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lançado ontem na Amvali, o Sistema de
Registro Integmdo vai reduzir o prazo pora
abertum dos empresas pam tinco dias.
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Estudo do InsliMo Fmncês pam a Nu
trição revelo que dormir pouco influi
diretamente no aumento de peso, as
sim como no aparição de doenças me
tabólicas e cardiovosculares. Segundo o

pesquiso, a redução de sono aumento o

hormônio grelina - que dá sensoção de
fome. As pessoas que não dormem bem
sofrem um aumento de 24% noopetite,
especialmente de. oliinentos ricos em

gorduras e açúcares.
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'Fotos, abraços & memórias

PABLO VARELA
BRANCO,
PROFESSOR

e até professores, vemos com tanta

preocupação na educação de "hoje
em dia". "Hoje em' dia" sempre foi
o presente, e o nosso não foi menos

que o de hoje. O que acontece é que
o tempo passa.

Pensar sobre o tempo e matéria

para sempre, para ontem agora e

amanhã. Mas os rostos alegres de

quem conviveu tanto e se vê depois
de ter conhecido outros lugares, ou
tros trabalhos, amores, desilusões .e

novas ilusões, estas são razões de re
encontros. Não temos a formalidade
enlatada dos encontros de ex-alunos
do cinema americano. Somos, mais
que, isso, pessoas felizes com o que
vivemos es.ainda esperamos mais.

Fernando Pessoa, em "Passagem das
horas", pega na veia:

Trago dentro do meu coração
Como num cofre que se não pode
fechar de cheio
Todos os lugares onde estive,
Todos os portos a que cheguei, ,

Todas as paisagens que vi através
de janelas ou vigias

"
.

Ou de tombadilhos, sonhando,
E tudo isso, que é tanto, é pouco
para-o que eu quero.

Quero é revísitar tudo que for

possível. E que o acúmulo não seja
só de moedas. Que seja de grandes
figuras. E de grandes idas e vindas.
Voltar pra casa é sempre tão bom
quanto sair rumo ao futuro.

• I

Encontro de ex-alunos. Um está
mais gordo, outro mais careca, ou

tra mais velha 'um pouco. Bem, já se

passaram quase vinte anos! O que
.. cada um fez, no que trabalha, onde.
viveu. Todos,' sem exceção, têm o

que dizer.
Mas o melhor de tudo é lembrar

. aquelestempos de escola, que tanto

significado tiveram para todos nós.

Aquelas coisas que nós, hoje pais

ÉTICA E EDUCAÇÃO
.

Administração
- dirigir e
delegar
A administração, a grosso modo, é um exerClClO

constante da atividade de planejar e de executar. O in
centivo e a habilidade de fazer com que a administra
ção gravite em torno de pessoas e, sobretudo, de uma
equipe, requer que dois verbos se conjuguem simulta
neamente: dirigir e delegar,

O fato de um administrador não poder estar onipre
sente a tudo e nem pretender ser onisciente em todos
os assuntos impõe que dirija delegando e delegue diri
gindo, até porque seria pretensão descabida e presun
ção intempestiva querer exercer um mandato dissocia
do dessa regra e desse entendimento.

Administrar dirigindo e delegando revela menta

lidade aberta e consciência perspicaz; não por ser vi
são moderna e atitude coerente, mas por traduzir uma
necessidade e um imperativo de fazer da dinâmica da

equipe·um exercício de disciplina e de trabalho, sem
medidas coercitivas nem tampouco com autoritarismo
descabido.

'

Uma admínistração voltada para a direção e a dele
gação. exerce influência educativa e responsabilidade

� partilhada se se revestir de maturidade e de profissio- .

nalísmo, até porqueacirna do arbítrio pessoal e da auto
nomia gerencial estão os interesses maiores que decor
rem de instâncias às quais compete o planejamento e à

execução, numa visão globalizada de empresa.
Para que se-obtenha a otimização dos resultados

de uma boa administração, dirigindo e delegando, o

que se persegue não ser-á, por certo, a padronização
de condutas ou a diversificação de tentativas, mas

a progressiva integração e o constante comprome
timento da equipe, numa democrática' autonomia e
numa disciplina autocrítica, sem a falsa ilusão de'
que tudo são flores na semeadura da vivência e da
convivência empresarial.

.

,

Enfim, o dirigir e o delegar, na administração, de
vem significar a integração de pessoas lúcidas e inte

ligentes e a sornatória de iniciativas claras e definidas,
tudo envolvido numa atmosfera de responsabilidade e

num .clima de trabalho em que a participação dé todos
reflete o esforço de cada um.

PAULO MORETTI,
PROFESSOR
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. FALA Aí!

"Junto com Lula
está uma gama de

pessoas que não
valem muita coisa."

JOSÉ NATAL PEREIRA (PSDB),
DEPUTADO ESTADUAl, .

contra a proposta da reeleiçõo de Lula.

" Somos a favor da

continuação do

governo através de
outro companheiro.'"

PEDRO UCZAI {PT}, DEPUTADO
ESTADUAL, contrário a reeleiçõo

do presidente Lula.

" SÓ se preocuiam
em criar cargos

.

comissionados. "
PEDRO BALDISSERA (PT),
DEPUTADO ESTADUAL,

criticando as reformas administrativas
do governo do Estado.

.

Enquadrando a çerveja
Relator do Medido Provisório 415/08, o deputado Hugo Leal (PSC-RJ),
afirmou que vai acatar uma emendo que, no prático, proíbe o propa
gando de cervejas nos veículos de comunicação. A MP proíbe o vendo
de bebidos alcoólicos nos margens de rodovias federais ou em locais
com acesso 'dírete às rodovias, e considero alcoólico o bebido que con

tenho concentração igualou acima de meio grau Goy-Lussoc (O,so GL).
Cervejas contêm índice acima de 3° GL, enquanto uma cachaça pode
chegar o 54° GL. A emendo, apresentado pelo deputado Luiz Carlos Houly
(PSDB-PR), determino que o novo conceito seja aplicado à lei 9.294/96,
que atualmente restringe o propagando de produtos como cigarros e

bebidos alcoólicos com concentração acima· dos '13° GL, entre outros.

produtos. Coso o proposto seja aprovado, o publicidade de cerveja só .

será permitido com pôsteres, painéis e cartazes no porte interna dos
locais de vendo.

DENGUE
'�Oueremos esClarecimentos sobre
o que os órgãos competentes têm
feito para impedir que o doença
chegue 0.0 Estado e faço vítimas,
como ocorre no Rio de' Janeiro",
diz o deputada Odete de Jesus'
(PRB), autora que requerímeate
poro uma audiência público quin
to-feira, 10, no Assembléia Legis
lativo. A idéio é reunir prefeHuros
e órgãos de saúde.

LÁ•• ·•
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AINDA NÃO
Nos Jogos Abertos do ano passado, em novembro, o atletismo teve de
ser disputado em ItojoL Agora, às vésperas dos Jogos Abertos Brasi
leiros, estamos perto de pagar um1iovo mico porque ainda não temos

,pronta o pista de atletismo.

o juiz federal Guilherme P�nho Ma
chado determinou o bloqueio das
contos bancários, veículos e imóveis

o do prefeito de Canoas, Marcos Ron-
� chetti (PSDB), dos secretários Mor-
<-

'

ao: cos Zondonoi e Francisco Fraga e dos
�
� donos dos empresas SP Alimentos e

� Gourmoitre. Por ordem do Ministério
Público .Federal, em ação de improbi
dade administrotiv,a por irregularida
des em contratos para distribuição de
merendo escolar.

• ••E CÁ
OS indícios apontam prejuízo de 5 mi
lhões para o município. Em Joroguá,
uma comissão do Câmara investigou o

contrato que o prefeitura tem com o

SP Alimentos, assinado depois que o

empresa começou o prestar o serviço.
Pelo menes.vlnte irregularidades fo
ram apontados, mos o base governista
rejeitou o relatório. Oue estó nos mãos
do Ministério Público, Tribunal de
Contos e Polícia Federal. ,., -, r

• >

cretório de Cultura, Esporte e Turismo, Gilmar Knoesel (PSDB), 6iz/.
que-sue secretario jó liberou R$ 500 mil. E que outros RS 300 mil, que
deveriam vir de captação de recursos pelo Celesc, é fruto de acordo
político entre o prefeito Moacir Bertoldi e o empresa. E que ele se

exime de qualquer responsabilidade.

QUE GARANTID01
o Congresso projeto de lei

..

'to pelo Associoçoo dqs
nas Empresas de Qlu nsobilizando os bo
ão de cheques sem

�

emoturo de milhares de esta

tHEQUE GARANTIDO 2
o' projeto de Ampe estabelece crit,rios mais rigorosos no emissão de

-

de cheque, hoje liberados para qualquer pessoa. Entre outros
,s bancos ficariam obrigados 9 ressarcir o valor, mesmp que o

qo tenho fundos.
"

Ao
ação de Proteção

fa esterilizar cães e gatos: p me vita a procriação sem contr
Ie nas ruas, o que inclui animais abandonados pelos donos. Melhor
ainda, põe fim o discursos demagógicos.

ESCOLHA
A Cpmissção de Assuntos Sociais doe Senado vota amanhã substitutivo
do relator, senador Inócio Arruda (PCdoB-CE), ô dois projetos de lei
que dão aos smpreqadns o direito de escolher o instituição financeira'"

tlu em que os emprego asilarão suo remuner
-
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POLITICA----------

Votação fica para o quinta-feira
De volta à Câmara, MaristelaMend deve colocar emenda e projeto na pauta
JARAGUÁ DO SUL Como vereador e votante na pró-

A votação da emenda e do xima sessão, manifestou dúvida
projeto de lei do Executivo que sobre o pedido de prorrogação
estabelece os novos prazos para por mais 30 dias que, para ele,
a Viação Canarinho executar "não vai mudar muita coisa" .

.

as obras do Transjaraguá deve ''Acho que a Prefeitura deve co-
'

,

ocorrer na quinta-feira. A deci- brar a multa e que não há neces
são caberá a vereadora Maristela sidade de outro projeto".
Menel (PT do B), prevista para Foi o que defendeu o tucano
reassumir hoje a presidência da Eugênio Garcia na tribuna. Lem
Casa. Maristela é UIÍl dos verea- brou que os prazos já estabeleci
dores que assina a emenda pror- dos estão vencidos desde julho
rogando de 31 de julho para 31 do ano passado e que, ainda as

de agosto os prazos pará entrega sim, a Canarinho executou parte
do novo terminal e outras obras a das obras, como fi implantação.
cargo da empresa concessionária dos abrigos de ônibus. "O pró
do transporte coletivo. . prio proprietário disse que com

Ontem, logo no início da ses- o projeto em mãos leva 60 dias
são, o vereador Afonso Piazera para fazer o layout e mais quatro
(PR) foi à tribuna pedir ao presi- a seis meses para ser aprovado
dente em exercício, Terrys da Sil- no Ministério das Cidades;'.
va (PTB), que incluísse a emenda' O vereador Ronaldo Rauli
e o projeto na ordem do dia. "Te- '

no (PDT) voltou a afirmar que a

mos que acabar com este estíg- aprovação de um novo projeto
ma de que os vereadores são os tem dos objetivos: "Tirar a res

responsáveis (pela não execução ponsabilidade das multas das
das obras). Basta nós dizermos costas do prefeito e legalizar o

sim ou não", apelou. ' ato ilegal da alteração do contra-

Terrys indeferiu o pedido ale- to, objeto de' uma ação civil no

gando que as comissões técnicas .Ministério Público".
ainda não exararam os pareceres
sobre a emenda modificativa.

..

Zé ,do' Farmácia
pede licença

,.'

Piozero pediu que projeto e emendo foss,em votados, mos teve pedido negado pelo presidente em exercícioCAROLINA TOMASELLI

A partir de hoje, o vereador
José Osório de Ávila (DEM), o
Zé da Farmácia, estará de licen
ça, não remunerada, por um
período de 30 dias, inicialmen
te. O pedido de afastamento, de
8 de abril a 7 de maio, foi apro
vado ontem. A vaga será assu

mida pelo terceiro suplente,
Adernar Possamai (DEM), que
já estava na Câmara no lugar
da vereadora Maristela Menel
(PT doB], com retomo previsto
para hoje.

Possamai agradeceu a

oportunidade e informou

que, pelo acordo firmado
. pelo partido em 2007, outros

suplentes deverão assumir a

vaga. "É muito difícil um ve-:

reador se eleger pelo próprio
voto. Depende da legenda e

de outros companheiros",
disse, acrescentado que os

.

votos que fez ajudaram a

elege f Carione Pavanello e

Maristela Menel. Berger: i'Poro chegar em 2010, vámos passar pelos eleições de 200S"

PSB se organiza projetando
sigla' para eleições de"201 O
JARAGUÁ DO SUL

"Quando fui convidado, me
deram a missão de preparar o

PSB para as eleições de 2010.
Este é meu objetivo na presidên
cia do partido. Que o PSB tenha
condições de eleger Ciro Gomes

presidente". A declaração é do

presidente estadual da sigla, de
putado federal Djalma Berger,
durante encontro comcorreligio
nários, na última sexta-feira.

Percorrendo 'o Estado para
organizar o partido para as elei

ções municipais de outubro,' o
presidente disse' que o objetivo
é eleger entre 100 e 150 vereado
res, e, no mínimo, 15'prefeitos.
Hoje, a sigla comanda uma Pre

feitura, a de Gaspar, e conta com

46 vereadores pelo Estado. "Ern
2007, tínhamos nove vereadores
e nenhum prefeito", comparou
Berger, para quem "é agora que
se constrói uma candidatura a

presidente" .

Segundo o deputado, a orien
tação é que o PSB nos muni

cípios busque coligações com

partidos da base aliada do pre
sidente Lula. Além do PT é do

próprio PSB, o bloco é formado

pelo PDT, PC do B, PHS, PAN e

PRB. "Mas não vai haver restri

ção. Nosso diretório municipal
terá toda autonomia e responsa
bilidade pelas composições", dis
se, referendando o apoio da sigla
à candidatura do prefeitoMoacir
Bertoldi (pMDB).

Berger disse ainda que, em

Jaraguá do Sul, o PSB vai indi
car um nome para vice-prefeito, .

além de buscar uma composição
que dê condições de eleger vere
adores. São oito pré-candidatos,
com ameta de elegerumou dois,
informou o presidente do diretó
rio, Celso Pírmann.

