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Iniciativa cabe
ao Executivo
Lei contra o nepotismo aprovado em

Jaraguá e Massaranduba é conside
rado inconstitucional afirma o juiz de
direito, Márcio Renê Rocha.
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Estagiários a

partir de maio
Reunião entre representantes do De
tran e a delegada regional, Jurema.
Wulf, definiu o prazo para a contra-

.

tação de estagiários para Delegacia
Regional e D�legacia da Comarca.
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Proteínas encontradas ne sangue de
crocodilos podem ajudar na criação

.

" de antibióticos para combater vírus e
bactérias que se tornaram resisten
tes aos remédios disponíveis. Segundo
cientistas norte-americanos, os ern-

.

. cadi los têm um sistema imunológica .

•

forte que cambate microorganismos
mesmo sem ter tido um cantato prévio
cain eles. Por isso, mesmo feomentos
graves sofrtdos pelos animais cicatrt
mm rapidamente.

Fonte: EFE
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Da natureza no jardim à sala de estar,
faça uma transformação na sua casa.
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Apresentação de "Noivo neurótica, noiva
nervoso" no Cineclube é com entmda fmnca. !
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Falta de investimento no setor

energético· barra crescimento
Na -região, situação mais critico acontece em Schroeder. Município pode perder novos empreendimentos.

LEIA HOJE
Religião,
sociologia e

controle social
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NO BOLSO
Pão de coda
, dia estó

Imposto
sobre grandes
fortunas'
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.rio

CHARGE

OCHOPEDA
SCHÜTZENFEST
TÃGARANTIDO!!!

"

VAICHOVER...

SÓ VEM BANDINHA MERRECA...
AS FESTAS DAS OUTRAS

CIDADES SÃO MELHORES...

PONTO DE VISTA

. União é condenada a ressarcir empresa
O Juiz' Federal danais com prestadores de serviço;

Adriano Vitali- parcelas de demurrage; honorários
no dos. Santos, da advocatícios e custas processuais
subseção de Ma- gastos com a impetração de. dois
fra, Santa Catarina, mandados de segurança que tiveram
condenou a União por finalidade liberar as máquinas
Federal a ressar-' importadas; -Iucros cessantes em

cir os prejuízos que uma empresa razão do que a empresa deixou de
sediada na cidade de São Bento do . lucrar com as máquinas importadas

.

Sul, SC; suportou em virtude da gre- no período de atraso do desembara-
ve dos fiscais da Receita Federal nos. ço.aduaneíro. _.'

portos de São Francisco do Sul e de Da fundamentação da sentença
Itajaí no ano de 2006. A. empresa fi- pode-se destacar o seguinte trecho: O
Cali com duas máquinas paradas nos'. exercício do direito de greve, no en

referidos portos do .dia 15.05.2006 tanto, não pode afetara continuidade
ao dia .07.07.2006.' ria prestação dos serviços públicos,

O juiz considerou como prejuízos pois não é admissível que o parti- •

de ordem material indenizável: as cular, alheio às reivindicações dos
taxas de armazenagem; despesas adi- servidores públicos para com a Ad-

DO LEITOR'

Falta de
visão ideológica

Urn ·partido polít-ico que pretende eliminar. a explo
ração, a dominação, a desigualdade, a injustiça e a mi-·
-séria deve ter claro, nessa caminhada, quem são seus .

áliados e quem são seus adversários. .'

Até a vitória do presidenteLuizInácio Lula da Silva,'
histericamente o Brasil foi governada por forças con-

.

servadoras refratárias a mudanças ern.favor das classes
menos favorecidas.

.

No Brasil, durante séculos, o poder foi exercido por
oligarquias que formatam patrimônios fabulosos à cus
ta dos cofres públicos,

O PT surgiu a partir do movimento popular com
uma perspectiva de inverter as prioridades secular
mente favoráveis às classes mais abastadas. Muitas ci
dades mudaram os paradigmas administrativos a partir
da chegada do Partido dos Trabalhadores ao poder mu
nicipal. Isso ocorreu também em governos estaduais.
No plano federal, o PT mostra a marca do partido, que
é a inclusão social, priorizando obras e ações em bene
fício das camadas secularmente esquecidas.

Portanto, na luta política, é preciso ter claro quem
são as forças transformadoras e quem são as forças da
manutenção do status quo,

No plano federal, desde a posse em 2003, as forças
de oposição ao governo Lula, representadas principal
mente pelo PSDB e pelo ex-PFL, vem tentando inviabi
lizar e paralisar a Administração, ínclusive com ações
judiciais. Querem impedir a implementação do PAC

(Programa de Aceleração do Crescimento). Rejeitaram
a aprovação da CPMF (Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira) com R$ 40 bilhões que se

riam aplicados exclusivamente na saúde.
Assim, todo militante',petista deve refletir sobre

quem são ás aliados e quem são os adversários na cons
trução dessa nova sociedade que se busca, mais justa
e igualítária.

Infelizmente, em Jaraguá do Sul, a direção do Parti
do dos Trabalhadores não tem clara essa reflexão. Em
razão disso, senta-se à mesa com os adversários.

CESAR A. LENZI, ADVOGADO

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

enviados para o e-mull redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por certa para a

Rua Procópio Gomes de Oliveira, 246, CEP 89251·200, Cx. Postal 18. E obrigatório
informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não se�ão publicados).

O CORREIO DO POVO
Diretor: Nelson Luiz Pereira

Editora: Patrícia Moraesministração Pública, tenha de arcar

com os ônus decorrentes do exercício
do direito de greve. Por esse motivo,

.

devem .os entes públicos' responder
pelos danos que a falta ou demora na

prestação do serviço possa causar a.

particulares.
Por esse entendimento fica confi

'gurada a resporrsabílídade da União

por
.

eventuais prejuízos ocasiona
dos em face de greve perpetrada por
seus funcionários, tendo em vista sua

omissão em tomar todas as cautelas
necessárias a fim .de evitar a total pa
ralisação das atividades essenciais,
POT, força do princípio da continui
dade do serviço público. Da sentença
acima citada, ainda cabe recurso por
parte da União.

.

THIAGO

MARKIEWICZ,
INTEGRANTE DO
DEPARTAJ\1ENTO
cívEl... IEElVIPRESMIAl.
NACASSU!.J
ADVOGADOS.

• Fones: (47) 3371.1919 • 3055�0019

• Fax: 3276.3258

• Plantão Redação: 8835.1811
• Plantão Comercial: 8835.1872
• Entregas: 9902.1380·9191.3729
• wwW.ocorreiodopovo.com.br
.• diretoria@ocorreiodopovo.com.br °

.• redacào@ocorreiodopovo.cQm.br
• comercial@ocorreiodopovo.com.br

Hórário de atendimento: 8h às 20h

Rua Coronel Procópio Gomes de

Oliveira,246 • CEP 89251·200 �'CP 19

Centro • Jaraguá do Sul • SC
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FALA Aí!

" Tirar a

responsabilidade
do prefeito é legalizar

o ato ilegal. "
RONALDO RAUUNO (POT), -

VEREADOR, sobre multa não

aplicada à Viação Canarinho
conforme contrato para

, realização de obras.

