Gaúcho e o APFC/Palestra,
este último classificado por
ser sede. 'Os outros, por serem

campeões estaduais.
O técnico Augustinho Fer

rari trabalhou os últimos dias
na Arena Jaraguá, para que
os jogadores se adaptassem
a quadras de tamanho oficial
(40x20m). O único desfalque
da equipe será o pivô e ar

tilheiro Eduardo, com uma

lesão no pé direito. Ferrari
espera encontrar muitas difi
culdades em terras gaúchas.
"Nosso grupo é um dos mais
fortes do país. Com certeza,
quem passar aqui, vai para
a final. É mais fácil vencer a

Taça Brasil do que o nosso re

gional", acredita o treinador.
A Taça Brasil, em fase eli

minatória, tem sete grupos di
vididos por regiões. O primei
ro colocado de cada chave se

garante na fase final junto com

a cidade sede, que será de 23
a 27 de abril em Maceió (AL).
Ferrari está otimista com a

equipe, especialmente depois
das quatro vitórias na abertu-

Moratoninha
. foi atração

Aproximadamente 120 alunos da
rede pública de ensino participaram
da etapa regional da Maratoninha,
realizada no fim-de-semana no Par
que Malwee. Destaque para as Escolas
Cristina Marcatto, Helmuth Duwe e

Valdete Piazera Zindars que foram as

que mais realizaram inscrições.

Time jaraguaense vem treinando no Arena poro se ambientar com o quadro

ra do Estadual. "Estamos to
dos motivados e com um bom
ritmo de jogo. Esperamos con
quistar es�a vaga", comentou.

"Teremos adversários tradi
cionalmente fortes e com um

grande investimento", emen

dou ainda o treinador.

Dois nadadores
no pódio final

Os atletas do Academia-lrnpulso,
Magnos Demaman (30/34 anos) e

Elizabeth Bavaresco (40/44), éomemo
ram o resultado conquistado no fim
de-semana. Ele ficou em terceiro e ela
em segundo no classificação final do
Circuito Mercosul de Travessias. Foi a

última prova do ano na modalidade. -

Circuito escolar
terá 206 alunos
Dezesseis escolas confirmaram

participação na 10 Etapa do 90 Circuito
Interescolar de Natação - 11 o Troféu
Ernimi Volpi Coitinho. A expectativa do
organização foi superada, já que foram
alcançadas 2U6 inscrições de alunos com
idade até 14 anos. As provas aconte.cerão
no dia 12 de abril, no piscina do AcaroL -
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Reforce a imagem da sua empresa!
Vista seus colaboradores com uniformes
produzidos com tecidos da
mais alta qualidade.

(47) 3371-5558 e-mail: kaiapos@kaiapos.com.br- www.kaiapos.com.br

O jaraguaense Luciano "Boca"
de Oliveira (foto) segue muito
bem no Estadual de Motovelo
cidade. Ele é o líder da cate

goria Força Livre Especial, já
que venceu as duas etapas re

alizados até agora. No próximo
domingo, Boca (Águia Negra/

.

Tim/Chope & Clube/Vip Cober
turas/We ForesVPosto Cidade)
estará com outros pilotos do
região na 10 Etapa da Copo
Contestado, que acontecerá no

Autódromo Jaraguá. Pelo nível
dos pilotos, a prova promete.

\W�,

�e Jq�gguá do Sul n0!i�asquet�;}confinu!liéada vez

mais firme. s representantes d{l equip� Unlmed/FME ajudaram
W

o Selesão,Catannense o cO�_9Uistar o .• vice-campeonato brasil�iro. da
10,DMsão. O técnicQ RaJaerMülle�<fQi auxiliar e os atleta� Vinicius
e·Rafinha foram fundam�ntais poro ti boa campanha. Especiôlmente
Rafinhd; çestinha da competição com 71 pontos;
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Grupo se recupero de longe viagem
Malwee chegou à Granada ontem, e está confiante no título inédito
GRANADA (ESPANHA)

Depois de mais de 24 horas
de viagem, a Malwee chegou
na tarde de ontem (horário de
Brasília), à Granada, sul da Es
panha, onde vai disputar o in
tercontinental de clubes. Uma

equipe de 29 pessoas fez parte
do grupo, entre atletas, orga
nizadores e imprensa. Todo o

trajeto foi tranqüilo e o clima
entre os jogadores era de con

fiança no título inédito.
O preparador físico João

Romano explica que a via

gem foi desgastante como já
estava previsto e que agora é
necessário trabalhar na recu

peração do time. "Nas pró
ximas 48 horas, a ordem é:

recuperação, alimentação e

descanso", revela.
Segundo ele, hoje cedo, a

equipe faz sessão de muscula
ção, já que a última foi realiza
da no domingo e a tarde, estão
programados treinamento e

trabalho de recuperação.
Ainda de acordo com o

preparador, o fuso local pode
ser um adversário a mais para
os atletas, A mudança de ho
rário, sendo na Espanha cinco
horas a mais que no Brasil,

.

provoca um descontrole no ci-

clo de alimentação.
Apesar do cansaço, todos se

mostram bastante motivados
para o primeiro jogo contra o

Irã marcado para sexta-feira.
Mas o principal adversário da
Malwee é o espanhol Interviú,
que já levou o título por três
anos consecutivos. ''A motiva

ção é constante e aumentou a

cada derrota nas últimas três
finais", afirma o fixo Chico.