No Val� do ltapocu, o partido
está organizado também em Co

rupá e em Barra Velha.
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Schützen será no Sociedade Aliança
Decisão Ioi tomada pelos presidentes de Sociedades de Tiro de laraguá
JARAGUÁ DO SUL

Acabou o mistério. A So
ciedade Aliança, no Rio Cerro
II, será a sede da 20a Schüt
zenfest, A informação é do

vice-presidente da CCO (Co
missão Central Organizadora),

. Márcio da Silveira. A decisão
foi tomada em conjunto por
todos os presidentes das 21

sociedades de tiro de Jaraguá
do Sul e região.
ACCO estudou várias possi

bilidades. Entre elas: alugar um
terreno e armar tendas e' a Are
na Jaraguá. Mas o que pesou fo-

.

ram os estandes de tiro, difíceis
de serem montados. Por isso a

escolha da Sociedade Aliança,
que tem a estrutura pronta.

De acordo com a presiden
te da CCO, Gielead Siewerdt,

. a organização tinha pressa em

resolver o impasse. "Não podí
amos mais esperar a Prefeitu
ra e a Salvita entrarem em um

acordo". Segundo ela, o plane
jaínento da festa.necessita da
escolha do local. "Para come

çar qualquer coisa tínhamos

que saber onde fazer".
A Sociedade Aliança pos-

sui 10 mil metros quadrados,
enquanto o Parque de Eventos
tem 30mil.Par isso a CCO terá

que adequar o espaço para a

festa. "Sabemos que teremos

que adaptar o ambiente, pro-:
vavelmente colocar banheiros
móveis, entre outras coisas",
disse Gielead, acrescentando

que outra ação é a montagem
de tenda no terreno nos fun
dos da Sociedade. O salão de
festas será montado no Pavi
lhão A e a tenda será o Bonde,
a princípio, haverá a apresen
tação de bandas locais e dan

ças folclóricas .

O transporte também é algo
que será estudado. Conforme a

presidente, está em estudo a pos
sibilidade de um ônibus especial,
já que o Aliança fica a 15 quilô
metros do Centro de Jaraguá. O
clube fica na Rodovia SC-416,
km 18, ao lado da escola Profes
sor João Romário Moreira.Hoje a

Comissão e a diretoria da Socie
dade Aliança terão uma reunião

para.decidir como serão feitasas

adaptações.

GENIELLI RODRIGUES Sociedade Alia,nça, no Rio Cerro II, terá que passar por adequações

o que pesou.foi o fato do IQeal ter estandes de tiro, diz Waldino Hornburg

Sociedade está pronto pam
desafio do 20a Schützenfest
JARAGUÁ DO SUL

A Sociedade Aliança' é
considerada uma das entida
des mais tradícíõnais da ci
dade. Logo na entrada se per
cebe a preservação da cultura
alemã com a sede em estilo
enxaimel. Com 2,5 metros

quadrados de área construí
da, o local possui estaciona
mento para 900 carros, seis
banheiros (três masculinos
e três femininos), salão com

700 metros quadrados, uma
área coberta e dois locais fe
chados para exposição, além
de bar e cozinha.

O presidente da Socieda
de Aliança, Waldino Ham

burg, disse que será um de
safío para toda comunidade
receber a Schützen. "Fica
mos contentes com a esco
lha, más' ao mesmo tempo é
um desafio", revelou, Con
forme ele, o local tem capa
cidade de 13 mil pessoas,

se utilizada toda a área do
local. No Parque Municipal
de. Eventos passavam em,

média 11 mil pessoas por
noite durante a Festa dos
Atiradores.

"Esperamos agradar e fa
zer uma boa festa aqui. Tem
algumas coisas que tem que
acertar, mas isso será estu

dado com calma", comentou
dizendo que tem sugestões
para otimizar os espaços. ''A

Aliança terá que ter a cara da
Schützenfest", sugeriu.

A Sociedade Aliança foi
fundada no ano de 1949,
com o objetivo de proporcio
nar divertimento através da
prática do Bolão e do Tiro ao

. Alvo'. É considerada uma das
mais tradicionais da.cidade
e promove vários eventos e

bailes. O principal deles é a

Kolonistenfest, que este ano

acontece nos dias 18 a 20 de
julho.

Rei fica
surpreso

O Rei da 19a Schützenfest,
Fabiano Luiz Schmidt, 23 anos,
da Sociedade Atiradores Inde
pendência, no Garibaldi, dis
se estar surpreso com o novo

local. Na visão dele, por ser

menor e afastado do Centro, a
escolha da nova: sede de certa
forma "vai prejudicar a festa".

Para.ele, o evento neces

sita de uma reestruturação
completa e com local pró
prio. "Tudo isso servirá para
abrir os olhos das pessoas
para a importância da Schüt
zenfest para a cidade".

Mesmo .assím Schmidt
torce pelo sucesso do even

to. "Esperamos que a dimi

nuição dos dias incentive o

pessoal a prestigiar a Schüt
zenfest". Quanto sua partici
pação nos estandes de tiro,
o jovem disse que voltará a

.competir para conseguir, o
bicampeonato, feito inédito
da Festa dos Atiradores.
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REGIN

GERAVPOLíCIA

Menos burocmcio pam as empresas
Segundo a Jucesc, enípreendimentos poderão ser abertos em até cinco dias
JARAGUÁ DO SUL

Abrir uma empresa em até
cinco dias e poder providenciar
todos os documentos através
da internet parece um desejo
distante para muitos empresá
rios. No entanto, a redução da
burocracia para se abrir um

empreendimento está prestes
a or- tornar realidade no muni

".lJio graças ao Regin (Sistema
de Registro Integrado), lançado
ontem na sede da Amvali (As
sociação dos Municípios do
Vale do Itapocu).

O software foi adquirido por
meio de uma parceria com a [u
ces_c (junta Comercial do Estado.
de Santa Catarina). Os Bombei
ros Voluntários de Jaraguá do

,

Sul e o Sindicont (Sindicato dos
Contabilistas de Santa Catarina)
também são parceiros da Prefei
tura na implantação do software.
O presidente da Jucesc, Antônio
Carlos Zimmermann, explica
que o Regin vai integrar Iucesc,
Receita Federal, Fazenda Estadu
al, Prefeitura, Bombeiros, Vigi
lância Sanitária e outros órgãos
que emitem licenças para as em

presas. O sistema está disponível

nos sites dos órgãos, como o da
Jucesc (wwwjuceso.sc.govbr) e

da Prefeitura (www.jaraguado
sul.com.br).

"O Regin éuma mudança
radical contra a burocracia que
impera no serviço público bra
sileiro", comentou. De acordo
com Zimmermann, o tempo de
espera para se abrir uma em

presa no Estado, que é de 35

dias, reduzirá para no máximo
cinco dias. A previsão da Jucesc
é que o sistema seja implantado
nos 293 municípios do Estado
até agosto e que cerca de duas
mil pessoas sejam capacitadas
para usar o novo sistema, que já
funciona em cidades como Rio
do Sul, Palhoça e Indaíal,

O software foi desenvolvido
pela empresa Brasil Telecom.
A implantação do sistema e a

capacitação dos funcionários
são realizadas em parceria com

'

as Prefeituras e a Fecam (Fe
deração Catarinense dos Mu

nicípios). Segundo a Iucesc, o

investimento previsto para o

projeto é de R$ 2,6 milhões.

DAIANEZANGHELINI Projeto Regin, que iniciou no Estado em 2003, foi lançado na Amvali com o objetivo de reduzir a burocracia

Pr�sídio _
Regional ,constrói

ala para abrigar 30 detentas
JARAGUÁ DO SUL

A construção de uma ala
feminina de 80 metros quadra
dos deve amenizar um pouco a

superlotação no Presídio Regio
nal de Jaraguá do Sul. A obra
começou na semana passada e

a previsão é de que seja finali
zada dentro de doi,:; meses. O

- espaço contempla quatro, selas
para abrigar 30 presidiárias.
Atualmente, 22 detentas cum

prem pena na instituição.
O investimento será 'em

torno de R$ 40 mil, com re

cursos vindos do Conselho
Comunitário de Guaramirim e

do Conselho Comunitário Pe

iil nitenciário de Jaraguá do Sul,
� com supervisão da Prefeitura.

:'i"Ç2�_=':;�:-;::�� "Essa obra é necessária por
. ' - - "

,', 'S2_ que o presídio não dispõe de
g espaço específico para abrigar
� as detentas", comentou 'o pre
� sidente do Conselho Comuni

Ampliação do presídio também depende de regularização da área doada tário Penitenciário de Jaraguá

do Sul, Nilton Zen.
De acordo com Zen, outro

objetivo é a construção de um

muro, que.deverá possibilitar a
futura ampliação do presídio.
No momento, o Conselho bus
ca a regularização de uma área
ao lado da instituição, doada ao

Estado pela Prefeitura. O inves
timento necessário para a obra
ainda está sendo orçado. Os re
cursos devem vir da Secretária
de Segurança Pública.

O Presídio Regional tem ca

pacidade para 76 detentos, mas
nomomento abriga cerca de 200,
mais que o dobro do que deveria.
O diretor do presídio, Ivo Ron

chi, calcula que seria preciso
construir em torno de 40 novas'

celas para absorver o número
.crescente.de presidiários. Res-

,_

--saltou também a necessidade_'
futura de se construir uma pe- -'

nitenciária industrial na região,
com cerca de 500 vagas.

Incêndio deixa
-caso destruída
MASSARANDUBA

'Um incêndio na noite de
sábado destruiu a casa onde a

professora Marli Haffemann,
40 anos, morava com omarido
e os quatro filhos. Da residên
cia de madeira de cerca de 100

metros quadrados; no Bair
ro Massarandubinha, sobrou

apenas uma máquina de lavar

roupae um freezer; Documen
tos, dinheiro, móveis e eletro
domésticos foram r::rnsumidos

pelo fogo.'
A familia estava num ani

versário quando o incêndio
aconteceu. Os Bombeiros Vo�
luntários suspeitam que o fogo
tenha sido provocado por um

-

curto-circuito. Quem quiser
'ajudar pode deixar doações
na Rua Linha Telegráfica, sin,
Massarandubínha (casa de Iná
cio Slomecki, pai de Marli] I;>u
na Escola Pedro Aleixo, na RUir
da Integração, n? 185, Centro.
O telefone é (47) 3379-1908.
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RENDIMENTOS

Reajuste de 20,22% para servidores
Para associação dos funcionários públicos, metas salariais foram alcançadas.
BARRAVELHA

Após três meses de negocia-
J ções entre os servidores públi
cos municipais de Barra Velha
e a prefeitura, foi selado o acor

do sobre reposição salarial. Se

gundo presidente da Asbave
(Associação de Servidores PÚ
blicos de Barra Velha), Giuvani
Magalhães Gonçalves, 0- rea

juste será de 20,22%. O proje
to já foi aprovado na Câmara
de Vereadores. O pagamento
que corrigirá a defasagem com

perdas de até 50% do valor do
salário será feito em três parce
las: abril, junho, e agosto.

Os salários atuais dos servi
dores, concursados variam por
nxnção, sendo o menor de R$
415, até valores pagos entre R$,
2- e R$ 3 mil para .graduados.
Servidores da área da Saúde e da
secretaria de' Obras também vão.

receber 20% de compensação-por
insalubridade e periculosidade.
Este bônus será pago para traba
lhadores que estejam expostos
a riscos de saúde, ou acidentes,
como enfermeiros e operários de

maquinariapesada.
O prazo para modificação

do orçamento municipal en

cerra hoje, dia 8, e o último au
mento oferecido aos servidores
foi há dez anos. Na época, em
1998, o reajuste oferecido foi
de 10% , na admínistração do

prefeito Orlando Nogaroli.
"Estamos contentes'porque _

atingimos os objetivos pro
postos em reunião com os as

sociados e apesar das agruras
no processo de negociação deu
tudo certo no final", disse Giu
vani Gonçalves.

OSNI ALVES Prefeito Valter Z.immermann acatou �s reivindicações dos servidores e concedeu aumento de mais de 20%

Prefeitura inaugura Centro
de Esportes Radie,ais do Vale
GUARAMIRIM

A Prefeitura Municipal de
Guaramirim inaugurou no úl
timo sábado, dia 5, o Centro de

Esportes Radicais nos fundos
do Posto Guaramirim, anexo à
BR-280. A cerimônia foi às 9h
e contou com a presença de
autoridades locais, populares,
estudantes e a imprensa.

O espaço conta com' quadra
de basquete de rua, pista de bici
cross e será a sede dos canoístas
da região através da associação
Bioradical de Canoagem. Serão
atendidos neste espaço apróxí- .

madamente 6Ó atletas divididos
.nas três modalidades descritas.
A área é'de'500 metros quadra-

dos com irivestimentos de R$
.

90 mil, custeado pela Indústria

Weg e Petrobras.
O prefeito Mário Sérgio Pei

xer ressaltou a importância de
. parcerias com empresas da re

gião que auxiliam o município
no desenvolvimento social e

econômico. "É mais um sonho

que estamos realizando e agra
decemos o empenho de todos
os que participaram da conclu
são deste projeto. Este local é
uma referência. e representa a

oportunidade de cidadania,
através do lazer e de atividades
sadias para centenas de crian

ças e adolescentes", disse o

prefeito.

�entro de Esportes fica aberto aos finais de semana para toda comunidade

Associação ganho terreno poro sede
Obra deve ficar pronta em urn ano e meio e vai atender portadores de câncer
SARRA VELHA

A Aapec (Associação de
Assistência a Portadores e

Ex-portadores de Câncer),
de Barra Velha, pretende
construir no prazo de um

ano e meio a sede própria da
entidade. A associação re

cebeu a doação de um terre
no de 304 metros quadrados
da prefeitura. A doação foi

. aprovada por unaniinidade
pela Câmara deVereadores.

O terreno não teve o valor
divulgado .

De acordo com Laurita Pe

droso, presidente da associa

ção, atualmente a Aapec vive
da venda de peças do brechó e

trabalhos manuais realizados
nas oficinas de art-e. "Para con
cretízarmos o sonho da sede

própria vamos precisar da
colaboração de toda a comu

nidade através de doações",
disse Laurita.

A associação tem, ao todo,
105 membros entre portado
res e ex-portadores, porém só
cios-contribuintes são apenas
40 pessoas, afirma a presiden
te da associação. A entidade
usufrui espaço cedido· pela
colônia de pescadores do mu-·

nicípio, no centro, e os encon

tros acontecem às terças-feiras
à tarde. O telefone para outras
informações é o (47) 3446-
0338.

VESTIBULAR Aulas ao Vivo
Transmitidas diretamente de Curitiba

Modalidade de Ensino a Distância
Duração de 2 a 3,5 anos

Cursos autorizados e reconhecidos pelo MEC

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

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

FACUUlADE DE 1£CNOlOGIA IN1!INACKlNAl
C,_poIoMEC·POO.4271 de 12112i05

Informações: Oliveira e·Vicenzi·
.