" Não vai mudar:.
muita coisa. "

TERRYS DA SILVA (PTB),
·VEREADOR, sobre prazo de mais
trinta dias solicitado pelo Executivo

para obras do Transjaraguá.

Tromi!������ta��j� d!����a��depu-
todos Luciano Genro (RS), Ivan Valente (SP) e Chico Alencar (RJ), todos do
PSOl. Que institui o imposto sobre grandes fortunas, taxam patrimônios aci
ma de R$ 2 milhões, medido em valores de l°de janeiro de 2009. A alíquota
vai variar de 1% o 5% e não será permitido o dedução no Imposto de Rendo.
Poro o patrimônio de R$ 2 milhões o R$ 5 milhões, o taxação será de 1%.

. Entre R$ 5 milhões e R$ 10 milhões, 2%. De R$ 10 milhões o R$ 20 milhões,
de 3%. De R$ 20 milhões o R$ 50 milhões, de 4%; e de 5% poro fortunas
superiores o R$ 50 milhões. Poro medir o fortuna serão somados os bens
imóveis e direitos- créditos pecuniários, como ações, do contribuinte. E, ain
da, bens adquiridos por doação, permuto, herança ou legado. Só ficarão de
foro do taxação os obr(ls de arte e o rendimento do salário até R$ 300 mil.

'CRíTICA

TRANSJARAGUÁ
Do cqntrnpnrtldn de R$ 17 milhões
do município nil Transjaraguá, cer
co de R$ 8 milhões foram investidos
até agora pelo Prefeitura. Aprovado

_

pelo governo federal, o projeto está
orçado em R$· 42 milhões e aguardo
.liberação do Banco Central há três
anos. Quem informo é o vereador
Afonso Piazera (PR), ex-secretário
de Urbanismo.

CULPADOS
Piozera, que acompanhou todos os

mudanças feitos no projeto original
chamado Transfácil, achou dois cul
pados pelo atraso dos obras: primeiro,
o empresa que não cumpriu o prazo
de 31 de julho de 2007. E, segundQ,
o Câmara, que não votou projeto do
prefeito prorrogando o prazo poro 31
de dezembro do mesmo ano. O con

trato prevê multo de R$ 370 mil, 10%
do valor total que o empresa terá de
investir: R$ 3,7 milhões.

Tucano Eugênio Garcia votou o fa
vor, mos registrou crítico o projeto

,,. que suplemento e anulo dotnções
Não vai haver (nas do Orçamento. Poro garantir o

I,' �)
. �

"aprovação, diz, é comum o Execu-
CO Igaçoes restnçoes. tivo atrelar assuntos relevantes o

DJALMA BERGER (PSB), temos polêmicos. O projeto tiro R$
DEPUTADO FEDERAL 170 mil do orçamento do Câmara:

e presidente estadual do partido, R$ 64,1 mil para o usina de leite e
referendando apoio a sigla à reeleição R$ 105,9 poro pagamento de pes-
.do prefeito Moacir Bertoldi (PMDB). soai do assistência social.

K /,t,
,,:;'<::";:.

c( ""?, "'jK:-:;,
reador José Osório de Avi,19�s� licencio ppra dor lugar
Adem'ór Possàmai e ou'trôs'tôlegas do OEM. Desta vez éulil o

fi(modo, diferente do que ocorreu no eleição do mesa'diretora, quandó
contrariou �ecisão do executivo e, por isto, é alvo de processo, na Co
missão de Etica do partido. Que, aliás, ainda não teve um desfecho.

'

MAtS UM 1
Vereador José Kormann, de São Bento do Sul, perdeu o mandato. Deixou
o PMDB em 10 de setembro de 2007 e filiou-se 00 Democratas. Apesar
do parecer do Ministério Público Eleitoral que pedia o improcedên
cia da representação, dandô conto de manobras poJítico-panidárias,e
eleitorais praticados pelo PMDB com o intuito de prejudicafj,Korma'pn,
não foi este o entendimento do r�Jator d,o processo, juiz Marcia Vicari.

�,�x_ x,, o:::._

Um pedido de vista do juíza Elian� Pagiarin Marinho sustou julgamento
do representação do MPE que condeno por infidelidade partidárja o

vereador Claudinei Loos, de Balneário Camboriú. Em 6 de setembro �e
2007, tees trocou o PR pelo PMOB. Após Q voto do relator, juiz Marcio
Vicari, pelo cassação, os' juizes Juvêncio Borges Neto. dson

rdoso Filho também d,eciaj ssação.:

'TELEFONIA
Nõo é do suo obrigação, mos a prefeitura está doando vinte postes poro
o ipstalação de linho telefônicó em trecho final do Bairro Rio do Luz.
.Pelo contrato firmado em 2005, quando o vereador Ronaldo Raulino
(PDn exercia interinamente o ca�go de prefeito, caberia 00 município:

as construir o centralfel'
.

. MEIA VOLTA
Projeto do vereador Marcos Mannes (PSDB), que acaba com o nepotismo

eitura e Câmara de GUQromirim, ainda não foi votado. Agora, le
o sua constitucionaJidad�. O Supremo Tribunal Federal

os do �8gislativo SÓQ in�onitifuqi9Q�i�. O precedeate jq fui II
o Tribunól de Justiça de Sant arina em Co�al dO' Sul. eO'QS�j�
enDe o JudiciáFió, só se,p�fiti ExeGutivO'. Vai êsperando. ,
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Projeto do nepotismo em cheque
Juiz infonna que STJ considera inconstitucional se iniciativa for da Câmara

,
GUARAMIRIM " quando proclamou que a lei é

Projeto de lei do vereador constitucional se o projeto partir
Marcos Mannes (PSDB) que do chefe do Executivo. "Se for
proíbe o nepotismo na Pre- de iniciativa do Legislativo, é in
feitura e Câmara corre o risco constitucional", esclarece Rocha.
de parar na gaveta. Não por Segundo o juiz, a mesma re
conta da rejeição da proposta gra se aplica a Massaranduba,
que, em tese, se for a plená- onde os vereadores aprovaram
rio deve ser aprovada, já que uma emenda à Lei Orgânica
a oposição tem a maioria na para impedir a contratação de
Casa. Mas porque o Supremo " parentes sem concurso. A pro
Tribunal Federal proclamou posta foi aprovada no último
a inconstitucionalidade da "dia 27 com um pacote de altera
matéria, quando originada no ções à Constituição municipal,
Legislativo. "que passam a valer em 2009.

A própria assessoria jurídica Em Jaraguá do Sul, a lei, san-
da Câmara alertou os vereado- cionada pelo prefeito Moacir
res sobre a inconstitucionalida- Bertoldi (PMDB) no ano passado,
de do projeto, o que fez Alcibal- também foi uma iniciativa da Câ
do Germann (PP) dar parecer mara. Neste caso, explica o juiz
contrário na condição de mem- de direito; os servidores exone
bro da Comissão de Legislação, rados podem ser recontratadcis,
Justiça e Redação. Na segunda- mas antes o município deve ar

feira, Mannes, de retorno após- güir a inconstitucionalidade da
período de lícença.. cobrou do lei junto ao TJ, através de uma

presidente a inclusão do proje- Adin (Ação Direta de Inconstitu
to na pauta de votação.