Já Tiago vê no goleiro do
time adversário um jogador
diferenciado. "Ele não pode
ser visto como um monstro.
Estamos analisando o goleiro
e a equipe para aproveitarmos
os pontos fracos que eles têm",
comenta.

Lenísio e Fabiano não fize
ram a' viagem com o restante
da equipe, mas eles já estão
na Europa e devem se juntar
ao grupo ainda hoje. Lenísio
está na Espanha para resol
ver questões pessoais e Fabia
no, que faz parte da seleção
italiana, participa de jogos
eliminatórios. Já o ala Falcão

participou da viagem e ainda

se-recupera da lesão. Ele deve
jogar somente na final.

DEBORA VOLPI

Tiago (D.) se diz pronto para enfrentar o goleiro espanhol Luis Amado

Delegação jaraguaense fez o trajeto de Madri até Granada de ônibus, em cerca de 400 quilômetros

• Gestão Empreendedora de Negócios (Processos Gerenciais)
• Comércio Exterior
• Gestão da Produção Industrial
• Marketing

: ���::�i:::ceira I
....

r��:::�r��!���:�:::��:ri�2008 1
• Gestão Pública �
• Pedagogia - Licenciatura

Aulas ao Vivo - Transmitidas diretamente de Curitiba

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

(41) 32761268

_I! ".,
FACULDADE DE TECNOLOGIA INTERNACIONAL; .:

Credenciado pejoMEC· Port. 4271 de 12/12/05
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CONSQUISTA DAS AMÉRICAS

Brasileiros jogam
pela Libertadores
São Paulo pretende dar o troco no Luquefio
SÃO PAULO

São Paulo e Fluminense fa
zem hoje o quarto jogo pela fase
de grupos da Libertadores da
América. Os paulistas enfrentam
o Sportivo Luquefio, no estádio
do Morumbi. Já os cariocas pe
gam o Libertad, . no Maracanã.
O tricolor das laranjeiras estará
matematicamente classificado

para as oitavas-de-final se vencer
o confronto de hoje.

O adversário do São Paulo
está há três jogos sem vencer no

Campeonato Paraguaio, o que
aumenta as chances do tricolor

paulista, que passa por um bom
. momento. "Mesmo' com eles não

passando por uma boa fase, o res
peito tem que ser mantido. Não
é hora de desmerecer nenhum
adversário, precisamos manter

a humildade", disse o zagueiro
AndréDias.

No entanto, a partida de ida
contra o Luquefio no Paraguai
ainda está engasgada. Os ad
versários empataram no último
minuto de jogo. Para o defensor

são-paulíno, o que pode ajudar o
time é já conhecer cis paraguaios.
"Conhecemos eles melhor agora,
estamos mais entrosados, mas

.

não deve mais fácil. Eles devem
vir bem fechados."

Flu quer entrar

para a história
O atual elenco do Fluminen

se está próximo de conseguir
algo inédito no clube, a classi

ficação para a segunda fase da

Copa Libertadores. Caso vença o

Libertad, o time estarámatemati
camente classificada para as oi- André Dias acredito em um adversário bem fechado para o confronto

-

taças-de-final. Nas duas partici-
- pações anteriores, o Tricolor não
passou da fase de grupos.

O técnico Renato Gaúcho fa
lou sobre a situação do time na

competição internacional e so

bre a boa estrutura do clube. "O
nosso objetivo na Libertadores é

passar por todas as fases, chegar
na final e, se conseguirmos, ser
mos campeões. Aí entraremos na
história do clube", afirmou.
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Emerson Leão busca atacante
alto e que sa:iba usar a cabeça
SANTOS

Um atacante alto, cabeceador
e que saiba se colocar bem na

área. Esse é o reforço que o téc
nico Emerson Leão espera rece
ber para formar a dupla de frente
do Santos com Kleber Pereira nas
oitavas-de-final da Libertadores,
em caso de classificação san

tista, e também no Campeonato
Brasileiro. Depois de fazer in
úmeras experiências para achar o
ataque ideal, o treinador conclu
iu que falta ao elenco um jogador
com essas características.

"Peço uma contratação só,
mas tem que ser aquele jogador
que chega no sábado, joga no do
mingo e não perde mais a camisa
de titular", explicou Leão, que
tem no elenco, além do titular
indiscutível Kleber Pereira, mais
sete atacantes em condições de

jogo - fora isso, ainda tem Fabi
ano, que se recupera de uma ar

troscopia no joelho direito. Mas,
até agora, nenhum se enquadrou
nas suas exigências .

O técnico espera apenas que
os diretores santistas decidam
atender. o seu pedido para apre
sentar alguns nomes possíveis.

.