M Marechal Deodoro. da Fonseca; 320
Sala 34 - Centro
(47) 32761268
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Empresários
na Feicon

Falta de telefonia
móvel e internet

Amvali promove
curso ambiental

Empresários do Vale do Itapocu associados
à Acijs-Apevi deem viajar poro São Paulo
poro participar do W Feicon (Feiro Inter
nacional do Indústria do Construção). A fei
m acontece de 8 o 11 de abril e os empre
sários emborcam dia 10. Ainda há vogas
poro quem quiser participar e o telefone
para contatos é o (47) 3275-7012.

A ADH . (Assessoria de Desenvolvimento
Humano) juntamente com o Amvali (Asso
ciação dos Municípios do Vale do Itapocu)
promove curso de legislação ambiental no
terço-feira, 15 de abril, às 17 horas no sede
do entidade. O curso trabalhará questões
como resoluções, instruçães normativos,
princípios do'direito ambiental, entre ou

tros. O telefone para outras informações é
3370-7933.

Os moradores de São João do Itaperiú
sofrem com o falto de telefonia móvel no
região, já que o proço não é atendido por
nenhuma operadora. No interior do muni
cípio somente há o telefonia rural, muito
precário e com muitos folhas. Outro fator
negativo é o falto de internet bando largo
poro os empresas do região que dependem
de comunicoção rápido. A previsõo é de o

problema seja resolvido em dois anos.JARAGUÁ DO SUL

Falta de vagas·
em creches

o Cmdca (Conselho- Municipal dos Di-
.

reitos do Criança e do Adolescente) se
reúne amanhã, às 8h30, poro debater
sobre d falto de vogas em creches do
região. O Conselho Tutelar .solicitou
providências com base no quantida
de de reclamações recebidos que em

númerós atualizados, chegou o 35 no

período de janeiro o março deste ano.

MASSARANDUBA

R$ 6 MI PARA ATINGIDOS
A Defeso Civil do Estado encerrou no último semana, em Joraguá
do Sul, os vistorias por todos os 39 municípios catarinenses afe
tados pelos chuvas do início do ano. O Estado disponibilizará poro
estes municípios R$ 6 milhões o serem divididos de acordo com o

prejuízo de cada um. Poro Jaraguá do Sul serão repassados cerco

de R$ 80 mil.
EXPOSiÇÃO DE ORquíDEA NA FECARROZ
A 110 Fecarroz (Festa Catarinense do Arroz), que acontece de 30 de abril o 4 de
maio em Massaranduba, além dos atrativos já progràmados terá também uma

exposição de orquídeas no porque de exposições municipais. üs participantes
poderão inclusive adquirir algumas espécies durante o festa.

CORUPÁ

Quadra esportiva
No semana passado, uma comitiva for
mado por secretários municipais de Co
rupá, esteve em Florianópolis solicitando
convênio de R$ 245 mil para ampliação
e complementação do quadro poliespor
tiva coberto do Escolll Aluísio Carvalho
de Oliveira. O município efetuará contra

partida. de R$ 5,3 mil aproximadamente.

GUARAMIRIM

Veículos chegam ao município
Os cinco veículos adquiridos pelo Prefeitura de Guaromirim através de doa
ç�s do Receito Federal de Foz do Iguaçu, no Paraná, já estão no município:

. São carros seminovos dentre os quais: ônihusSranin 1985, um Logus 93,
uma Quantun 95 e dois veículos Gol, um 99 e outro 2001 .

.

Reorganizamos o seu CIASSIMAIS
Agora' ficou ainda lIais fádl de encontrar o .,e você procura!
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----�----VARIEDADES
MUNDO DA TV

Avnovela das 21h da G\obo, "Duas Caras",
está na reta final. A trama estreou em l°de ou

tubro de 2007, e está prevista para terminar em
30 de maio- próximo. O autor da novela, Agui
naldo Silva, 63,' contou, em entrevista ao site
da Folha, quais serão os destinos de alguns dos

principais personagens do folhetim.
O autor revelou que faltam apenas 23 capí

tulos para concluir sua trama e contou que vai
escrever os capítulos finais na casa que tem na

região histórica de Lisboa, em Portugal, para
onde viaja no próximo dia 26.

Ao todo, "Duas Caras" terá 209 capítulos.
Com bons índices de audiência - em alguns ca

pítulos do mês de março chegou a marcar 47
pontosde média-, a trama de Aguinaldo Silva é
a primeira colocada no ranking da programação
televisiva. A novela fica oito pontos à frente do
'Jornal Nacional', o segundo no ranking.

Aguinaldo adianta o que vai acontecer a impor
tantes personagens da trama e afirma que ainda
tem dúvidas quanto ao fim que dará ao vilão Fer

raço (Dalton Vigh); Mas outrospersonagens'já têm
. destino traçado pelo novelista, que não pretende
abandonar tão cedo seu estilo sempre polêmico.

SíLVIA- ALINE MORAES
Tenho várías alternativos poro o Sílvio. A morte, o hospício, elo
engravidar de João Batista e não poder abortar, pois o gravidez
é de risco ... Mos, neste momento, o que me atrai mais é o

prisão, onde elo se tornaria uma espécie de rainha dos deten
tos, todos escravizados por' elo, e o cumprir suas ordensmais
absurdos do tipo: "lave meus pés com o língua!"

MARIA PAULA - MARJORIE ESTIANO
No pesquiso que o site do novelo vem fazendo e no qual já
votaram mais de um milhão de pessoas, o Ferraço passou à
frente esta último semana, cemo por romântico, antes mesmo

de salvar o filho do morte por afogamento. Depois disso, ele
deve ter disparado. Mos eu confesso que não resolvi ainda. No
minha cabeça, eu deveria dizer aos telespectadores que o crime
não compenso, Não sel o que farei.

BRANCA - SUSANA VIEIRA E CÉLIA MARA - RENATA SORRAH
Nessa tramo, não tenho dúvida. Bronco e Macieira formam o

casal ideal de todos os novelos, ja que eles são José Wilker e
Susana Vieira. Mos já mondei o Wolf [Mayo, diretor do nove

lo] arrumar um homem pro Célio Moro. E um novo professor
que vai chegar rio Universidade Pessoa de Moraes. O ator
será o Luís Melo.

. BARRETINHO - DUDU AZEVEDO E SABRINA - CRIS VIANNA
Voltarão 00 Brasil, já com 'um filhote nos braços, poro o final do
novelo.

.

EVILÁSIO -LÁZARO RAMOS
Evilásio vai ser eleito vereador - não vou dizer como é que
ele vai conseguir isso, já que o Juvenal é favorito - e terá que
re_bolar muito poro não se tornar um político igual aos outros.

DÁLlA-BERNARDINHO-HERALDQ RESPECTIVAMENTE LEONA
CAVALLI, THIAGO MENDONÇA E ALEXANDRE SLAVIERO
O triângulo vai ganhar um apêndice, pois Carlão, mesmo sendo
"espndn" -é o que ele díz- vai se apelmncrpor Bernardinho o

ponto de ter crlses.de ciúmes, dor o maior vexame e se rasgar

O CORREIO DO POVO IHTERÇA·FEIRA. 8 DE ABRIL DE 2008

todo cada vez que o
cozinheiro olhar para
outro ... E, então, cs
quatro terão que ficar
juntos. Mos só os três
dormirão jm como, pois
Carlão ficará no chão ...
E do lodo de Bernardinho.

EDIVÂNIA - SUSANA RIBEIRO
A Edivânia é uma falso crente que, no final do novelo, receberá
o chamado, terá o revelação e achará o caminho.Para que ísse
acontecesse, era preciso que suo falsidade e suo hipocrisia
fossem ressaltados, pois ninguém se torno santo sem antes ser

posto à provo. Foi o que eu fiz. Os pentecostais se revoltaram
antes do hora.

CLAUDIUS - CACO CIOCLER
Se Ferraço sair do páreO; ele pode ficar com Mario Paulo Mos aí
eu tenho um problema: o incrível químico entre Coco Ciocler e
Sharon Menezes. Esse casal funcionou demais!

AlllRA - FLÁVIA ALESSANDRA
Alzira vai virar uma grande estrelo do pole dance, com direito. o
copo do "Playboy" e tudo ... Mos vai renunciar o isso, depois que
Juvenal, mordido de ciúmes, o arrancar do palco,'levar pro coso
e anunciar: o partir de hoje tu é só minha! Eu vos pergunto: que ,

mulher resistiria 00 Fagundes dizendo. isso?

GIOCONDA- MARíLIA PÊRA E O BARRETÃO - STÊNIO GARCIA
Gioconda vai fundar um movimento social intitulado "Chego!", des
tinado o canalizar arevolta do classe médio contra "tudo que está
errado neste país". E vai se tornar uma líder, com grande responsa
bilidade político. Já Barretão, terá que rever seus conceitos racistas
quando se descobrir o verdade sobre usua avó sumlde.

. JUVENAL ANTENA- ANTÔNIO FAGUNDES
Muito gente diz que ele vai morrer, mos você já viu algum
populista morrer? Cloro que não. Eles viram purpurina!
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CRÔNICA

ELIJANE JUNG, COLUNISTA

Sofia
Ele era absurdamente bonito, inteligente,

engraçado, financeiramente estável... O sonho
de consumo de 10 entre 10 mulheres. Um papo
gostoso e uma lábia perfeita. Exigente em ter
mos de mulheres. Todas lindas, perfeitas na

embalagem. Não havia um critério na escolha
do conteúdo. A questão é que nunca estava so

zinho ... e nunca estava com a mesma mulher.
Os homens invejavam sua habilidade no trato
com elas, sua postura segura e o desfecho das
suas noites. Do auge dos seus 30 anos, nem so

nhava em se amarrar. Queria farra com os ami

gos e urn corpo quente no fim da noite. E nunca
encontrou obstáculos nesse sentido. Surgiu em

seu caminho, uma moça baixinha, gordinha,
com um rostinho bonito e uni sorrfso de dentes
perfeitos. Não era o estereótipo de mulher com
o qual estava acostumado. Mas na falta de algo
mais agradável esteticamente falando, ela ser

via. Gostou dos seus lábios macios e da mão no
'seu rosto, lhe acariciando depois do amor. Se
guiram seus caminhos na manhã seguinte, sem
trocar telefone. Uma forma de preservar sua
liberdade. As mesmas baladas, festas, pesso
as diferentes, mulheres magníficas, E o seu

olhar ávido em todos os lugares, buscando
novamente aquela pequena .mulher, Ape
nas sabía seu nome. Sofia, Nunca a ha
via visto antes. Alguns meses mais tarde,
reencontrou aquela mulher de uma noite
só, na seção de legumes do supermerca
do, Ela lembrou do seu rosto sem titube
ar. Disse coisas que ele queria ouvir. Que
agora estava sozinha. Havia se livrado de
um companheiro que lhe fazia mal psico
logicamente, Um homem que tinha qual
quer mulher aos seus pés, que lhe dizia o

quanto estava fora de forma-e que não se

importava com a mulher que ela era por
dentro. Um homem que saiu batendo a

porta e em dois dias estava vivendo com

uma loira monumental.
Escolheram os legumes, algumas sobreme

sas e uma garrafa de vinho. No apartamento
dela, enquanto a observava dormir, acariciava
seu rosto com um aperto no peito e pensava:
Como os homens podem ser tão estúpidos? E
jurou jamais ser assim.

.- elijanejrgiyahoo.com.br

VARIEDADES---------

DESEJO PROIBIDO
Laura desperta ainda meio entorpecida e fica
sem entender o que aconteceu. Henrique avi
sa que irá dar o desquite o Loura e o devolve
poro Miguel. Miguel conto o podre Inácio sobre
a traição de laura Henrique comemora com

Diogo o sucesso de seu plano. lídio ouve tudo.
Henrique diz o Diogo que irá disputar a eleição
com Viriato apenas para ter o prazer de ganhar.
Golileu estranho 00 ver a porta do armário de
remédio controlado destrancado. lídio conta
a Galileu e Belinda a converso entre Diogo e

, Henrique.

BELEZA PURA
Guilherme garante a Raul que não aconteceu
nada entre ele e Norma, Klaus diz que Joana
não dev\o ter abandonado a clínica. Meu Bem
agradece o Guilherme por dar um emprego a,

Erik. Norma choro e pede aiudo a Guilherme,
dizendo que está se sentindo muito mal. Gaspar
diz o Robson que ele não deve perdoar Rakelli.
Helena/ Moteus e Renato vão o um clube de
strip-tease. Eduardo e Débora são assaltados
q'uando estão no corro. Ouondo vão dor queixo
no delegacia, os dois são fotografados. Norma
beiia Guilherme.

DUAS CARAS
Maria Póulo empurro Ferraço. Sílvia chama pelo
noivo, cortando o clima entre os dois. Bernar
dinho e Dália acham bom dor o entrevisto e

Heraldo é voto vencido. Dália e Heraldo brigam
com Bernardinhtt por causo de Carlão, Joõo
Batista observo Sílvio nadar. Ferroço ameaça
demiti-lo se espionar sua noivo novamente.
Renato se lembro do incidente no logo e olho
paro Sílvio de maneira penetrante. Amora volta
paro a Portelinho e diz que é suo irmã gêmea,
Amora. Ferroço diz que é ex-noivo de Sílvio, que
se choca.

AMOR E INTRIGAS
Petrônio diz poro Jurondir que vai ser difícil co
locá-lo como padrinho no casamento dele com

Débora. Jurandir vê Pedro e Alice. Jurandir sai
escondido. Alice vê Petrônio e vai lá falar com
ele. Pedro pergunto se Petrônio freqüenta o bar.
Ele diz -que não. Rofoelo diz poro Bruno que vai
poro São Paulo. Ano e Anselmo conversam sobre
música. Ele fico encantado com elo. Antonio diz
poro Fobiolo que está sentindo falto de Marília.
Poco aviso Eugênio que vai sair. Eugênia per
gunto com quem.

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Batista conversa com Regina e diz estar preocu
pado com o sumiço de seu filho. Gór avisa poro
Meduso e Metamorfo que eles precisam pensar
numa maneira de conter os mutantes 'perigo
sos ou então todos eles serão afetados. Silvana
acordo assustado e se debate, mos Gór não
consegue hionotizó-Io. Metomorfo aplico uma

inieção em Silvana e elo adormece. Gór diz que
eles terão que dor um ieito no moço. Simone diz
para. Paolo que é melhor elo ficar isolado por
um tempo. Paolo fico desesperado.

JARAGUÁ DO SUL • ItOrlonolo (leg) - {17,b, 19b, 7th - todos os,UfIlsJ
i .-

','
.