"

cionalidade). "Enquanto não for
O juiz de direito,Márcio Renê declarada inconstitucional, por

Rachá, informa que o Tribunal decisão judicial, alei está em vi
de Justiça de Santa Catarina já "gar", afirma Rocha.
decidiu sobre o mesmo tema <'_"

_

no município de Cocal do Sul, CAROLINA TOMASELLI

I J

Juiz de direito informo que, após Adin, servidores atingidos pelo lei em Jaraguá poderão ser recontratados

..Sessões para
projeto mirim Reajuste para os ve�adores só

depende da sanção do prefeitoO vereador Terrys da Silva
(PTE) comemorou a aprova
ção, na última segunda-feira,
do projeto de lei de sua 'autoria
que cria" uma agenda de ses

sões para os vereadores-mirins.
Segundo ele, desde que foram
eleitos ano passado, através
do Projeto Prefeito-Mirim, os

estudantes não participaram
de atividades na Câmara para
exercitar, na prática, a função
de vereadores-mirins.

Terrys propõe um calen
dário de sessões e palestras
sobre assuntos relacionados
à juventude. E, também, a

apresentação de indicações e

projetos sugestivos que, uma
vez aprovados; seguirão para
análise dos vereadores "e, se

for de interesse, protocolados
na Câmara. Ele ressalta que
as atividades" do prefeito e"

vice-prefeito mirins já estão
prev istas em lei, mas não as

dos vereadores. Pianezzer jus'Ufica voto com base no aumento de 283% do receito

do orçamento da Câmara. Ele
também lembi-ou que'o com

prometimento com a folha de
pagamento pode chegar a 70%
do orçamento e que, em 2007,
o percentual foi de 45%.

Pianezzer criticou o único
vereador contrário ao projeto,
Décio Piske (PP), acusando-o
de ter se manifestado a favor do
reajuste em reunião anterior à

votação. "Ele (Piske) se colocou
como defensor dos dois mil e
300 e chegou na hora de votar e
foi contra", acusou também Ru
dibert Tank (pMDB), sugerindo
ao progressista que faça a

-

doa
ção de parte do salário a entida
des "se acha que émuito".

Décio Piske negou ter se

manifestado favorável aos

85% antes da votação, e reite
rou que defende aumento de
32% aos vereadores. "Esta foi
minha proposta desde o iní
cio", garantiu.

SCHROEDER

Aprovado em segundo turno
na segunda-feira, o projeto de
'lei que reajusta em 85% os sa

lários dos vereadores só depen
de agora da sanção do prefeito
Felipe Voigt (PP) para entrar em
vigor a partir de 10 de janeiro de
2009. A proposta, originada no

Legislativo, altera os vencimen
tos dos vereadores dos atuais
R$ 1.280,00 para R$ 2.370,00.
Também aumenta em 30% os

salários do prefeito, vice e se

cretários municipais,
Favorável ao projeto, o

vereador Valmor Pianezzer
(DEM) justificou o reajuste
de 85% com base na receita
do município, que saltou de

"

R$ 4,7 milhões em 2001 para
R$ 13,3 milhões em 2007, um
aumento de 283%. No mesmo

período, afirmou, os salários
dos vereadores subiram 15%,
contra os 67% de aumento
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Weg aparece em sétimo no listo

Multinacionais

jaraguaenses
JARAGUÁ DO SUL

Entre as 32 empresas
brasileiras consideradas as

mais internacionalizadas
do pais, três estão instala
das em [araguá do Sul. A
lista, formulada pela Fun

dação Dom Cabral e pelo
Columbia Program on In
ternational Investment,
conta com a Weg, Duas
Rodas Industrial e Marisol.
Elas aparecem, respectíva
mente, no sétimo, décimo.
e trigésimo lugar. A pri
meira posição é da gaúcha
Gerdau, seguida pela Com
panhia Vale do Rio Doce e

pela Sabó. Já a última é da
'Localiza Rent a Car.

DADOS
Ao final de 2006, o Bra

sil cliegou ao posto de ter

ceiro principal exportador
de investimentos entre os

países em desenvolvimen
to (após Houg Kong (China)
e de Singapura). Segundo o

Banco .Çentral do Brasil, no
ano anterior, grande par
te do investimento foi em

serviços financeiros (49%),
por serviços profissionais
(36%), petroquímicos e

energia (4%). A maioria
está localizada na América
Latina e Caribe {56%), se

guido pela Europa (36%) e

América do Norte (7%J.

ENERGIA ELÉTRICA

. O CORREIO DO POVO IIQUARTA-FEIRA, 9 DE ABRIL DE 2008

Investimento vai evitar caos
Instalação de transfonnadores e subestação está agendada
REGIÃO

em municípios vizinhos. Em

Joinville, por exemplo, a em

presa chegou a negar ligações
devido à falta de energia elétri
ca. Agora, novas subestações
estão em fase de construção.

dida de potência utilizada) e já
possui terreno comprado, es

tando agora em fase .de edital.
Já a do Rio da Luz também sofre

reparos nos próximos meses. O
transformador a ser instala
do duplicará a quantidade de

energia hoje disponibiliza
da pela rede daquele bairro.
Mais tarde, em 2009, é á vez

Segundo DanílsonWolff, ge- da subestação de Guaramirim
rente de distribuição da agên- receber 80% de ampliação. O
cia de Jaraguá do Sul, o mesmo

.

investimento final pode al
deve ocorrer no Chico de Paulo. cançar os R$ 8 milhões ..
ainda neste ano. A subestação
terá capacidade de 18 mva (me- KELLY ERDMANN

Empresários se dizem preocupados
'Em um ano os investimentos voltam através de impostos', diz diretor de fábrica

Os municípios de Jaraguá
do Sul, Corupá, Schroeder e

Cuaramirirn têm atualmen
te quase 70 mil ligações de

energia elétrica. Como se não

bastasse, surgem cerca de 350

novos pedidos a cada mês.
Esse crescimento somado à
contínua ampliação industrial
da microrregião vem causan

do dores de cabeça a represen
tantes do setor empresarial e,
como conseqüência, também

para a Celesc (Centrais Elétri
cas de Santa Catarina).

Recentemente uma comi
tiva local foi até Florianópolis
reivindicar investimentos ur

gentes com o objetivo de agre
gar capacidade. energética a

estas cidades. Como resposta,
receberam de Eduardo Pinho
Moreira, presidente da em- Subestàçiío de Guaramirim deve receber um novo transformador em·2009.lnstalação aumenta capacidade em 80%

presa, a garantia de que a ex-

pansão não será barrada pela
concessionária.

Conforme o assessor regío- .

nal Denílson Bello, "tecnica
mente as oito subestações e

os transformadores da região
ainda não estão sobrecarre

gados". Em contraponto, ele
alerta que, caso haja aumento

na quantidade de energia con

sumida, a demanda deixará de
ser suprida. "Se nada for feito,
até 2009 teremos problemas",
prevê.