'N vai depender de quanto o

clube poderá gastar. Indicar o

jogador não é problema", disse
Leão: Embora diga que não quer
alimentar especulações, ele con

corda que Christian, que foi seu
jogador no Corinthians e atual
mente está na Portuguesa, tem o

perfil desejado.
Em pouco mais de 100 dias

de +abalho nesta sua terceira

pas, =m pelo Santos, Leão já
atrave. ,,0U dois períodos distin
tos O mais difícil foi o decepcio
nante início de Paulistão, quando
o time chegou a ser apontado
como candidato ao rebaixamento
e sua permanência no cargo ficou
seriamente ameaçada. E depois,
houve a reação espetacular nas
últimas rodadas do. campeonato,
que.quase levaram à classificação
santista para as semifinais.

\t\r:
Kleber Pereira (E) pode ter novo companheiro no ataque santista

Tocha olímpica começa a

viagem causando polêmica
PEQUIM

A tocha olímpica continua

provocando polêmica por onde

passa. Em sua primeira parada na
viagem pelo mundo, ela foi rece
bida ontem na cidade de Almaty,
no Casaquistão, sob forte esque-

'5. ma de segurança - o temor das

� autoridades é de protestos contra

.is o governo chinês. Enquanto isso,
'urn jogador de futebol indiano, de
origem tibetana, recusou o convite
para carregar a tocha quando ela.

passar pela Índia.
Na cerimônia em que a tocha

foi acesa, semana passada, na

Grécia, já houve protestos contra
o governo chinês - as críticas são

pelo desrespeito aos direitos hu
manos naChina e por sua relação

. conflituosa com o Tibete. Depois,
na última segunda-feira, quando
ela chegou a Pequim, o esquema

de segurança.foi tão rigoroso que
ninguém pôde chegar da tocha.

Nesta terça-feira, mais de 4,5
mil policiais fizeram o esquema
de segurança nas ruas deAlmaty,

.

para evitar qualquer manifesta
ção. Assim, sem espaço para
protestos, a passagem da. tocha
pela cidade do Casaquistão foi
marcada por um clima de festa
da população local.

Ao todo, a tocha irá.percorrer
137 mil quilômetros por todo o

mundo - o Brasil, dessa vez; não
está no percurso -, até chegar a
Pequim no dia 8 de agosto, pai-a
a abertura dos Jogos Olímpicos
Nesta quarta-feira, haverá a cor

rida de revezamento em Almaty,
com trajeto de 19 quilômetros, e
na quinta ela segue para Istam-
bul, na Turquia.

.

I

<
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NATAÇÃO

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

ora mães e bebê
Atividade estimula a agilidade e a socialização através do lúdico

JARAGUÁ DO SUL

O menino Eduardo Israel, de um ano e

11 meses, começou a fazer natação antes
mesmo de aprender a andar. Ele foi matri
culado na "natação para bebês", oferecida
pela Academia Impulso, aos sete meses.

Acompanhado da mãe, Andréia Israel, 25

anos, Eduardo mergulha, bate as pernas e

os braços e faz "bolhinhas" dentro da pis
cina. À noite, depois de gastar as energias
na piscina, o sono vem tranqüilo e o apetite
fica mais equilibrado.

"Como ele não vai na creche, aqui ele
(Eduardo) pode se encontrar com outras

crianças. Além disso, ele está se tornando
obediente e educado, pois na natação todas
as atividades têm momento certo para se

rem realizadas", afirmou a dona-de-casa.
Assim como Eduardo, outros 22 bebês

participam da natação, que estimula a co

ordenação motora e o processo de aprendi
zagem através de atividades lúdicas, com
músicas e brinquedos. As professoras· de
educação física Luciana Lima da Costa e

Tamara Cristina Martins, responsáveis pela
atividade, comentam que os benefícios são

perceptíveis. "Os bebês que fazem a nata-

ção são mais ágeis, aprendem a andar e fa
lar mais cedo e têm mais facilidade de so

cialização. É um aprendizado e, ao mesmo

tempo, uma diversão", comenta Luciana.
Na piscina, as professoras ensinam às

mães movimentos específicos, que são re

passados aos bebês. Além de estimular a

aprendizagem e a coordenação motora, a

natação também traz outros benefícios. De
acordo com Tamara, as crianças costumam
adoecer com menos freqüência e criam la
ços afetivos mais fortes com a mãe, o que
é importante para o psicológico da criança.
"O contato com a água e o aconchego da
mãe é muito prazeroso para o bebê", afirma
a professora.

A "natação para bebês" da Impulso pode
ser realizada a partir dos seis meses até os

quatro anos, e é recomendada também para
crianças portadoras de deficiência física
ou mental. Cada aula tem duração de meia
hora e envolve no máximo dez crianças. De
acordo com as responsáveis, o ideal é que
mamãe e bebê participem da atividade pelo
menos duas vezes por semana.

DAIANE ZANGHELINI Eduardo foz atMdades com o móe Andréia, ele aprendeu o nadar antes de caminhar

ODERNA REDE DE CONCESSIONÁRIAS DE SANTA CATARINA

� ,

CARAGUA AUTO ELITE
Uma relação de confiança com você.
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