• Cine Shopping 1
• Horton e o Mundo dos Ouem (Dub} -----,

. (17h - se�seg!ter/quH - (14h30 - scib/dolll/qtlo)

• Hizobelh: o Era de Ouro (leg}
'1(19h, 2lMo '7 sel(lse!lfler!q
.r' (16h40, 19h, 21 hl O - sob/do o)

t • Cine Shopping 2
• 10.000 A.C. (Leg) - (17h - sel(lseg!ler/qui)
('14h40, 17h - sob/dom/quo)
• Os IÍldumóveis (Legr' (19h10, 21h30 -todos'os dios).*;;

1'%. Cine CMode 1
, ,;' 10.000 A.C. (Leg)- (14h40 - todos os dias)

Último cortado
no grande jogado

Buddy �Aces" Israel é um mágico que
cresceu em meio a apostadores e ban
didos. Aos 21 anos o mágico and�va em

companhia do principal articulador do
crime em las Vegas, Primo Sparazza. Is
rael torna-se mascote e acredita que seró
chefe da maior organização criminosa.

Ocôntoâa
.. mulher brasileira
Edla vàn Steen'

Mulher .Brasileira
Por que uma antologia só de coníes de mu

lher?Amulher não apenasquantitativa, mas
qualitativamente, vem coda vez mais ocu

pando uma posiçãó de destaque na nossa li,
teratura. Esta antologia visa,-portanto; apon
tat marcar a fecundidade de sua produção.
O ponto de partida foi selecionar escritoras
vivas e que já tivessem livros publicados.:
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Atuação e atriz são
'bem convincentes
Mônico Martelli aparece caracteri
zado de Mateus, em "Beleza Puro".
A atriz tem feito tão bem o seu papel
que, dias atrás, ficou parado num

dos corredores do Projac e não foi
reconhecido por alguns de seus cole
gas no Globo. feliz do vida com suo

atuação no novelo, Mônico comemoro
o sucesso de seus personagens, já que
elo também interpreto o Helena no

história de Andréa Maltarolli.

Esforçado, ator
é reçompensado
Thiago Mendonça começou suo

carreira no teatrO e praticamente está
estreando no televisão. O ator inter
preto o homossexual Bernardinho, em
"Duas Coros", e tem dado um show de
talento embora admito que, às vezes,
tem dificuldades diante dos câmeras.
O foto é que o público nem percebe
isso e vê nele um profissional de
grande futuro e com cenas marcantes.
Enfim, no cominho do sucesso.

Ela brilha como

a protago�ista
Após brilhar em "Flerlhelle" no Bond,
Juliano Silveira mais uma vez será
protagonista de uma novelo. Mos
desta vez no Record. A atriz será o

independente e moderno Carolina
em "Chamas do Vida". Carolina niora
sozinho e é dono de uma produtora
de vídeo. Gosto de modo e se veste
com muito criatividade. A novo novelo
substituirá "Caminhos do Coração" e
estréio no dia 24 de junho.

SUDOKU DIVIRTA-SE

Fuga do soldado
Sempre que o soldado Manuel faltava, ele
arranjava uma desculpo.
- Sargento faltei ontem, pois meu pai faleceu.
E o sargento abonava o dia. No outro mês,
ele faltou novamente.
- Sargento, faltei porqué meu pai faleceu.
Novamente o sargento abonou o dia. No
mês seguinte, faltou novamente. Ma'nuel
pensou que deveria mudar o desculpo:
- Sargento, faltei porque minha mãe
faleceu.

.

O sargento abonou o dia. Outro dia, falto
de novo:
- Minha mãe faleceu e tive que faltar.
Impaciente, o sargento replico:
- Espero aí, seu soldado, pai tudo bem: o
gente tem um, dois... Mos mãe é uma só!

SOBRE OJ060
É um jogo de Ipgico muito simples e vicionte.,O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

repetir números em cada linho e cada coluna. Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3,

CUC DO CORREIO
No começo do.dio, o barquinho já vai à procura do seu

harlzcnte. Pdra atingir o, objetivo, os pescadores do praia
do Grant;'em Borra Velho, trabalham em equipe.

PREVISÃO DO TEMPO .

Nebulosidade variável com presença desol no
._j maior porte do dia em quase todo o Estado. No

madrugado e amanhecet chuva isolado, com
aberturas de sol no decorrer do dia.

� Jaraguá do Sul e Região

SOLUÇÃO

'61 ÁRIES

4:�I' (20/3 a 20/4)
11' A mesma necessi-

� l dade de expansão
'

que a Lua em

trígono com Júpiter lhe dá um

impulso inadequado que pode
atrapalhar os planos. Controle
suas ações poro que não saiam
de formo inesperado e acabe
não sendo o mais conveniente.

X'GÊMEOS.(21/5 o 20/6)
Geminiano, vivo.
seu dia hoje de
um jeito diferente.

Aproveite que sua área do in
consciente está habilitacfa pelo
Lua e recolha-se. Apesar de ser
suo natureza estar sempre em

movimento, o melhor o fazer
neste dia é ficar mais colmo.

TOURO,
� ,'"' CÂNCER

(21/4 a 20/5) �........� (21/6 o 21/7)
A Lua em seu signo ;�!,!t=� Todo iniciativa

, indico um bom dia : ;, que vier a tomar
poro dor uma mu- hoje em função de

dado geral no seu visual. Mesmo ,grupos e amigos, deve ser bem
que seja um corte de cabelo, ou: elaborada poro ser sucedido. li
no modo de pentear, pode ser o Lua tenso com Netuno indica que
q!le você está precisando poro é importante você estar prepara-

.

se.destQcar mais ,'!, ficar atraente do poro aceitar os surpresas que
005 olhos de quem orno. podem pintor de repente.

QUARTA

VMí�: 17� C
'

MAX: 28° C .

Sol.

• Fases da lu a

NOVA CRESCENTE CHEIA MINGUANTE

.7� (\1� O 21� \)29�
SEXTA

V.M, í�: 16° C
MAX: 29° C

, Sol
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L� LEÃO

.�..J (22/7 a 22/8)
:. ') A Lua em Touro

';
� \..£--; ainda te deixo numa

posição de destaque
no grupo social, no escola ou no

trabalho. É bem possível que re-
.

ceba elogios de pessoas bacanas
por alguma atMdade que vem
desenvolvendo. Saiba fazer bom
uso dessas qualidades.

IV
VIRGEM
(23/8 a 22/9),
A posição lunar
,em harmonia com.

Júpiter indica 00

Yirginiano que novos metas de.
.

vida estão surgindo, poro aju�á
lo o alcançar o.:que planejou,:Se
precisar deixar velhos hábitos"

.

de lado, faça-o pois isso lhe
.

abrirá espaço poro crescer.

QUINTA
MíN: 16° C
MÁX: 29° C
Sol com nuvens

A�IVERSARIOS ..
, ,

" ,,: ,

AQUÁRIO
(21d 01812)

.

A Lua'em aspecto
com Netuno em

seu signo, mostra
algum mal-entendido em coso.

Hoje é um ótimo dia esclarecer
assuntos obscuros. O momento é
favorável à expansão do família
mos não se pode vibrar na ener

gia de desentendimento.

PEIXES

.t S(19/2 019/3)eu regente em

tensão com o Lua
pede cuidado 00

usar os palavras. Às vezes, você
diz coisas sem refletir e os con
seqüên�ias podem não ser dos
melhores. Esteja atento o esta

questão, e não disperse quando
tiver que ouvir ooutro lodo.

#
LIBRA
(23/9 o 22/10)
Lua ainda em Tou-

.

ro mostro um bom
dia poro o libriano

repensar sobre seu valor e o

valor dos outros pessoas de
suo vida. Vejo tarnbém que
papel o pessoa ornada exerce

em suo vida, e percebo se não
o está super valorizando.

SAGITÁRIO
(22/11'0 21/12)
Seu regente Júpiter

( está em harmonia
.

com o lua e mostra
um dia de otimas vibrações. Aceite
o que tem de melhor poro lhe
acontecer num dia como o de hoje.
AprJveite que tudo favorece seus
planos e tente começar algo novo

no trabalho.

ti ti ESCORPIÃO
,'..*" (23/10 o 21/11)
,,::��,,::� Sua área de rela ..

�=::��=/ .

... cionamentos está
C_i em destaque coin

a Lua nesta área. É
fundamentClI qUE! você coloque o
indMdualidade em primeiro lugar.
F�ço isso se não quiser entrar em
conflito com o pessoa ornada, 00
invés de curtir o paixão.

CAPRICÓRNIO
(22/12 o 20/1)

At(. Netuno tenso com
II, Lua mostro que
você não deve

fantasiar em cima do amor. Faço
o possível para ter um namoro

gostoso, mos sempre ciente do re

alidade. Se mantíver esta postura,
o di!! será ótimo para namorar.

Saiba olhar o lodo bom.
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'§>eI£,
. BhJOUX

UM SINAL POR FAVOR
Ano de eleição e lá vamos nós de novo.

Fiquei pensando: bem que Deus poderia
nos dar um sinal quando estivéssemos lá
em frente à urna. Alguma coisa tipo:
- 1 soluço - Não se atreva a votar.
-.2 soluçes-. Póde crrtscet. mas não

.

ine respoÍlsab'iljzo.
- 3 'soluços - V.ai na fé, minha filha.
Pode votar:

FILAERRADA
.Outro dia no banco fui conduzida à fila .

dos idosos e ·gestantes, por se tratar
de uma operação rápido e simples. Eis
que. chega uma senhora e se posiciona
atrás de mim. Logo estava ao meu lado
olhando pm minha cllrinhà de bebê e

.

perguntando: A senhora. é aposentada?
Arregalei' os olhos.. e ela furou a fila!!!!

SORTE
Alguns dias atrás uma cigana leu á mi
nha mão e disse que minha vida daria
uma guinada.' Acho que estou come

çando a acreditar nessas coisas.

. ,� .;

Grande desafio'
Sei que devem estar se perguntando onde eslá aquele moço bonito (simpático, para os homens) que ficava na foto logo
acima, Explico: meu colega resolveu alçar novo vôo e contemplar outros horizontes. Désejo a ele toda a sorte do mundo .

Quanto a mim, não há muito a explicar. Fisicamente falando sou grande, tenho olhos de-alemã, mas traços que confun
dem a origem (já me perguntaram se minha mãe não conhecia algum árabe). Sou apaixonada por muitas coisas e nüo
gosto de uma porção de outras. Ienhoum filho que é a coisa mais doce e mais e mais perfeita que eu poderia esperar
na vida. A quem amo mais que tudo e a quem atribuo toda a minha luto diár.ia, os meus sorrisos mais bonitos eminhu
alegria de viver. O que faço nestas linhas 'também é uina paixão ..A idéia, com a mudança de colunista, é abrirum espaço
para falar das aventuras diárias de uma mulher. Desafio feito, deseüeeceíte; Muito prazer, eu sou a Jane,

SEM ELES,
Que mulher não reclama des hábitos e manias masculinas? A toalhp mo

lhada sobre a cama, as meias sujas espalhadas pelo quarto, a paixão pelo.
.

controle remoto que nos deixa zonza na trOca de canais, a tampa da privada
levantada e 'outros hábitos nada aceitáveis que prefiro não citar. lendo o

livro "Porque os homens mentem e as mulheres choram" cheguei a algumas
conclusões. Porém nenhuma delas é tõo fácil na prática quanto na teoria .:
Portanto; não há uma fórmula mágica para mudar isso. Com livro ou sem

livro o que passe dlzer é que muito pior que tednsjsses manias, é nõo ter

a.lguém.pra chàmàr_de',"me'u amor". Vai por mim.
" '. '

'N
,;�
to

·ti

ffi AGUARDEM
ã:

A Coordenadoria de Conselhos d.a'Pre
feitura de Jaraguá do Sul é um setor

quase desconhecido.' Mas renllze. um
trabalho cansativo e de suma impor
tância na comunidade. jaraguaense.
Qualquer dia fule ma'is sobre isso..

Evelise GarCia 'Parham
Ford, Ana Demo e Edma
Garcia no coquetel de -:

.

limçamento da coleção
outono-inverno da Arezzo

". ,',"
-

........... '

.-
.

. ..-.',
..

'

,: I,'
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GASTRONOMIA
.

O CORREIO DO POVO rnTERÇA·FEIRA, 8 DE ABRIL DE 2008 .

Omelete de tomate
.> seco e mussarela

Pavê de morango.
com merengue ..

··

o •

• 1 OOg, de tomate seco
• 100g de mussarela (pode ser de búfula)
• 5 ovos

.

• 112 xícara (chá) de queijo parmesão rolado
• 1/2 xícara (chá) de manjericão fresco picado
• 2 -, colheres (sopa) de azeite de oliva
• sol o gosto

_'I�I.-
Saint Sebastian
RESTAURANTE

Rua Jorge Czernlewlcz, 99
47 3275-7500

\JVvvvv.saintsebastian.com.br

Risoto de abóbora
. 'ntenro\

• 1/2 litró de \elte I !I

úcor
.

• 18 colheres {SOPQ) de oç

• umQ pitQdQ de so\ ..

•. 1 limóO
• 4 ovo� , h') de tminho de
• 1/2 xlcQro ,c o .

trigo 'nQ) de xQrope de
• 2 co\hereS ,SOl'

" ndoos doces
• ro�g de biSCoint��:;�:::::s e

• 400g de moro !I

•• , '. \OVQd:sde leite dOc� tqQ�� �e '�
, :, • crem

d' '\ê\\e botido:com,"5- .: '. :
creme e

. o de açúcar) ...
'

� co\hereS de,so:po) de oçúCOI d�'
.

I · 1 co\heres ,sop '. " "

'tl,mteite\rO
.

o
.

'

1- Pique o tomate seco e reserve. Piqu.e o mus

sarela de búfula em fatias finos e-reserve.

2: Em uma tigela, boto. os ovos com um bote·
dor manual por 2 minutos, Adicione o quel

"

jo permesãee o sol e misture, Reserve,

3- Em outre tigela, misture '0 tomate seco, o

. mussarela de búfula, o manjericão e 1 co
,

Iher (sopa) de azeite de oliva: Reserve.

4-, Aqueço· o azeite de oliva restante numa· fri- .

.

:gideira média cntlederente com 20cm de
',diâmetro:

'

.

5� Despeje QS ovos 'batidos, 'reduzg o fog'o e tá�pe
.

" li f(igideira, 'Deixe, por 5 minutos, ou qté dou.rar
",OS bordas:V![e o omelete coin widadoe deix�

.