Mas, a Celesc projeta três
. ações emergenciais para evitar
situações como as enfrentadas

Bretzke: Celesc prec.isa investir'

JARAGUÁ DO SULjSCHROEDER
De acordo com Guido Bret-

. zke, presidente da Acijs (Asso
ciação Empresarial de Jaraguá
do Sul), as medidas tomadas

pelas entidades da microrre

gião são preventivas. '.'Pedimos
que a' Celesc faça seus inves

.timentos, algumas obras não

foram. executadas e pequenas
manutenções também devem
ser feitas", diz. Na opinião dele,
essas são necessidades básicas

para o crescimento local.
Em Schroeder, a situação é a

mais complicada entre os quatro

municípios envolvidos. O au- sarial de Schroeder
..
e de Pro

menta da ofertá de energia elétri- dutos Fundidos da Menegotti,
ca vem sendo tratado como algo em apenas um ano os valores
fundamental para a ampliação referentes ao aumento da rede
e instalação de empresas. Este é voltariam ao governo através de
o caso da Menegotti. A empresa impostos. Além disso, a unida-

.

planeja uma nova planta quase de tende a gerar 250 empregos
três vezes maior do que a atual e, diretos namicrorregião.
com isso, utilizará sozinha cerca Segundo o prefeito Felipe
de 19mil quilowatts/hora, Atual- Voigt, as reivindicações junto
mente, a cidade inteira consome a Celesc já duram três anos.

11,5mil quilowatts nestemesmo "Estamos chegando ao limite
período de tempo. _

da nossa capacidade e como

Conforme [eferson dos San- tudo precisa ser projetado com

tos, diretor deDesenvolvimento antecedência, vamos continuar
Regional da Associação Empre- buscando", explica.
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REUNIÃO

JARAGUÁ DO SUL

Representantes do Detran
(Departamento de Trânsito de
Santa Catarina) participaram de
uma reunião com a delegada re
gional Jurema Wulf, na manhã
de ontem. Entre os assuntos em

pauta estava a recontratação de
-

17 estagiáríose a implantação de
um sistema de fibra óptica que'
� agilizar a transmissão de da

dos entre a Delegacia Regional e
o Detran de Florianópolis.

O escrivão Marcos Pessotti,
responsável pelo expediente
na Delegacia Regional, disse
que a expectativa é de que os

estagiários comecem a traba
lhar no próximo mês, distri
buídos entre a Delegacia da
Comarca e os setores de do
cumentação de veículos (Cire
tran), Carteira de Habilitação
e Identidade, Os estagiários
serão os mesmos que presta
ram serviço em 2007 e foram
recontratados através de um

novo programa de estágio.
"Estamos aguardando a li

beração. da Secretaria de Se
gurança Pública para que eles
comecem a trabalhar a partir do

mês' que vem", comentou. Do
total de 17, pelo menos quatro
estagiários serão destinados ao

setor de Identidade. Hoje, o se

tor tem apenas um funcionário,
que eventualmente conta com a

ajuda voluntária de um policial
civil e de duas ex-estagiárias.
Na semana passada, a Delegacia
Regional ganhou quatro novos

funcionários (dois na Ciretran e

dois na CNH), contratados por
meio de convênio entre o De
tran e empresas terceirizadas.

O novo sistema, de fibra
óptica,- também deverá ser im
plantado até maio, com o obje
tivo de agilizar a liberação de
documentos de veículos e Car- .

teiras de Habilitação. De acordo
com Pessotti, Jaraguá do Sul
será a primeira cidade do Esta
do a ter o sistema implantado.
Outra novidade é que os CFCs
(Centro de Formação de Condu
tares) poderão fazer sozinhos o

pré-cadastro dos processos dos
condutores, sem precisar deslo
car-se até o setor de CNH, o que
reduzirá a fila de espera.

O",ANE ZANGHELINI

DECRETO LEGISLATIVO
N°001/2008

.APROVA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEI
TURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA REFERENTE
AO EXERCÍCIO DE 2006.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Massaran
duba, no uso se suas atribuições legais que lhes são con
feridas, e com fundamento no artigo 41, inciso II da Lei
Orgânica (LO), faz saber a todos os habitantes que a Câ
mara aprovou e o Presidente promulga o seguinte

DECRETO:

. GERAVPOLícIA---------

Setor de Identidade é o mais prejudicado pela falta de estagiários; distribuição de senhas é limitada

Prefeitura intensifica combate
à,venda de prodq,tos piratas·
JARAGUÁ DO SUL

OS fiscais do setor de pos
turas da Prefeitura estão inten
sificando o combate à. venda
de produtos falsífícados. Na
manhã de ontem, um grupo
de dez artesãos, que trabalha
vam sem licença no Calçadão,
foram orientados a retirar os

produtos das .calçadas, Caso
a ordem seja desobedecida, os
produtos serão recolhidos e os

vendedores serão encaminha
dos à delegacia.

O fiscal de posturas, edifi
cações e publicidade externa,
Carlos Fernando Piske, disse
que a intensificação tem como

objetivo evitar o aumento da
venda de produtos pirateados
no município. "Empresas le
galmente estabelecidas, que
pagam seus impostos, acabam
fechando por não consegui
rem concorrer com os produ
tos pirateados, vendidos a um

Confirmada a vin�a de estagiários
Previsão é de que 17'estudântes auxiliemnoatendimento a partir.de maio

Artigo 1°. Ficam aprovadas as contas da Prefeitu.u Mu
nicipal de Massaranduba, Estado de Santa Catarina, re
ferente ao exercício de 2006 (dois mil e seis), conforme
processos PCP - 07/00079£)39 .(Volume I-II) do Tribunal·
de Contas do Estado de Santa Catarina.

Artigo 2°. O presente Decreto Legislative entrará em- vi
gor na data de sua aprovação.

cÂMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA EM 07 DE
ABRIL DE 2008

.

ABILO ZANOTTI .

Presidente.
PUBLICADO NO EXPEDIENTE NA DATA SUPRA

. JAIR MICHELUZZI - ASSISTENTE LEGISLATIVO.

preço mais baixo", comentou.
Outro problema, segundo

Piske, é a ocupação das cal
çadas e o uso de álcool e dro
gas pelos vendedores ilegais.
''A maioria deles ocupa quase
toda a calçada, dificultando a

passagem de pedestres, se em

briagam e usam drogas. Além de
ser um desrespeito à população,
isso acaba destruindo a imagem
dos vendedores que trabalham
legalmente" .acrescentou,

Entre os produtos falsifica
dos mais apreendidos, citou
CDs e DVDs, cintos, óculos es

curos, porta-celular, protetor
de volante e cremes. Somente
no ano passado, mais de 2.500
unidades de CDs e DVDs pi
ratas foram apreendidas na

cidade. Piske não soube pre
cisar a quantidade de produ
tos apreendidos neste ano.

Denúncias devem ser feitas
pelo telefone 156.

Acusado de lesãe
corpo'rol é detido

P.W., de 56 anos, foi detido por per
turbação do sossego alheio no Auto Posto
28 de Agosto, no Ruo 28 de Agosto, Cen
tro, no noite de segundo-feira. Ele estava
embriagado. Ao consultor o sistema, o
PM viu que ele tinha mondado de prisão
em aberto por lesões corporais, pelo Co- .

marco de Itaiópolis.

"Gato" e � ..�rto
de fios de cobre
A PM deteve A.6.P., 20 anos, no

madrugado de ontem, por fazer "gato"
num orelhão do Ruo Amazonas, Centro.
A. arrômbou o aparelho com uma chove
de fendq e conectou um telefone. No
manhã de segundo-feira, o PM deteve
um homem (nome não divulgado) por
furtar fios de eletricidade numa coso
do Ruo Jorge Czerniewicz. Ele portava
uma sacola com cerco de dois quilos
de fios de cobre.
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ACESSIBILIDADE

Inclusão Social é tema de encontro
. Fameg recebe Fórum Guaramirensedos Direitos das.Iessoas com Deficiência
GUAJlAMIRIM

, Debate},' sobre as príncipais
necessidades dos deficientes é
o objetivo do 10 Fórum Cuara
mirense dos Direitos das Pessoas
com Deficiência, que acontece

hoje. O encontro é uma iniciati
va da Adefig (Associação dos De
ficientes Físicos de Guaramirim)
que traz algumas das principais
autoridades sobre o assunto como: .

[amiltón lima, do Conselho Na
cional das Pessoas com Deficiên
cias, Laércio Ventura, Conselhei
ro Estadual das Pessoas com,

Deficiência, Mario César da
Silveira, arquiteto que debaterá
sobre acessibilidade, Marcelo
Roberto, cirurgião plástico, entre
outros convidados.

De acordo com Marlene de
Oliveira Venâncio, secretária da

Adefig, até a manhã de ontem

mais de 200 pessoas da- regiãõ

tinham confirmado a inscrição.
"Gostaríamos que todas as pesso
as participassem, principalmente
os maiores interessados que são
os portadores de necessidades

especiais. Felizmente o número
de inscrições já é bastante sig-.
nificativo e tenho certeza que
os convidados abordarão tópicos
de extrema importância", disse.

A Adefig foi criada há dois
anos, quando foisancionado pelo .

chefe do Executivo, Mário Sérgio
Peixer, o projeto que tornou a

entidade de utilidade pública. A
associação estima que em todo o

município sejam mais de 50 por
tadores de deficiência física.:

O encontro acontece das 8
às 17h10 nas dependências da

Fameg. Haverá café da manhã
com parada ao meio-dia e re

torno às 15h30. A entrada é
franca. Um dos temas abordados hoje durante a palestra será a acessibilidade dos cadeirantes no município

Bom·beiros fa�em bal'anço
das prinçipai's ocorrências
BARRA VELHA/SÃO JOÃO

Os Bombeiros Voluntários do
litoral, que atendem Barra Velha
e São João do Itaperiú, divulga
ram balanço das ocorrências dos
três primeirosmeses destaano, De
acordo com a corporação, houve
um aumento de maJs de 50% nos

registros. O que mais impressio
nou os voluntários foi o aumento
nos incêndios pela região. Foram
23 ocorrências de incêndios em .

casas e comércios.
No total, foram computadas

nos três primeiros meses 421

ocorrências, sendo: 56 acidentes
de trânsito, seis atropelamentos,
239 emergências médicas, e 48

atendimentos diversos. Também
está nesta tabela 55 atendimentos
extraordinários como: atividades
preventivas, lavagem de pista e

outros.
Em 2007 foram registradas

1.449 ocorrências que divididas

pelos dozemeses fica ein torno de.
120 atendimentos/mês. Já no anõ
anterior houve apenas 1006, uma

'.média de 84 ocorrências ao mês.
De acordo com Vânio César

Mattei, comandante da corpo
ração, O crescimento das ocor

rências ocorre principalmente
devido ao grande número de
turistas/veranistas que aportam
no município.

Foram 56 acidentes de trânsito nos três primeiros meses deste ano.

Trecho.entre municípios é vistoriado
Engenheiros do Deter estiveram na SC-474 entre Barra Velha e São João
SÃO JOÃO

O município de São João do
Itaperiú é cortado pela rodovia SC-
474, que inicia em Massarandubà
e vai até a cidade de Barra Velha.
Autoridades locais reivindicam

que o trecho de poucomais de 600
metros que corta o município seja
asíaltàdo, O pedaço corresponde
entre o limite d(3 SãoJoão do Itapeiú
com a BR-101 e Barra Velha.

Ontem engenheiros do Deter

(Departamento de 'Iransportes e

Terminais de Santa Catarina) esti
veram no local realizando yistorias.
Ainiciativa visa promover a insta
lação' de redutores de velocidade
no Bairro Sertãozinho, em São João
do Itaperiú e asfalto. O BairroVila
Nova, em Barra Velha, também
será contemplado com placas de
sinalização e redutores. Ambas as .

localidades tem problemas de dre
nagem na estrada e cada vez que
chove com intensidade aregião fica
alagada.

Naoportunidade,moradores do
local também reivindicaram as, au

toridades o acostamento da: rodovia
\2. SG474; visto que muitas pessoas
g caminham sem qualquer seguran
� ça.A rodovia é por onde.escoa toda
� a produção agrícola e pecuária de

-

São João do Itaperiú.
'

SC-474 corta os municípios de São Joõo do Itaperiú e MassarandQba
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SCHROEDER

AGRICULTURA RECEBE DOIS
" TRATORES NEW HOLLAND

A prefeitura de Schroeder recebeu na última segunda-feira dois
tratores e os repassou à secretaria de Agricultura. De acordo com

o secretório Arildo Konell os tratores New Holland serão utiliza
des na órea agrícola do município para renlizur trabalhos diversos
como colheitas de grãos e outros.

GUARAMIRIM

Encontro de Assistência Social
Profissionais do Bem-estar Social de Guaramirim devem se reunir no dia
14 de uhrll, na próxima segunda, para traçar metas a serem alcançadas
no município. A reunião aconteceró às 15 hO'l'as e também seró debatido o

regimento interno do CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social).

JARAGUÁ DO SUL

VALE DO ITAPOCU---------

BARRA VELHA

Encontro

pedagógico
Na próxima sexta-feira, 11 de abril, às 8
horas, acontece em Barra Velha o encon

tro pedagógico com todos os professores
da rede municipal de ensino. O encontro .

seró nos dependências da Escola Reunida
Municipal Prefeito Bernardo Aguiar, na

comunidade Pedras Brancas em Itajuba. .

A iniciativa é da secretaria de Educação,
Cultura e Desporto.

MASSARANDUBA

R$ 50 mil para
11 o Fecarroz

A secretória de Desenvolvimento Regional,
Niura Demarchi, encaminhou ao governa
dor luiz Henrique da Silveira requerimento
solicitando o montante de R$ 50 mil para
serem repassados à 110 Festa Catannense
do ArrOz. Se aprovada, a verba será oriunda
do Funtunsmo, que é um fundo 'destinado
aos eventos do Estado.

JARAGUÁ DO SUL

Plantio de árvores
A Prefeitura de Jaraguó do Sul realiza esta
semana o plantio de aproximadamente
50 mudas de órvores nas ruas Herbert
Baumann e Alvino Flor da Silva, no Bairro
Jaraguó 84. A iniciativa visa atender a

solicitação dos moradores daquela região
e no projeto consta também a revitalização
de uma praça .

AnURcie (47) 3311-191' I· 3055-0019
www.otolTeiod.ópovo.com.lJr
'.