, fritar por mais 5 minútós, ou até dourQr.
'

6-Àdici'one o, niistu�q de tcmetes secos. distrl-.
,

buindo sobre' o mefade do emelete.üebre
o outm ,porte do omelete por ciina e deixe

.

fritar por muist minuto, Retire �o togo e ,'�
, :

sirvo em seguido.

,

J NGREDI ENTES 1: :e��:��b���I�:�Ü!:u�t::�!�:e;�
,

,'� 1 :t�blete'd�' caldo d� legumes papel e pique-o em wbos médios, Reserve.
,

'. :.� �/2' abóbora joponesg pequeno 3- Leve Qofogó em umó pmelcn azeite de oliva, n
,

'"
• 1 colher (�opli) de uzelte de oliva

, cebola, o olho e o abóbo[à e refogue, sem parar
, • 1/2 eebola picado .",

demeet até u abóbora murchar. 111 CoJoque para ferver o leite com 6: tolheres (sopa) de açúcat '� pitado de sol e 1 peda,ço de casco de limão.
'

• 1 dente de olho amnssedc
, 4-,Em seguid(l, acn&ente o PITOZ ,e refõgue: sem .

Retire do fogo e éoe o mist�ro. 1 il Boto os gemas com 7 colheres (sopà) dê açúcar.lncorpore o farinha de
,
• ',f'xíéara (chá) de 'arroz arbúren , panir de mexee por 3 minutos, ou até',os,grãos, ·trigo peneirado e o leite, aos poucos. Leve 00 fogo e cozinhe o creme em fogo'baixo, mexendo sem parar com'.' .. 2'cQlheres: (sopa) de sclsínhé picado ficarem brilhantes.

'

,
.

.: uma colher até éncorpar. Retire doJpgo e reserve. s II Misture núm pmíefundo o licor e o xarope de amên-
• ,sol o gosto'

. ' .

'- ."
.

5- Adicione, aos poucos (1 ÇD_ncha de cada vez), _o
. 'doaS'e uinedeçà; aos poucos, cs biscoitos. FOlTe o fundo de um refratário de vidro com metade dos biscoitos.

"
': "

. caldo de legumes, sem parar de mexet por 20 4-» C��rametode dos morangos, cortados ao meio, despeje por cimo o creme de leite e metade do creme

.

"

' .

'

, minutos, ou até o unoz ficor 01 dente. Mexo bem Pte,parpd.D, Prossigo com es camadas até esgotar todos os ingr�dient�s. Boto 3 claras com 1 pitado de sol em

1 '

..

'

" :. MODO. "DE PRf�PARO., '�
,

:"Jlofundo �.na� 11I!��is�a .�an"el�: ':J\'�S�:��::�' �;�' po�tp d�,�eve·eem firme. Con�nue o bqtet juntando o a��car resta�te e 1 ,colher (sopa� d� suco de limão,
I' ,�, .'£'i:�':. , .'. .". .'

.

t
' .' , 6� Porultimo f1diCioné ti sql,Sinha e õ sál 'e'£Ôzi�_,::"".':' gote ��t�r um merengue fof9,:b�llhQnfe e compacto. !DII AdiCione por fim o açucar de confeiteiro, sem parar de

:! . ¥�i(l: �ogl)'(;uIJ1Ülpan,ela �in '2 ,é. 1/�, xí�!as . ':,' �,nhe: sem partir d'é,mexer,':piÍr.:,móiS;) :miólitÓ;:-" :���atet1)espeje, o;mererg�e s9�re o'�oce, nil,!elando com uma espátula. teve 00 grill or 2 a 3 minutos,'ou até
,,�, (c�á) de águ�' � o tQbl,ete, de:caldQ de',legu.01es. .

�,' Ré�i(e:do fo:gó; tomp'e à,pim�I(J:e-Sirvà'deRor�� � \�.uW Iig�!ra'�;ente' o ,sup-erlÍl;ie. ne�enforme e deixe descansar por cerco de 2horas antes de servir, liUI:'
. .. ,'ate,felVer. Re,tl,re d�,fog�e m�l)tenha �qy�Idô., '. :'. de 3 minutos.' , s: ,

'. 'o � : <' ,,<' \ , <;;��',;.:... �O'xarope dç amêndoqsdoçes pOtle"s�r encontradoem c,asas que vendem produtos árabes. ,

.

:-••• _'<..
"'

..

t'
•
�" •

�
'. 11'_" :

.;.';' , .....� _'�'_':"'; �<_".,.�_,..A s. ,:·�,��T::'.,..;_:"'.'�"';.�.;:--\S�:::· '," : •.•..•.,:..:... ",_'.c. --'".�"._ .�:: ... ,.,-,.- •• t.;·...
'

.

� .
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Le.gislação
ambient \lira

," ,

temu/d' so
--

t'

A ADH tAssesso�(J
menta Humano).

,

erro com o ;
Escola de Governo

.... .. icrorregião do '

AmvoJi realizam nó dio 15 de abril,
I o Curso de LegislQçóo Ambientol: O
objetivo é incent çonhecimento
sobre os norm torná-los •

•
- -' -,'o �

como protetora te.
m: iOício.à

.
"

rSo'grotu
'ao Amvol

serefetuodos pelO e- ev�ro.
;

odh@jomguodosul.coll1. r ou pelo
telefone �106�8213.

Feijoada Qa Baml
,do 'Rio" rro

:;".�,

VlTRINE-----�----

NOVO ENDEREÇO
�

OPORTUNIDADE

SCAR

Paulinho MixD'ria
em Jaraguá do Sul
Num grande show de humor, Pouli
nho Mixaria é atração no agendo
cultural de Joroguá do Sul. O ceme

diante gaúcho, que chegou o 500 mil
cópias vendidos de seu CO com müsl
cos e piados, apresento o show nesta

quinto-feira, dia lO, às 20 horas, ne
Centro Cultural do Scar. Os ingressos
estão à vendo antecipadamente no se

cretario do Centro Cultural e no postil
Mime Motriz, 00 preço antecipado de
R$ 30 e R$ 15 meia-entrada. Inforl11o·
ções pelo telefone 3275-2477 e no site
www.scor.ort.br.

.

Palestra sobre
como ter sucesso' .

Em. Schroeder, no dia 24 de abril, o .

Acios promove grande palestro com

Francisco Schork sobre o temo "Moti·
vondo poro o Sucesso". Com iníçio às
19h30, o palestro será conferido no
sede do Acios. As inscrições já podem
ser feitos' pelo telefone 3374·1445,
com Edionne. As vogas são limitados
o 170 pessoas.

Orquestra inicia as atividades
No Sia 12 de abril acontece o primeiro concerto, neste ano, do Orquestro
Filarmônico de Jorog,uá do Sul. O evento obre o temporada e conto com o

participação do violinista carioca Daniel Guedes, atualmente um dos nomes
mais importante do instrumento no Brasil. Com início às 20h30, no Scar, o
entrado é franco, sendo necessário o prévio retirado do convite no bllhete
rio do Scar. A orquestro e o solista tocam Meldensohnn.

TlMEMANIA

CONCURSO N° 6

01 -'08-11·-55-59-60-80
.

Time do ior�çüo:
Rio Bnmco/AC

CONCURSO N° 1885

10-11-18-28-31

LOTOMANIA '

CONCURSO N° 816

01 .. 02 - 03 - 11 .. ta

19 - 20 - 31 - 39 - 40

42 - sa -.61 - 65 .. tU

69 - 72 - 13 - 93 - 98

DUPLA SERA

CONCURSO N° 645

Prlmelre Sorteio

Hl -- -35 - 36 - 42 - - 50

Seg�mdo
03 - 12 - 33 - 38 .. .. 44

A força da Educação Marista
Rede de Colégios Marístas é garantia de

qualidade de ensino

Hoje em dia é cada vez mais comum as famílias
mudarem de cidade, em busca de melhores
empregos ou mais qualidade de vida. Entre todos
os desafios encontrados após uma mudança, está
a escolha da escola para os filhos. Na rnaioriados
casos, esta decisão é uma angustia para os pais
que buscam um ensino de qualidade semelhante'
ao da escola anterior.

.

A adaptação das crianças certamente será mais
fácil quando os colégtos freqüentados antes e

depois da mudança têm a mesma linha de trabalho.
É o que acontece com a Rede Marista. Nos
estados de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e

Distrito Federal, são 25 mil alunos em 16 unidades

que atuam desde a Educação Infantil até o Ensino

Médio, além da Pontifícia Universidade Católica
PUC do Paraná.
Aexistência de uma redede colégios assegura a

credibilidade da 'educação *****
ofertada hoje, pela rede de *****?
instituições maristas, também no �_
futuro, preparando os alunos para IIII ,

sua s v i das pes s o a i s e Jl9 i i'; I Q_\t
profissionais, para que' possam '''€l/ó�
ser lideranças nos ambientes em ..

queparticipam..· MARISTA
Fonte: Revista "Em familia"
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Abordagem
da polícia
em debate
CampanhaNacional incentiva
a fazer denúncia consciente

z
�,
a:-
u
o

§Z
5

.... ': ,::_.,::.t�;:",���
Coronel do PM diz que são poucos os queixos sobre o atuaçãó dos policiais durante os abordagens de rotina

COMO VOCÊ AVALIA A ABORDAGEM POLICIAL?

SAUTE LOPES CUNHA,
45 anos, diarista

"Eu acho correto. Hoje, em dia
tem tonto coisa ruim, tónta
malandragem que os bons

pagam pelos maus".

CLERISON RODRIGO SCHMIDT,
24 anos, desempregado
,"Ignorante, no maioria dos
cases. Eles não têm respeito.
Já fui parado e só deixei me
revistar quando pediram com

educaçõo".

LUCIA ROSA, 55
.

anos, aposentado
"Estão fazendo o trabalho
deles. É preciso, pois tem
muito malandragem e golpe. O
trabalho é bem feito",

ELiSETE APARECIDA DE OLiVEIRA_
34 anos; doméstico

"Eu acho certo o abordagem.
Eles trabQlham conforme o

Lei. Já me pararam duas vezes
e sempre me trotaram com

respeito".

CRISTIANO MENEGHEL, 33
anos, gerente de produção,
"É fraco. Eles não dão ênfase
poro o qué deveriam dor. Já fui
parado três vezes no mesmo

blitz".

JOAO PAULO RAMOS,
.

28 anos, arquiteto
.

"Eres fazem o trabalho deles,
mos abusam do autoridade.
Deveriam estudar ético e

psicologia poro usar o poder
sem preceneelte";

JARAGUÁ DO SUL

Com tiragem de um milhão
de exemplares, a cartilha, '1\,

policia me parou. E Agora", da
Secretaria Especial dos Direitos
Humanos, reuniu orientações
de como reagir à abordagem po
licial e os direitos do cidadão e
da própria polícia. A campanha
nacional pretende diminuir con
frontes desnecessários, mas que
são comuns neste procedimento.
Além disso, traz informações de
como agir em caso de apreensão
ou prisão. A Secretaria também
pretende reforçar o papel social
do policial. Em paralelo, outro
folheto ínformatívo, com 300mil
'exemplares, é distribuído aos po
liciais militares para relembrar
desta parceria com a sociedade.

Em Santa Catarina, a Secre
taria de Segurança Pública e De
fesa do Cidadão recebeu 15mil
folhetos para dístribuír gratuita
mente através das associações
de moradores e conselhos de

segurança. Com essa populari
zação dos direitos, espera-se 'que
aumente o número de denún
cias e diminua a quantidàde de
ocorrência de casos de violência
policial na hora 'da abordagem
na rua. No ano passado, em São
Paulo, foram quase 1.300 denún
cias registradas na 'Ouvidoria de
Policia, provenientes da aborda- ,

gem abusiva, agressiva ou com

discriminação..

Conforme explicação da car

tilha, mulheres, crianças, adoles
cente, idosos, entre outros, são

.

grupos de atendimento diferen
ciado. Por exemplo, mulher só

pode ser revistada por uma po
licial. Na enquete a avaliação da
abordagem policial fica dividida
de acordo com esse procedimen
to diferenciado. As mulheres
consideram o trabalho da polícia.
militar eficiente e solução para
terminar com golpes. Os homens
avaliam como fraco e intimida
dor. Eles dizem que a forma da
abordagem já deixa o cidadão as

sustado e sem saber como reagir.
O entrevistado João Paulo Ra-

.

mos relembra que há dois anos

dez policiais entraram no jardim
da sua casa durante uma festa e

ordenaram que ela encerrasse. '2\
festa já tinha acabado e mesmo

assim insistiram que só sairiam
dali quando todo mundo fosse
embora". Já Clerison Rodrigo
Schmidt foi surpreendido quan
do dirigia por uma rua escura:
"Queriam me revistar e me tra
taram como se fosse ladrão. Me
deixaram nervoso, mas só per
miti quando um dos policiais foi
educado e pediu para ver meus
documentos". Nenhum dos dois
fez denúncia formal. Em todo
caso, a cartilha prega que o mais

ímportante é manter a calma.

LUCIANA DE AGUIAR
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_SELO'
Desde ontem já está circulnnüe nos

. Correios.um selo comemorativo da As
-soclaçâo Brasileira de Imprensa (ABO,
que marca o primeiro centenário da
entidade. O novo selo estampa, em

primeiro plano, o rosto do fundador da
ABI, Gustavo de Lacerda, repórter cata
rinense. A arte do selo é assinada por
Luiz Santos, que utilizou as técnicas de
ilustração a gU,ache sobre papel, foto
grafia e computação gráfica no design
final. A tiragem do selo seró de 600
mil unidades, custando R$ Ó,90 cada.

DE VOLTA
Quem esteve no terrinho
no fim de semana, revendo

amigos e o namorado Eliza
Unz, foi o jovem empresário
do ramo do modo Jacson
de luca.

AVANT PREMIER'
No próximo Ilia 16 de abril, na Casa
G.eraldo� o -estlllsta Márcio Paloski é
quem assina o décor e li produção do
desfile das lojas Belln Mulher, Arezzo
e Paládio no Avant Premier do 2° Festa
do Champa'nhe, que acontecerá dia 14
de maio, no Kantan.

TE CONTEI!

A dupla Fernando Schmitz e Kristhian Kaestner marcaram a sua formatura no

curso Comércio Exterior, cercados pelos amigos, sábado, no Baep�ndi.

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é meu grande camarada
e boa praça Danilo Stange, que lê esta
coluna para ficar antenado no que acon

tece de melhor em nossa sociedade.

DIZEM POR AL.
Que um dicionário vai incluir o ver

bete "uleprade" em sua edição de
2009: "nome genérico que se dá a um

agrupamento de aprendizes da políti
ca, mal-sucedidos e estabanados na

elaboração de calúnias e nos hábitos
noturnos".

.