.

o'
..

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

Quinta-feira: OASSDt41S legócios. (anúncios de linha I imóveis I veículos I saúde I pet)

Sexta-feira: 0ASSD141S Oportunidades (empregos I cursos I concursos)

Sábado: CLt\SSBI41S Imóveis
ClASSDl\lS Pardmóyeis
CIASSDI.\lS 'eículos .Ó

(L"-�IM� Produtos & Serviços (informática I teciJo�ogia)

CIRCUITOS DE ORQUESTRAS
O Circuito Catarinense de Orquestras, temporada 2008, começa sóbado, dia

.

12, com a apresentação da Orquestra Filarmônica de Jaraguó do Sul, no Scar
(Sociedade Cultura Artística de Jaraguó do Sul). No programa, o ubenumcem
a Ópera Bodas de Fígaro, de Mozart, o Concerto para Violino e Orquestra, de'
Mendelsohn (com participação do solista Daniel Guedes) e a Sinfonia número
5, de Schubert.
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TELA GRANDE

Woody Allen no Cineclube
Apresentação de "Noivo neurótico, noiva nervosa" acontece hoje

O Cineclube de [araguá do
Sul realiza hoje, a sua segunda
sessão de Z008 apresentando a

obra de um dos mais contro

vertidos e criativos diretores
do cinema contemporâneo.

Às 19h30min, na sala mul
timídia do Centro Cultural da
Scar será exibido o filme "Noi
vo neurótico, noiva nervosa"

(Annie Hall, 1977), obra-pri
ma de Woody Allen, com Dia
ne Keaton, Paul Simon e Tony
Roberts ..

Ganhador de quatro Oscar,
incluindo as estatuetas como

Melhor Filme e como Melhor
Roteiro Original, o filme é
considerado pela crítica como

uma das análises mais pro
fundas e engraçadas sobre os

relacionamentos contempo
râneós: o casal Alvy (Woody·
Allen) e Annie (Diane Keaton)
se esbalda em diálogos sobre
casamento, sexo, moralidade
etc. Através de fragmentos
do relacionamento, conhece
mos o apogeu e a queda de
um casal. O filme é avaliado
como um dos melhores do sé
culo XX (está na lista dos cem
melhores filmes dos últimos
100 anos do American Film
Institute, em 31° lugar da lista
original de 1998 e 35° lugar da
nova lista de ZO de junho de

Z007). A entrada é franca.

Logo após a sessão, os

curadores do Cineclube, o edi
tor Carlos Henrique Schroeder
e o diretor cultural Gilmar A.

Moretti comandam um debate
sobre o filme, aberto à partici
pação do público. Fundado no

dia Z8 de novembro de Z007

com objetivo de oferecer uma
alternativa cultural, o Cine
clube Jaraguá do Sul é uma

iniciativa do Gpoex - Grupo
de Experimentação Cênica da
Scar com patrocínio da Design
Editora e da Moretti Automó
veis. Interessados em obter
outras informações sobre o

Cineclube também podem fa
zer contato pelo telefone (47)
9Ü8-4735 au par meio do e

mail cineclube@designedito
ra.com.br.

Alvy (Woody Allen) é Annie (Diane Keaton) mostram as dificuldades e alegrias de um relacionamento.

I F.leMA TÉCNIÇAl
"Noivo neurótico, noiva nervosa" (Annie H-ali, EUA, 1977)
Direção: Woody Ailen • Produzido por: Charles H. Joffe, Jock Rollins • Escrito par: Woody Allen, Marshall Brickman
Elenco: Woody Allen, Dione Keaton, Tony Roberts, ChristopherWolken, Carol Kane, Paul Simon, Shelley Duvall,
Janet Margolin, entre outros. • Duração: 93 minutos • Idioma: Ing·lês • Entrado franco

Woody Allen também assina a direçõo do filme Noivo neurótico, noiva nervosa, ganhador de quatro Oscar
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CRÔNICA

As atividades do sociólogo são de caráter
subterrâneo, já que suas concepções fogem do
pensamento oficial, de modo a observar os fe
nômenos de forma diferente, principalmente
através dé uma prática especial de abstração.
Se um aluno fica revoltado porque o profes
sor

.

de sociologia coloca em questionamento
a origem divina do ser humano, tal fato se

configura como uma forma de fazer com que
se olhe além dás metas de ações humanas co

mumente aceitas, ou oficialmente definidas.
Nesse caso, a sociologia da religião faz parte
de uma área profundamente desconfortável
para o paradoxo da localização social dos
indivíduos. E o sociólogo, infelizmente, tem
que conviver com tal desconforto, porque
parece resultar impróprio'que idéias ligadas
aos deuses, ao cosmos e à eternidade estejam
localizadas no cotidiano social dos seres hu
manos. O indivíduo, sem perceber, vaiadquí
rindo socialmente uma cosmovisão religiosa
do mundo, da mesma forma como constrói

s�us papéis e sua identidade. Seus pressupos
tos em relação ao universo giram em torno de
um mundo "aceito sem discussão". Yejamos o

problema de outro

ponto de vista. Um
acadêmico muito

religioso conside
ra o professor de
sociologia um in
divíduo que está
tentando abalar
suas convicções
com respeito à ori

gem do universo.
Dificilmente acei
tará que tal univer
so sempre existiu
ou que é infinito.
Entretanto aceita

a vida eterna como uma verdade absoluta.
Tal contradição mostra a influência da reli
gião como mecanismo de controle social. Não
importa se tais idéias são incorretas' do ponto
de vista metodológico. Tal exemplo leva-nos
a pensar que as instituições são como um

canalizador da conduta humana, muito pa
recida aos instintos dos outros animais. Se
o animal refletisse sobre a questão de seguir
seus instintos, seguramente diria: "não tenho
escolha": Os seres humanos dizem a mesma

coisa quando se submetem aos imperativos
institucionais. Em tal caso, o animal estaria
dizendo a verdade, os seres humanos não,
apenas estariam se iludindo. Por que faço tal
afirmação? Porque, na verdade, o ser humano
pode dizer não à sociedade, se quiser. Por que
não o faz? Porque as conseqüências da puni
ção seriam nefastas, e a perda da desqualifi
cação social se configura como o pior castigo'
que um indivíduo poderia suportar.

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCiÓLOGO

o professor maldito

• vadanich@unerj.br

VARIEDADES---------

DESEJO PROIBIDO
Magnólia e Cidinho animam -eem os prepara
tivos poro o comício de Viriato. Chico não se

conformo 00 saber que Henrique aprontou com

louro. louro pede o Ano e Chico que não se

alterem mais por causo de Henrique. Chico e

,
louro tentam descobrir como Henrique entrou
em seu -quarte sem que ninguém percebesse.
Tonha estranha o cheiro do copo de água que
estava no quarto de louro. Trojano desconfia
que os atentados a Ana e a Chico tenham sido
cometidos pela mesma pessoa. Miguel quer ir
emboro poro São Paulo.

BELEZA PURA
Robson não assina a procuroção poro José Hen- .

rique. Sheila adora quando Robson pede para
ter aulas de dança de salão. Norma vai visitar
Guilherme e encontra Joana na caso do enge
nheiro. Guilherme chega e Joana vai embora
em seguido. Helena e Hugo se mudam poro o

Saúde.luiza mostra para Fernanda a notícia do
assalto de Deboro e Eduardo que saiu na Inter
net. Guilherme reabre a clínica Beleza Pura e

se assusta ao ver a filo de pessoas aguardando
a drenagem linfática gratuita. A polícia chega
para tentar resolver a confusão.

DUAS CARAS
Ferraço a acusa e relembra o afogamento de
Renato. Sílvio nega. Ferroço mando que ela re

cobre o juízo, senão irá perdê-lo. Sílvia' provoca
João Batista. Socorro tento -dissuadir Dorgivol,
mas promete ajudá-lo. Cloudilis conta poro
Solange que foi indicado para ser vice-presi
dente da ONG. Júlio dá o telefone de Barreto
poro Bernardinho. Eva se encanta ao saber que
Bijouzinha é bordadeira. Ferraço manda Quei
roz tocar a obra na Brejolôndia. Maria Paula
procura Ferraço para dizer que não gostou dele
tê-lo beijado.

AMOR E INTRIGAS
Rofaela Ilogro Bruno e Valquíria juntos no chão
da sala. Bruno se apavora e começa a se vestir
imediatamente. Ele tenta explicar para Rafaela,
que diz que tem nojo dos dois. Rafaela 'xinga
Valquíria de vagabunda e a expulsa de sua casa.

Janaina grita nomeio do restaurante. Poco e

Fabiola não entendem nada. Eugênia fica sur

presa com a visita de Adelaide, que avisa que
João é seu sobrinho. Rafaela pede divórcio.
Fabiola pergunta se Poco esta mesmo morando
com Eugênia.

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Gór e Metamorfo brindam 00 sucesso da vacina
de Placebo. Irma liga paro o celular de César.
Gór monda Metamorfo atender a ligação e ser

amável com Irma. Aristóteles sente ciúmes de
Irma li diz que elo irá descobrir que é tudo uma

fraude. Regina fica arrasado ao ler ume notícia
de que os agentes do Depecom devem ter mor
rido. Teófilo deixa Eugênio sem groço e Ágata se

irrita com o pai. Eugênio diz que tem voritãde de
conhecer Ágata melhor. Teófilo fico inconforma
do. Iara aviso que Velociraptor estó próximo.

• Cine Shopping 1
• Horton e o Mundo dos Quem (Dub)
(17h - sexlseg/ter/qui)- (14h30 - sob/dom/quo)
• Elizabeth: a Era de Duro (leg)
(19h, 21 h10- sexlseg/ter/qui)
(16h40, 19h, 21 hl0 - sob/dóm/quo)

• Cine Shopping 2
• 10.000 A.C. (�eg) -

• (14h40,llh-sobl
• Os Indomáveis (��gl-

xlseg/ter/qui)

• Cine Shopping 3
• Rombo IV (leg) - (19h, 21h - todos os dias)
• Jogos do Poder (leg) - (17h - sexlseg/ter/qui)
(15h, 17h - sob/dom/quo)

JOINV,llLE
• Cine'Cidade 1
• 10.000 A.C. (leg) - (14h40 -Iodos os dios)
• O Qrfonoto le - (1711, 19ft, 21h - todos os dios)

DVO

Sonho feminino de
. amor e dinheiro

Bridget Cardigan é uma dona-de-casa.
dedicada, quando aceita a única vaga
disponível no Banco Central americimo,
por medo de perder sua casa. ló, percébe
ter muito em comum com suas colegas.
Cansadas de um sistema que subestima
seus valores, elas se unem para roubar
o banco.

-Jí IV

QUUN t(/q" KAn� .ti,
LATIFAH HOLMES'l1r;

Uma Vida Inventada
Das telas da TV para o papel mais marcante
-da sua vida: o próprio. Com uma narrativo
que destila Ironia e humot Maitê Proença
mistura literatura e vida para contar casos

surpreendentes, entremeados pela história
de uma menina que quis desbravar o mun-

• do e descobriu a si mesma. Mais importan
te do que a verdade é o jogo narrativo em

que ela nos envolve.
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---------VARIEDADES

Nicole revive seu
.

passado com Tom
Morando no �ustrália, Nicole Kidman

.

deve se mudar de volta para osEUA.
Melhor, para Brentwood"na Califór
nia, cidade onde .morava com o ex

marido Tom Cruise. A atriz e seu atual
marido, o músico Keith Urban, com
praram uma caso de US$ 7 milhões.
·É lá que o casal pretende c'riar seu
primeiro filho, que nasce em julho.
Em 2004, Nicole vendeu sua'casa em

Brentwood por US$ 10 milhões.
,

Casal de atores
termina o namoro
Paola Oliveira e Maurício Mattar
decidiram colocar um ponto final no
numero, Segundo amigos, o casal -

que se conheceu durante as grava'ções
da novela "O Profeta" e já morava

junto no. Rio de Janeiro - terminou
amigavelmente a relação de um ano.

I Paola voltará à 1V em breve como

letícia em "Ciranda de Pedra" e

Maurício pretende passar um tempo
viajando para divulgar o seu novo CO.

Cauã Raymond
vive conquistador
o ator Cauã, que em breve volta à
telinha em "A Favorita", nova noreln
das oito, fará Halley, um conquistador
incorrigível. Em entrevista à revista
"Nova" deste mês, ele fala do seu

relacionamento com a namorada,
6razi Massafera: "Estamos juntos há
um ano. Ela tem um brilho especial",
elogia o galã de 27 anos. Ele ainda
revela que o que mais lhe encanta é a

elegância feminina .:

SUDOKU

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

repelir números em cada linho e cada coluna -. Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3, PREVISÃO DO TEMPO

SOLUÇÃO
O tempo segue firme com sol e temperatura
elevada em SC. No tim do dia a nebulosidade
aumenta e há chance de chuva isolada.
Umidade do ar baixa em boa parte do Estado.

� Jaraguá do Sul e Regijo

MINGUANTE

'? Fases da lua

Sol corn nuvens

SÁBADO

drviíN: 21° C
MÁX: 30° C r r »» ,

.

Sol com pancadas
de chuva

QUINTA·
MíN: 20° C

. MÁX: 29° C
Sol com pancadas
de.chuva

HOJE

MíN: 19° C
MÁX: 29° C
Sol

''II! ÁRIES

�". (20/3 a 20/4)
A energia de

.. � . [ Saturno e Lua hoje
exigem que você

se esforce para se comunicar
corretamente. Encontre uma

maneira de transmitir às pesso
as uma palavra de otimismo. É
importante manter seus pés no

chão parp convencer as pessoas.

L"-. . LEÃO
.

�,,:) (22/7 a 22/8)
:. ') Saturno hoje ten-

....., u-: si�na a Lua e isso
pode indicar uma

forte necessidade,de ser justo
com seus amigos, ou com pes
soas que se relaciona. Ouça os

conselhos de algumas pessoas.
Tenha apenas a humilda�e de
deixar cada um �er como é.