CASAMENTO
Recebi gentilmente o convite de 'casa
mento dos jovens Jaqueline Lombar-

.

di, filha- de Ismar Lombardi e Zildete
Costa Lombardi, e Luís André Schmitz,

" O otimista não tem fjlhQ de Nelson Luiz e Odete Schmitz,

uma vida melhor do �ue será realizad� no di� 17_de maio,
• • as 20h30, na Igreja MatriZ Sao Sebas-

que � pe�slmlsta, mas -�.;"1S': )�!ÕD: Após a cerimônia, os noivos re

., ...�.l119ls alegre .,;,- .' éepcionarão parentes e convidados em

:'��"'i;�tlrÂiLiE RIVAL
.

'- grande estilo no salão nobre do aristo-
crático Clube Atlético Baependi.

FLORA STYLE
Na batuta dos jovens Eduardo Fogaça
e Fernando Raboch, no próximo sába
do, a partir das 22 horas, acontece a

festa Floro Style, uma noite totalmente
diferente que será realizada em lugar
aberto, com vários tendas no elegante
espaço da senhere Laurita Weege, o

FloFa Botequim. Agendem!

Dose dupla, Nelso e

Gildete An'derle da Silva,
são os aniversariantes de

hoje� Felicidades

.

O boa praça Ivandro

Glasenapp recebe hoje o

coro de parabéns. Mil vivas!

Curtir as delícias do.
Gont(oria do Churrosco.
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Mailson da Nóbrega'

O'Proer foi
bom e barato

O crédito se tornou

porte indissociável do
desenvolvimento. Onde o

setor privado não o provinha,
o governo supriu essa farha

com bancos' estatais

O presidente Lula reconheceu que o Brasil
tem know-how para salvar bancos, isto é, evi
tar o desastre de crises bancárias. Brincando,
ofereceu a tecnologia do Proer ao presidente
Bush, que a utilizaria para lidar com a crise no

sistema financeiro americano.
Este foi mais um dos avanços mentais de

.Lula em questões econômicas depois que sua

intuição o levou a jogar no lixo as respectivas
idéias do PT. Como muitos outros desinforma
dos ou oportunistas na época (1995), o presi
dente recebeu mala Proer.

O fácil era criticar o programa, como ele fez
mais de uma vez. "Quando é para os pobres,
o governo não tem dinheiro. Quando é para
encher o rabo de banqueiro, aparece o dinhei
ro, aparece o Proer, aparece a safadeza". Hoje,
mais maduro e bem informado, o Presidente
deve saber que os benefícios do programa fo
ram muito maiores do que os seus custos.

Agora, quando o Federal Reserve impediu a

quebra do Bear Sterns, os

críticos do Proer poderiam
aprender que nenhum

governo sério hesita em

evitar o risco de crises sis
têmicas. Os grandes per
dedores seriam os poupa
dores e a economia como

um todo. Daí o Proer.
Os bancos centrais têm

dois mandatos: (1) contro
lar a inflação e (2) manter
a estabilidade do sistema
de pagamentos. D Fed tem um terceiro: o cres

cimento, que é o efeito de segunda ordem do

cumprimento dos outros dois. Aqui se imagi
na, erradamente, que o Fed é.obrigado a pro
mover diretamente o crescimento.

O crédito teve importância decisiva nos pa
íses capitalistas nos últimos três séculos. Até a

primeira metade do segundo milênio, o mundo
levava 500 anos para dobrar o PIB. A partir do
século 18, o mesmo resultado passou a ser ob
tido em uma geração ou menos. Atualmente,
a China dobra o seu PIB a cada seis ou sete

anos.
o

A._s mudanças institucionais que extingui
ram o absolutismo e garantiram direitos de pro
priedade e respeito aos contratos tiveram papel
preponderante, O Banco da Inglaterra, funda
do em 1694 com funções semelhantes aos dos
modernos bancos centrais, fez surgir o amplo
sistema de crédito que viabilizou a Revolução
Industrial. No século 19, o crédito chegou às

i:., pessoas físicas e gerou uma novarevolução: o-
consumo demassa.'

.

O' crédito se tornou parte indissociável do
.

desenvolvimento. Onde o' setor privado não o
,

'

provinha, o governo supriu essa falha com ban
cos estatais. No século 20, os EUA inventaram
o cartão de crédito e a securitização de recebí
veis, que foram adotados no resto do mundo e

ampliaram o acesso ao crédito.
O sistema financeiro gerou ainda outra im

portante novidade: o sistema de pagamentos.
Cheques, ordens de pagamento, transferências
eletrônicas, cartões de débito e outros instru
mentos reduziram custos de transação, aumen
taram a segurança dos negócios e contribuíram

para o desenvolvimento.
Diz-se que o consumo americano é movido

a crédito. Na verdade, salvo em Cuba, Coréia'
do Norte e países muito pobres, isso é verda
deiro em todo lugar. Nos países que dãocerto,
o crédito representa até 100% ou mais do PIB.
No Brasil, ainda estamos em 35%.

Daí vem a importância de evitar crises ban
cárias. Se os bancos quebrarem em cadeia,
esse processo se arruína. A Grande Depressão

não veio do crash da Bol
sa de 1929, mas da crise
bancária posterior, que
causou a queda de metade
do PIB americano em três
anos. Hoje, se sabe que a

désgraça poderia ter sido
evitada.

O ideal é agir preventi
vamente, como fez o Banco
Central do Brasil e está fa
zendo agora o Federal Re-
serve. Em todos os casos,

o custo de agir é menor do que os benefícios de
não deixar o sistema quebrar. A necessidade de

preservar a estabilidade do sistema prevalece
sobre outros objetivos. Hesitações redundam
em maiores custos.

Várias crises bancárias aconteceram nos

anos 1990. Sen custo fiscal dependeu dos de

sequilíbrios do sistema, da qualidade da regu
lação e da presteza da ação das autoridades.
A crise bancária da Indonésia (1997-1998), a

pior, custou 58% do PIB; a da Tailândia (1997),
31%; a da Venezuela (1994), 22%; a do [apão

,

(1998), 12%; e por aí afora.
O custo do Proer deve ficar em cerca de 1% .

do PIB. Ao contrário do que se dizia, os ban-
.

queiras cujas instituições quebraram perderam
o seu respectivo capital. Evitou-se a corrida aos

bancos e a crise bancária.'Hoje, uma das razões
para a resistência da economia brasileira à atu
al crise externa é a, solidez dos nossos bancos.
Viva o Proer.
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Parceria
Um dos setores com mais falta de mão-de-obra especializada, acabá
de receber uma notícia muito interessante: A Unerj anuncia para o

próximo dia 10, quinta-feira às 19h, uma palestra com acesso ,gra
tuito sobre WEB 2.0, com a presença a equipe para America lati'nõ
da IBM. Neste evento será também anunciado a Unerj conio'parceira
da IBM no programa University. Segundo o professor Mauricio Heii
ning, Coordenador do Cursos de Sistemas de Informação e Tecnologia
em Informática, esta parceria proporcionará um ciclo de palestras e

treinamentos que serão reullzados na Unerj em 2008 com o intuito
detrazer norldudesn região e possibilidades de geração de negócios
com as ferramentas lotus, Rational, Web 2.0, Internet para negócios,
Software livre, Hands On, entre outros..

-

CAPACITAÇÃO DE PRQFISSIONAIS
Muitos dos cursos e treinamentos serão ofertados gratuitamente para os alu
nos da instituição, bem como, para pessoas da comunidade jaraguaense que
tenham interesse em ampliar seus conhecimentos e preparar-se para uma dos
áreas mais competitivos do mercado. Para tonto existe o apoio da Secretário de
Desenvolvimento Econômico, através do Secretário Marcio Manoel do Silveira,
poro contactar e selecionar os futuros profissionais na comunidade. Segundo
Mauricio Henning, o objetivo do palestro de quinto-feira é servtr como uma

apresentação e também como um ponto de partido poro que os acadêmicos e

empresários da região comecem a inteirar-se daquilo que esta se passando no

mercado mundial. O número de vagos é limitado, portanto, todos os interessa
dos deverão solicitar inscrição através do email: sistemas@unerj.br.

, .

DIA DAS MÃES
Çonsiderado o segundo melhor período de consumo, perdendo ápenas
paro a época do Natal, o doto já sendo planejado e trabalhado por vários

segmentos do setor varejista. Principalmente nos segmentos de eletro
domésticos, decoração e floricultura. Também existe um incremento nos

setores de roupas, calçados e pertumes.

EMPREGOS TEMPORÁRIOS
De acordo com o Associação Brasileira dos 'Empresas de Serviços Tercei
rizáveis e de Trabalho Temporário, é esperada a criação de oitenta mil
vagas de empregos temporários em todo o país. Destes, acredita-se que
vinte e quatro mil serão efetivados no trabalho. No Páscoa, como terceira
data de maior movimento, foram criados cinqüenta mil vogas temporários
.de trabalho, e foram efetivados vinte mil trabalhadores em todo o país.

VENDAS DE VEíCULOS�
Segundo a Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Au
tomotores), as vendas de veículos aumentaram em 15,6% em relação 00

mês anterior e 20% comparando o mesmo período do ano passado. Além
disto, os financiamentos de veículos tiveram um aumento de 27,1% entre
fevereiro de 2007 e fevereiro de 2008. Ou seja, não é somente o falta
de estrutura viária, com pontes e avenidas que esta congestionando o nosso

trônsito, além do necessidade de transporte urbano mais eficiente, temos o

é�trada de novos veículos e novos condutores, tornando o trônsito congestio
nado na maioria das cidades de pequeno, médio e grande porte do país. E,

.

ainda por cimo, estornos contribuindo com o aumento do efeito estufo .

etarrek@terra.com.br

,INDICADORES CÂMBIO
COMPRA VENQA VARIAÇÃO
1,702 1,704 -0,35%
1,571 1,571 '0,,00%

VARIAÇÃO MOEDA
�0,42% DólaJ comercial (R$)

�����"----<

Euro (em dólóres)
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Indústr�as ampliam vendas em 12%
Massa salarial paga pelas indústrias teve aumento d��6% em relação a 2007
FLORIANÓPOLIS

As grandes e médias indús
trias catarinenses registraram
crescimento de 12,55% nas

vendas reais em janeiro e feve
reiro sobre o mesmo período de
2007. Segundo levantamento da
Fiesc (Federação das Indústrias
de Santa Catarina), também ti
veram desempenho positivo nÇl
bimestre as horas trabalhadas
na produção (alta de 3,58% so

bre os dois primeiros meses do
ano passado), as remunerações
pagas aos trabalhadores (au
mento de 6,12%) e a utilização
da capacidade instalada (mais
0,29 pontos percentuais, che
gando a 83,83%).

Uma das maiores influên
cias positivas nas vendas, prín-

cipalmente no mêsde fevereiro, .

veio dos fabricantes de confec
ções de artigos do vestuário, de
vido principalmente ao início
do faturamento da coleção de
inverno. No volume de horas
trabalhadas, o incremento no

acumulado de janeiro e feverei
ro foi puxado pelos setores de
máquinas, aparelhos e mate
riais elétricos (33,81%).

A massa salarial paga pelas
208 indústrias que participam do
levantamento foi 6,12% maior
nos dois primeiros meses deste
ano do que no mesmo período
de 2007. As empresas de máqui
nas, aparelhos e materiais elétri
cos também se destacaram nesse

item, com 23,08% de aumento.
Setores importantes aumen-

taram a: utilização da capacida
de instalada: máquinas e equi
pamentos (88,98% na média de
janeiro e fevereiro de 2007 para
91,25% no mesmo período des
te ano) e produtos metálicos
(79,01% para 85,97% na mes

ma comparação).
Dois segmentos de destaque

regístraram queda em todos os

indicadores medidos pela Fiesc,
principalmente em função das
dificuldades na exportação. Os
fabricantes de produtos de ma

deira reduziram as vendas em

22,54%, as horas trabalhadas em

,20,46% e as remunerações pagas
em 14,29%. Nosmesmos índices,
as-indústrias de móveis de SC ti
veram queda de 19,33%, 15,68%,
e 14,94%, respectivamente. Setor de confecção d� artigos do,vestuóri'o foi destaque no bimestre
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·Imágen� de cunho meramente ilustrativas. "Ofertas válidas até 09/04f2008. 'Financiamento sujeito a aprovação éadastraL
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DOSSIÊ FHC

F vai apurar vazamento de dados
Foco das investigações atende a expectativa daministra Dilma Rousseff
BRASíLIA

O diretor da Polícia Fede

ral, Luiz Fernando Corrêa,
afirmou que a Polícia Fede
ral abriu ontem o inquérito
para apurar o vazamento de
dados com os gastos do ex

presidente Fernando Henri

que Cardoso. Quem elaborou
o tal documento, no entanto,
ficará de fora das investiga
ções, segundo ele. "O foco da

investigação é o vazamento

de dados, o que constitui um
, crime flagrante. A manipula
çâo de dados no âmbito das

repartições, enquanto não

vazar, não é crime", explicou
Corrêa.

O foco da investigação
atende às expectativas da
ministra-chefe da Casa, Ci

vil, Dilma Rousseff. Ela já
havia manifestado que, se

fosse inevitável convocar a

PF, que o órgão investigue
apenas "o vazamento"

- sem

tratar da elaboração do ma

terial.

Segundo a PF, a investiga
ção terá o prazo normal de 30

dias. "Depois será decidido se

vão pedir um alargamento do

prazo, se arquiva ou se enca

minha para os tribunais".
A tendência é que os agen

tes federais entrem nas in

vestigações, mas o comando
da corporação não quer que
o Planalto defina o campo de

ação, o que daria ao trabalho a

marca de uma "missão chapa
branca". Uma fonte da PF ava

liou que é "inevitável" uma'

investigação ampla. Segundo
ele, é crime coletar dados sigi
losos e é crime vazar esse tipo

, de informação.

Chuva já desabrigou 80 mil
em várias cidades do Nordeste
BRASíLIA

As chuvas que atingem a

maior parte dos Estados do Nor
deste, há cerca de 20 dias, volta
ram. a causar mortes e prejuízos
em várias cidades da região. No
Piauí, o número de desalojados
já passa de 42 mil. Ao todo, 29
municípios decretaram estado
de emergência. Os Rios Parna

íba, Poti e Gurguéia ameaçam
transbordar, deixando mais 26

cidades sem ligação por terra

com a capital píauíense,
No Maranhão, já sâo 26 ci

dades que decretaram estado

de emergência - e há 30 mil de

sabrigados. Tropas do Exército

foram convocadas para auxiliar
na retirada de moradores das
cidades de Pedreiras e Trizidela

do Vale, no norte do Estado.
Na Paraíba, as enchentes já

provocaram a morte de pelo
menos 15 pessoas. Cerca de 2,9
mil pessoas estão desabrigadas
e mais de 11 mil estão desalo

jadas.
No Rio Grande do Norte,

o governo decretou estado de
calamidade pública em 33 mu

nicípios. Em Pernambuco, 17

municípios decretaram estado
de emergência: 389 famílias es

tão desabrigadas e outras 396

foram desalojadas.

Erosão danifica rodovia MA-203. que liga a capital São Luís a Raposa
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Diretor da Polícia Federal. Luiz Fernando Corrêa. afirma que investigação focará o vazamento de dados
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PROTESTOS

INTERNACIONAL---------

Tocha olimpica é apagada
Para evitarmanifestações, chama foi levada para ônibus
PARIS

Depois de enfrentar mani
festações em Londres no final
de semana, a tocha. olímpica
chegou à França sob protes
tos ontem. Mesmo com segu
rança reforçada, autoridades
francesas tiveram de colocar
a tocha olímpica dentro de
um ônibus após a chama ser

apagada durante o trajeto pe-
las ruas de Paris.'

.

Segundo a imprensa fran
cesa, foram as autoridades

quem apagaram a chama e a

colocaram dentro do ônibus.
Tudo por temer atos como os

ocorridos em Londres; no do

mingo, 6, quando mais de 30

pessoas foram detidas após
tentarem apagar ou derrubar
a tocha-nas ruas da capital
inglesa.

Tanto em Londres como

em Paris os manifestantes

protestavam contra a China,

sede dos Jogos Olímpicos
desse ano.

Eles criticam a relação do
país asiático com o Tibete e

reclamam da repressão aos

defensores dos direitos hu
manos no País. Nas últimas
semanas houve confrontos
entre monges tibetanos e sol
dados do Exército chinês.

A França' colocou 3 mil

policiais para fazer a segu
rança durante o trajeto de 28

quilômetros da tocha pelas
. ruas de Paris.

O presidente do Comi
tê Olímpico Internacional

(COl), Jacques Rogge, pediu
à China uma solução pacífi
ca da crise no Tibete e conde
nou o uso da violência. "Pe
dimos unia resolução rápida
e pacífica da crise no Tibete,
que desencadeou uma onda

protesteis no mundo", decla
rou Rogge. Seguranças cercaram ônibus poro onde foi levado o tocha olímpico

PODIUM PESQUISAS & PUBLICIDADE S/C LTDA.
Rua Plínio Salgado 705 si 06 - CEP 85.805.040 - CASCAVEL - PR

Fone/Fax: (045) 3322 2209
e-mail: podhium@suldigital.com.br

MISSÃO HUMANITÁRIA

Refém está
melhor do que
especulado

A França tem o "impressão" de

que o refém dos Farc Ingrid Betancourt
"está melhor do que se disse" nos úl
timos dias, afirmou o ministro francês,
Bernard Kouchner. A missão humanitá
ria enviado à Colômbia poro tentar um
contato com Ingrid Betancourt perma
nece à espero de um sinal dos Farc.

ACORDO

Olmert e Abbas
·querem paz
·em2008

O primeiro-ministro de Israel, Ehud
Olmert, e o presidente da ANP (Autori
dade Nacional Palestina), Mahmoud
Abbas, reafirmaram que negociam um

acordo de paz ainda esse ano. Segundo
porto voz de Olmert, os dois dirigentes
"mostraram seu compromisso com o

processo iniciado em novembro passa
. do, e se comprometeram o fazer todos
os esforços poro chegar o um acordo
histórico".

EMPRESAS, PROFISSIONAIS E SERViÇOS:
.

PODHIUM - PESQUISAS & PUBLICIDADE, DIVULGA OS "DESTAQUES EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS" RESULTADO DA PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA REALIZADA EM JARAGUÁ DO SUL· SC, NO PERioDO DE 10 A 14 DE DEZEMBRO DE 2008.

1.AGÊNCIA DE MODELOS 1 CEKAT 1 3371 7647
2.ANTENAS PARABÓLICAS:.. COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA 1 CS.O.S. PARABÓLICAS 1 C32752124
3,ARTEFATOS EM ALUMíNIO 1 ESQUADRIAS DE ALUMíNIO BENTO 1 32750728 '

4,ARTESANATO 1 CASA DE MINAS 1 3274 8863 '

5,AUTO ESCOLA 1 CFC .LESSMANN 1 3371 5933
6.BAR CACHAÇARIA 1 ÁGUA DOCE 1 33702023
7.BOMBAS INJETORAS l-BOMBAS DIESEL PARANÁ 1 3273 1882
8.BORRACHARIA 1 BORRACHARIA SENEM I 3371 1203

9.CAlÇADOS ADULTO E INFANTil 1 PASSO A PASSO CAlÇADOS 1 30550303
10,CLÍNICA DE ORTOPEDIA I ClíNICA SÁO CAMllO 13055 0188/3055 0288
11,CLÍNICA DE RADIOLOGIA E ULTRA - SONOGRAFIA 1 HOSPITAL E MATERINIDADE JARAGUÁ - CENTRO DE IMAGEM 13371 8776
12.CLUBE SOCIAL 1 CLUBE ATLÉTICO BAEPENDI 1 3371 0222
13,COLCHÔES - COMÉRCIO 1 COLCHÕES CENTER 13371 8505
14,COMÉRCIO DE FERRO E AÇO 1 KIFERROl32751910
15.CONSÓRCI0 DE AUTOMÓVEIS 1 CONSÓRCIO FIAT JAVEL 1 3370-0797
16,CONSTRUTORA 1 PROMA CONSTRUÇÕES 1 3371 6310
17,CONTADOR IllÁRIO BRUCH 1 3371 7535
18.CONTROlADORA DE PRAGAS E LIMPEZA DE CAIXAS D' ÁGUA IIMUNIZADORA JARAGUÁ 1 33711558
19,CORTINAS E ACESÓRIOS I CORTllEX 1 32750514
20.CURSOS PROFISSIONALIZANTES 1 SENAI 13372 9500
21 ,DIVERSÕES ELETRÔNICAS 1 BRAZ FOX 1 3371 6059
22,ELETRODOMÉSTICOS - CONSERTO E PEÇAS 1 HilÁRIO PAULI 1 32752571
23,ESCOlA PARTICULAR 1 COLÉGIO BOM JESUS DIVINA PROVIDÊNCIA 13371 0779
24,ESCRITÓRI0 CONTÁBIL 1 GLOBAL CONTABILIDADE 1 32753725
25.FESTAS INFANTIS 1 FÁBRICA OE SONHOS 1 3371 4957
26.FlORICUlTURA 1 FlORISA 1 3371 0515
27.FOTÓGRAFD 1 FÁBIO CARLOS ROSA 133708880
28,FRIGORíFICO 1 FRIGORíFICO MATHIAS 133763383
29. GESSO 1 COMÉRCIO DE GESSO JARAGUÁ 13371 3522
30,GRÁFICA 1 GRÁFICA RÉGIS 13371 4133
,31.HOSPITAl 1 HOSPITAL E MATERNIDADE JARAGUÁ 1 32743000
32,IMOBILlÁRIA 1 GIROllA IMÓVEIS 1 2755000
33.1NDÚSTRIA DE ESTOFADOS 1 FEELING 1 3376 1300
34.JORNAL LOCAL I REGIONAL I O CORREIO DO POVO I 3371 1919
35,JORNAL REGIONAL I ESTADUAL 1 A NOTíCIA 1'3275 9700

36,JORNALISTA DE RÁDIO 1 ALBINO FLORES 1 9975 0119
37.LABORATÓRI0 DE ANÁLISES ClÍNICAS 1 lABORATóFllO FLEMING 1 3275 2755
38.lAJES PRÉ - FABRICADAS 1 ARTE lAJES 1 3275 2000
39,LlMPEZA E CONSERVÇÃO 1 EQUIPE LIMPS 1 3376 0737
40,LlNGERIE ISÓ íNTIMA 1 33718511
41.lDCADORA DE AUTOMÓVEIS I lOCALIZA RENT A CAR 1 275·0883
42.LOCUTOR'FM 1 JOE JUNIOR 1 3371 0991
43,MARMORARIA 1 D

' ITÁLIA GRANITOS 1 3370 7154
44,MECÃNICA PARA CAMINHÕES 1 MECÃNICA DIESEL 2000 1 33707053
45.MODA INFANTil 1 SAPO CURURU 1 33702179
45,MONITORAMENTO DE ALARMES 1 BACK 1 3371 8075
47.MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO 1 FLORIAN I EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 1 3275 1492
48,MÚSICO 1 ENÉIAS RAASCH (HAASH) i 99144743
49,NOIVAS E lOCAÇÃO DE TRAJES DE FESTA 1 BEllA SPOSA 1 33707796
50.ÓTICA 1 PALÁDIO SIMARA 1 32752214
51 ,OUTDOOR 1 DUMKE COMUNICAÇÃO VISUAL 1 3371 8537
52.PEDRAS DECORATIVAS 1 EMPÓRIO DAS PEDRAS DECORATIVAS 1 33708849
53.PEIXARIA 1 SEREIAS FRUTOS DO MAR E CONGELADOS 1 32752912
54.PET SHOP RAÇÕES E PRODU,TOS VETERINÁRIOS 1 REAL PET SHOP CLINIC I 32753487/3371 2888
55.PISCINAS 1 PERSONAL PISCINAS 1 33n 1798
56PlACAS PARA VEíCULOS 1 KN PLACAS 1 3372 3075
57.PlANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA 1 UNIÃO SAÚDE 1 3274 7700
58,PNEUS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO 1 SPEED PNEUS 1 33722400
59,PORTÕES ELETRÔNICOS 1 PORTEC AU10MATlZAÇÓES 1 3275 3098

. 60,PSIQUIATRA 1 ORA, ANDRÉIA CRISTINA GAlASTRI 1 3371 7284
61.RÁDIO AM 1 JARAGUÁ AM 133711010
52,RÁDIO FM 1 STUDIO FM 1 3371 0991

63,REFEIÇÕES COLETIVAS INDUSTRIAIS I BIBA REFEiÇÕES 1 3371 2339
64.RElOJOARIA 1 PAlÁDIO SIMARA 1 32752214
55.REVISTA REGIONAL 1 REVISTA lEI@ MAIS 1 3370 8271
66,SINDICATO MAIS ATUANTE 1 SINDICATO DOS METAlÚRGICOS 1 3371 2100

67,SONORIZAÇÃO PARA FESTAS 1 MUlTISOM 1 32753559
58.TATUAGEM E PIERCING 1 DRAGON OF SOUL TATUAGEM & PIERCING 1 33706124
69.TELEFONIA - APARELHOS CELULARES 1 MARANGONI TELEFONIA 1 3371 1111

70.UNIFORMES 1 MAJOKA 1 3371 8680
71.VEíCULOS NOVOS 1 CARAGUÁ AUTO ELITE 1 3274 6000
72.VIGILÁNCIA HUMANA 1 BACK 1 3371 8075 -,
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Juventus terá pelo frente o confronto direto com o Joinville, mos situação do jaraguaense é complicado

Juventus husce um
milagre no Estadual
Empate complicou aindamais a situação
JARAGUÁ-DO SUL

Um dia sem trabalhos no Es-
. tádió João Marcatto. Esta foi a se
gunda-feira pós-empate em 5x5

com o Guarani, no sábado, em
Florianópolis. O Juventus ago
ra está em situação ainda mais

complicada. Precisa vencer os

dois jogos que restam (nos próxi
mos dois domingos contra Atlé
tico de Ibirama, em casa, e Join
ville, fora) e ainda torcer contra
os adversários diretores, no caso,
Cidade Azul, Guarani e Joinville.

O tricolor está em situação
complicadíssima. Tem agora
16 pontos, contra 18 do Cidade
Azul e 21 de Guarani e }EC. O
Cidade Azul enfrentará o Brus

que e o Guarani, ambos fora de
casa. Já o Bugre tem o Criciúma
fora antes de receber o time de
Tubarão. E o Joinville recebe o

Metropolitano domingo e, na

última rodada, o Juventus.
As chances de cair sâo as

maiores, se comparadas aos 'ad
versários diretos. Mas isso não é

desculpa para desanimar, segun
do o presidente lido Vargas. "Sei
que tem torcedores que estão sem
esperança, mas não vamos jogar
a toalha assim . tão facilmente.
Se temos chances, vamos atrás
dela", comentou o dirigente.

Vargas acompanhou o jogo
em Florianópolis e reclamou da

arbitragem de Mauro de Lima.
"Ele deu dois pênaltis duvido-

.

sos para eles (Guarani) e não
deu um claro em cima do Wil
son, no final do jogo. Além dis
so, expulsou um jogador deles
também. O nível da arbitragem
este ano- está muito fraco", de
sabafou.

O jogo em Florianópolis foi
bastante movimentado. O time

1°

V4� s

20 -1

7° 9 3 3 3 15 15 O -111

9° 9 2 4 2 10 15 -5 21

100 Juventus 7 9 2 - 1 6 13 28 -15 16

29 -12 21

da "casa" abriu o placar aos

sete minutos com Adilson, de
pênalti. Também de pênalti, Jai
me empatou aos dez. O mesmo

jogador virou o jogo aos 28 e,

quatro minutos depois, Rama
zotti ampliou. Aos.42, Malzoní
diminuiu para o Guarani.

Depois do intervalo, o
'

Bu

gre buscou o empate, e Adilson,
de novo de pênalti, deixou o

placar 3x3 aos cinco minutos.

Logo depois, Acerola virou o

placar para 9 Guarani. Deívi
deú novas esperanças ao empa
tar aos 29, mas o Moleque Tra
vesso sofreu o quinto aos 32,
com Ivan colocando -contra o

próprio gol. Wilson empatou
aos 35 para o Juventus, que
pressionou até o final, mas

não conseguiu a vitória.

JULIMAR PIVATTO

Campeonato Catarinense

ResultadoS"9a Rodada
Avaí 3xO Brusque

-

Marcílio Dias 2xl Chapecoense
Guarani 5x5 Juventus
Cidade Azul OxO Cricióma
Atlético OxO Joinville
Metropolitano 2x4 Figueirense

Próximos Jogos
loa Rodada
Domingo
16h - Joinville x Metropolitano
16h - Juventus x Atlético
16h - Criciúma x Guarani
16h - Figueirense x Marcílio Dias
16h - Chapecoense x Avaí
16h - Brusque x Cidade Azul

P - Pontos, J - Jogos, V - Vitórias, E - Empates, D - Derrotas, GP - Góis Pró, GC - Gols Contra, S6 - Saldo de Gols, PG - Pontuaçõo Geral (soma dos dois turnos)

O CORREIO DO POVO E;TI
TERÇA-FEIRA, 8 DE ABRIL DE 2008 �

Reforce a imagem da sua empresa!
Vista seus colaboradores com uniformes
produzidos com tecidos da
mais lilta qualidade.

.

�
) 3371-5558 e-mail: kaiapos@kalapos.com.br- www.kaiapos.com.br

Decisão
Como era de se esperar, a final do Torneio Aberto de Verão de Schro
eder foi um jogo emocionante. Melhor paro o TIo Patinhas/Smurfs/AS
Têxtil, que venceu o Vitória por 7x5. O terceiro lugar ficou com o Noite
a Fora, que venceu o Posto Cidade/ltalínea/Kalahari por 9x8. Éderson,
do time campeão, foi o artilheiro com 21 gols e a defesa menos vaza
da foi do quarto colocado (goleiro Clayton). Sucesso comprovado do
início ao fim: Como em toda a edição.

.
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Malwee teve ,de se contentar mais uma vez com o vice-campeonato Mundial, dep'ois de perder para, o Interviú

VICE DE NOVO <'

Sonho do Mundial
adiado mais uma.sez
Malwee volta as atenções para a LigaFutsal

jogo difícil. É a preparação
de um ano todo para um jogo
só. Mas elessouberam apro
veitar as oportunidades que
tiveram", comenta.

,

"Eles têm um elenco fan
tástico, com jogadores que
se complementam. Somos a

segunda melhor equipe do
mundo e isso representa mui
to", analisou ainda abatido o

ala Falcão. O técnico Fernando
Ferretti também acredita que o

clube espanhol mereceu a vi
tória. "Nossa equipe começou
mal, jogou bem depois, mas o

time deles é superior e mere

ceu ganhar", afirma. "O sonho
fica adiado para' o ano que
vem. 'Ainda é cedo. para' pen-

sarmos nisso, mas vamos nos

preparar", acrescentou,
Ainda de acordo com Fer

retti, agora, a equipe deve'
centralizar as atenções na

Liga Futsal. "Vamos focar na

. Liga que está só começando";
revela. De Granada, a Malwee
viajou para Vitória (ES), onde
jogará com o time do Álvares/
Vitóriti/ES na quinta-feira (10),
às 20h15 pela Liga. O grupo
ainda tem jogos agendados, no
Rio de Janeiro, nas cidades de

Teresópolis e Vassouras. A de

legação chega a Jaraguá do Sul
somente na próxima terça-fei
ra, dia 15.

GRANADA (ESPANHA)
O sonho do título de cam

peã Mundial de Clubes foi
adiado para a Malwee, que
agora foca o trabalho nos jo
gos da Liga Futsal. Pelo quar-

. to ano consecutive, a equipe
de Jaraguá do Sul chegou a

final com o espanhol Inter
viú e ficou com o vice-cam

peonato. Desta vez, o placar
foi de 6xl, com gols db's bra
sileiros que "atuamno clube

espanhol Gabriel, (3};;Neto(2)
e Marquinho. Já .0 .úníco gol
da Malwee foi anotado por.
Lenísio. Para o pivô que de
fende a camisa 10, esta foi
uma derrota muito dura.
"Nos preparamos par�

�

um
"

�

DEBORA VOLPI

Não foi dessevez
As risadas, músicas e conversas informais deram lugar ao silêncio
dentro do ônibus que levou a equipe da Malwee do ginásip para
o hotel no último domingo. No avião, ne.mlta para o Brasil, não
foi diferente, afinal, o título inédito foi mais uma vez adiado. O
sonho que parecia tão próximo, não se realizou. O mesmo filme
se repete há quatro anos e o pesadelo da derrota atormenta. No
retorno para o Brasil, a bagagem está mais pesada. A equipe leva
agora além das malas; o aprendizado de que é preciso melhorar
sempre, estar preparado para as, surpresas e de que é necessário
insistir nos sonhos.

SEM SEQÜÊNCIA ,

Ninguém quer procurar culpados peru derroto de 6xl paro os espe
nhó,is. Mas o fato é que a equipe da Malwee praticamente não trei
nou este ano. Primeiro, em plena pré-temporada, lá se foi mqis da
metade do time paro Sele�õo Brasi!�ira disputar amistosos. Dçpois,
faUando três semanas por �jàl, a cena se repetíu, Assinf'ficq
praticamente Impossív'ek.g é:íbma equ'ipe COInO o I,� �(),�,+
é preciso ser um especiôlis . saber disso. "

LINGUAGEM UN:IVERSAl

Assistir a uma partida deJutslfl na fspanha é um evento para todas

r as idades. O que chama.a ate
-

.rio ginásio é a pres�nça de muitas '"

n�as, que tore e, d' assinaturas ou fot��' d s.

nte o Mundi míl tiyerarri no arquiQa eSt
pintam o rosto nas cores rem o gillásiõ e.viDra do

.

lance. Muitos atletas brasiléiros são adorados peto torcedor espa 01,'
_exemplo disso é o trio Schumacher, 6àbriel e Marquinhos, que fdzem
parte do estrelado Interviú.

redacao@ocorr,eiodopovo.com.br 'e
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•

oelro e ons pegos
Primeira etapa da Copa Contestado teve 176 inscrições

_ JARAGUÁ DO SUL

Depois de quase quatro anos,
o Autódromo Jaraguá voltou a

receber uma competição oficial
de motovelocidade, E a volta
foi em grande estilo. Mesmo

.

apesar de todos os problemas
para arrumar a pista e o "confir
ma-desconfírma", as inscrições
e o público presente superaram

. as expectativas da organização.
Foram 176 inscrições em 13 ca

tegorías.e o público passou das
3 mil pessoas.

Os pilotos da região também
fizeram bonito. Maysa Pianezer

(Cerveja Malta/Nenê Motos/Stre
etcar), de Iaraguá do Sul, venceu
na categoria batom e foi quarta
colocada na junior. Entre as me
ninas, Eduarda Pereira (Massa
randuba] e Elaine Quilante (Três
Barras) completaram' o, pódio.
Outra vitória jaraguaense foi na
VXl (antiga, Força livre Espe

. cíalj.com Luciano "Boca" de Oli
veira (Águia Negra/Tim/Chope.
Clube/Víp Coberturas/We Forest!
Posto Cidade), seguido de Beta
"Schumí'' Alchini e Daniel Sch
mitz, ambos de Massaranduba,
Beta ficou também em terceiro
na VXl (antiga 125cc), ficando
atrás de Giovanni Adriano (Rio

Negro-PR) e LuísAndré Fiez (São
Bento do Sul).

Aliás, Giovanni foi o desta

que da prova. Além da vxi, ele
.

venceu' também a Força livre
Nacional e a 250cc. Na Nacional,
Willian Alves (Mafra] e Felipe Ri
bas (Quitandinha-PR) completa
ram o pódio. Na outra, Luis Fiez
e Douglas Colkowski (ambos de

.' São Bento) ficaram em segundo
e terceiro lugares, respectiva
mente.

Quem também foi bem foi
José Brayan Padilha Soares, de
Massaranduba, .vice-campeão
nas 65cc, atrás apenas de Sebas
tião Silva Junior (Santa 'Ierezi

nha). E Leandro Massaia, de [a
raguá do Sul, ficou em segundo
entre os trilheiros. Nas outras

categorias, os vencedores fo
ram: Daniel Melchert (Ioínville]
nas 55cc, Luís Felipe Fitz (São
Bento do Sul) na junior, Gilson
de Araújo (São Bento do Sul) na
street e Celso Dzinckanski (Rio
Negro) na master. A próxima
etapa da Copa Contestado será
dia 26 de abril, em Rio Negri
nho. Neste. fim-de-semana, os

motores roncam em Papandu
va, na ·3a Etapa do Campeonato
Catarinense. Beto Alchini (6), de Massaranduba, conquistou dois pódios no etapa

Pelo Taça Pomerode, Cruz de Malta ficou no empate com o Apafeb

Vitória vence primeiro jogo
da semifinal da Copa ,Norte
JARAGUÁ DO SUL

O Vitória deu um grande
passo rumo à classificação
da semifinal da Copa Norte,
Iogando fora de casa, o time
do Bairro Rio da Luz venceu

.

o Torino de São Bento do SuI
por 2xO, com gols de Magrão
e Alaor. Com o resultado, os

jaraguaenses poderão perder
por até um gol de diferença no
próximo sábado, em casa, que
se classificam para a final da
competição. '.

"Estamos invictos este ano.

E dentro de casa estamos muito
bem. Esperamos manter o re

trospecto e conquistar esta vaga
para a final", disse o diretor de
futebol do clube, Carlos Ricar
do. Na outra semifiIial, a Tupy
goleou o Serbi (ambos de Join
ville), fora de casa, por 5x2.

A bola rolou também pela

Taça Pomerode, mas o jogo en

tre Atlético ENEC e Vitória foi
adiado por causa da Copa Nor
te. O Cruz de Malta recebeu o

lanterna Apafeb, de Timbó, e

ficou no lxl, mantendo o pe
núltimo lugar na Chave A. O
Atlético Pornerodense goleou

'

o Caramuru por 4xl e lidera o

grupo com 12 pontos. O outro
jaraguaense do grupo, o Fla
mengo, folgou na rodada.

Pela Chave C, o Noite a

Fora perdeu por 4x2 para o

Botafogo, em Pomerode, mas

manteve a liderança com oito

pontos. Nos outros confrontos,
os Águas Verdes (de Timbó e

Pomerode) ficaram no OxO e o

Tupi perdeu em casa por 3xl

para o Floresta. Nos aspiran
tes, dois jogos - Botafogo Oxl
Noite a Fora e Caramuru OxO
Atlético'Pomerodense.
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Resultados 190 Rodado
Santos 2x2 Ponte Preto
São Paulo 3x1 Juventus
Barueri Ox3 Palmeirás
Noroeste 3x2 Corinthians
Guarani 2xO Rio Preto
Sertãozinho Oxl· Portuguesa
São Caetano Ox2 Mirassol
Marilia 3xl Rio Cloro
Paulista 2xl Bragantino
Ituano 1 x2 Bragantino
Classificados: Guaratinguetá,
Palmeiras, São Paulo e Ponte Preto.
Rebaixados: Juventus, Rio Preto,
Sertãozinho e Rio Cloro.

CAMPEONATO CARIOCA
Resultados ao Rodado

Mesquita 4x2 Duque de Coxias
Resende 3xO Cardoso Moreira
Macaé 2xO Americano
Cabofriense 210 Volto Redondo

Friburguense 0x2 América
Botafogo 1 x3 Boovista
Vasco 2x2 Flamengo
Ftuminense 4xO Madureira
Classificados: Fluminense, Flamengo,

, Botofogo e Vasco
Rebaixados: América e Cardoso
Moreira

Resultados

Quartas-de-final
Intemacional3x2 Ulbra
Coxias 2xO São José'
Grêmio 2x3 Juventude)'
Inter-SM 2xO Sapucaiense

CAMPEONATO PARAIIIAEI\ISE
Resultados 60 Rodado
Coritiba 2xO Toledo

.

J. MaluceUi 2x2 Adap
Atlético 0x0 Iraly
Paraná 3x2 Eng. Beltrão
Classificados: Paraná, Atlético,
Toledo e Curitiba.

COPAGARCIA
fUTEBOL FEMI�IIIIO

Apiúna lx6 OlympyQ/Juventus
Próximo Jogo
13/4 - Ponte Preto x OlympyQ/
Juv�mtus

ABERlO FUTEfUU suíço
CI'JIU1PÁ
Fundifer 1 x2 Bello Vista
Faixa Azul2x5 XV de Novembro
Flamenguinho 4xO IDM Pisos
Giardine 1 x4 RibeiróQ Grande

. Independente lx11tàpocu
Bar do Ivo 0x0 Cilrroeira

INTERBAIRROS DE FUTSAl
ÇOlUIPÁ
Carroeira 5x3 Bomplant '

União Bomplant Ox4 Cohab
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CONTRA-CAPA---------

Crônicas de um executivo
Experiência é compartilhada através de livro que narra desafios

JARAGUÁ DO SUL

A primeira vista, América
Ribeiro Mendes Netto parece
uma pessoa comum. Mas bas"
ta alguns minutos para sê per
ceber que se trata de alguém
diferenciado, recheado de co

nhecimento. Não conhecimen
to técnico de um engenheiro
elétrico formado há mais de
trinta anos, que já trabalhou
nas principais empresas do

país. Porém, o conhecimento
da personalidade humana, do
trato com outros indivíduos
e da facilidade em adquirir a

admiração das pessoas.
E foi em grande estilo que

o engenheiro, e agora escritor,
América Ribeiro Mendes Net
to, lançou na noite de ontem,
na Acijs (Associação Comer
cial de Jaraguá do Sul), o livro
"Segredos de passaporte: crô
nicas de' um executivo inter
nacional". Neste livro, .Amé
rico relata as experiências

vividas nos cinco continentes

por quais passou com a fina
lidade de abrir escritórios co

merciais para as empresas nas

quais trabalhou e conquistar
novos mercados: Tarefa difí
cil para um mundo, até então,
não globalizado e sem as fer
ramentas essenciais de hoje
como o celular e a internet.
Mas a falta destas ferramentas
não impediu o êxito na expan-

.

são comercial das empresas
que representou.

América possui nove pas
saportes e afirma que o livro

surgiu, da cobrança de diver
sos' amigos conhecedores de
sua carreira que queriam cada

experiência do executivo re

gistrada em papel. O livro não
trata de empresas e nem de so

ciedade, mas descreve o com

.portamento humano. Américo
se declara um conhecedor dos
indivíduos, pois segundo. ele
mesmo, para adentrar nos paí-

. ses, estudavaminuciosamente
sobre aquela cultura. Hábitos,
costumes, jeitos e trejeitos de
alemães, franceses, japoneses
e muitos outros povos.

O livro contém 15Z pagl�
nas de diversos acontecimen
tos escritos de 'forma bem hu
morada e com uma pitada de

suspense. A obra foi iniciada
e concluída de janeiro á de
zembro de Z007 e custa R$ Z9.'

O livro pode ser adquirido na

Livraria Grafipel, no centro de

Jaraguá do Sul, ou através da
Editora Literális, de Porto Ale

gre, pelo site www.literalis.
com.br,

. CONTINUAÇÃO DA OBRA

''Apesar de não ser o meu

campo de atuação, achei a ex

periência tão positiva que até

penso em escrever a conti1).u-,
ação deste .Iivro, já tenho ma

terial suficiente para isto", diz
Américo. Américo falo inglês, espanhol, alemão, francês, italiano e tem aulas de japonês
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