)(
GÊMEOS.
(21/5 a 20/6)
A Lua hoje transita
pelo seu signo, e
sua tensão com Sa-

turno pede que você cuide mais
de si mesmo e de seus desej!»s
e projetos de ordem pessoal.
Tente, mas de um jeito diferente
do que tem sido, estruturar

.
.

algumas coisas na sua vida.

#
LIBRA

.

(23/9 a 22/10)
Você se encontra
hoje num dia de
mais otimismo e

. alegria embora Saturno esteja em

cena. Apraveite para sair, viajar ou
pelo menos traçar pianos..O conta
to com a natureza também pode
lhe fazer bem. Ficar em companhia
de quem ama.
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DIVIRTA-SE

'O'vício
A mãe ralhava com o garoto:
- Juquinha, tira o dedo do nariz!
Dois minutos depois:
� Juquinha, tira o dedo do nariz do

. seu avô!
logo depois: .

- Juquinha, se você não tirar o dedo
do nariz do seu avô, eu fecho o caixão

. e tiro você do velório!

29/3

No cemitério
Um padre lava passando perto de um

cemitério, quando ouviu uma voz...
- Ahu hu hu hau ha hu ...
O padre, com médo, resolve enfrentar,
e ele pergunta:
- Ô voz tão estranha! O que você
precisa?
E a voz responde:

.

- De um rolo de popel higiênico ...

.

-

.' SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
O sagitáriano se

encontra voltado
.

às questões de
relacionamento a dois com a

Lua ocupando esta área de seu

mapa hoje. É um dia em que as

coisas acontecem lentamente. O
que vdi mudar, é que terá bons
resultados dos seus esforços.

AQUÁRIO
. '.

.

(21/la 18/2)
� O aquariano deve

,} I
.

aproveitar a
posição da Lua em

Gêmeos e construir um dia de
muita criatividade. Saiba como

aproveitá-lo bem, com respon
sabilidade mais também com

alegria. O que quer que decido
fazer hoje, deverá ser agradável."

TOURO
(21/4 a 20/5) '.

A posição dos

·pIU�!ltas hoje
.'

. ajudam o taurino a

lidar com assuntos financeiros,
e talvez até questões 1i9adas a

seus valores pessoais. E impor
tante também ser cauteloso.
Tudo que não tiver fundamento,
pode acabar prejudicando-o.

�"
CÂNCER

�.....� (11/6 a 21/7) .

;�-f� A Lua, regente de
: ;

. seu signo ocupa uma

área do mapa que
aponta um dia de recolhimento.
Fique SÓ, pois issowi ajudá-lo a
superar a ansiedade em relação
ao cotidiano. Observe que, se
sacar o que anda perturbando.
poderá ser mais feliz.

nr
VIRGEM ti ti ESCORPIÃO
(23/8 a 22/9) "'''*'� (23/10 a 21/11)
O dia é muito ·�:i=�:'� Para o nativo de

.. .. ="-favorável' apesar. 'II. Escorpião, pedir q!le
de que Saturno em (_; se aprofunde nos

.' seu signoestá em tensão com a seus sentimentos
Lua. Mas tudo isso no céu o' aju- . pode Ser óbvio. No entanto, as
da a se posicionar de modo sério' configurações celestes o aconse-
� ainda a expressar às'pessoas à Iham a não temer os sentimentos.
sua volta, o que pensa. Evite ser

. Procure um ritual mágico que o
tão perfeccionista. inspire e o leve a se compreender.

CAPRICÓRNIO .

(22/12 a 20/1)
...{.

.

Seu rl!gente está
liderando o espaço
cósmico e é um .

bom dja para arrumar os coisas
.no seu cotidiano. Por ser práti'co,

. coloque organização em tudo

que fizer. Esse comportamento
vai fazer com que as coisas
fluam com mais facilidade.

.

PEIXES

til.. (19/2 a 19/3)
•• Saturno e Lua pe
Y-'!"f'I'. dem que você hoje

cuide mais de sua
, casa e de sua relação com os

familiares. Ne�te dia é possível
que o trabalho o esteja sobre
carregando e o mesmo se dá em .

casa. Tente não se incomodar
tanto com as responsabilidades.

u "".... _ •.
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do jardim
,

a

viverbem------;------

PAISAGISMO INTERNO
Se você não tem espaço para um jardim externo, não há problema.
O verde pode estar tanto do lado de fora quanto do lado de dentro.
Os jardins internos proporcionam um ambiente pra lá de

aconchegante e além de bonitos dão um toque pessoal na
residência. Engana-se quem pensa que é necessário um grande
espaço para reaÚzar um 'projeto de paisagismo. Aquele espaço sop a

escada, ou mesmo uma sala, uma sacada, podem ser alvos de UID.1

belo projeto. Plantas ornamentais por si. só dão um toque
.

requintado e diferenciado ao ambiente. Há quem pense ainda que
paisagismo é coisa só pra quem tem muito dinheiro. Errado.
Considerando que o espaço já está pronto e a disposição, resta apena

aquele móvel esquecido, aquele enfeite rústico escondido em algum (j

.JARDIM SUSPENSO
Se você dispõe de pouco espaço e ainda assim quer um

ambiente colorido, uma ótima opção são os jardins
suspensos. Os mais ousados são os projetos nas treliças do'
terraço e até mesmo no próprio telhado e os mais simples
variam de acordo com os espaços limitados. Muros podem
ganhar um toque paisagísticoquando não há um espaço

adequado para um jardim suspenso. Canteiros estreitos

podem receber o charme do paisagismo. Em espaços

suspensos, experimente as alamandas e os gerânios
pendentes. Como verde a trepadeira jade .da família das
fabaéeae é uma das plantas mais populares. Elas exigirão 'um
pouco mais de cuidados por estarem suspensas e por

conseqüência ressecarem bastante.

JARDINS DE INVE

I

Quando crianças, não ousamos mexer em nada na casa da

mamãe, sob o risco de levarmos uns petelecos pelas nossas loucas
idéias juvenis. Crescemos, batalhamos e ternos então o nosso

próprio lar. Agora sim, é a h�ra de criar o espaço dos nossos

sonhos. Sozinhos ou com o auxilio de um profissional buscamos
e aplicamos várias técnicas de decoração, dentre estas, o

paisagismo. Das muitas definições para o paisagismo, uma delas,
citada por um famoso paisagista norte-americano, chama a

atenção: "abraço". Abraço define paisagismo pelo simples fato de

que queremos um espaço onde possafil,0s sentir aconchego,
.

envolvimento e intimidade. Paisagismo é uma técnica artesanal de

implantação ou reconstituição de uma paisagem natural.
Incrementar jardins, ou criar espaços verdes em ambientes
externos e internos é a' forma.....

mars simplificada de explicar essa
técnica. Porém paisagismo exige estudo, conhecimento,
coerência e sensibilidade,
Essa arte requer do seu profissional conhecimentos de ecologia,
botânica, estilos arquitetônicos e variações climáticas, fazendo-se
necessário, noções de compatibilidade e equilíbrio entre

formas e cores.
.

Muitas veze� nem lembramos daquela pedra colocada no jardim,
. daquele balanço rústico herdado do seu avô ou mesmo dos
dive�sos vasos diferentes que dispomos na sala. Eles são itens

integrantes do paisagismo e talvez nem soubéssemos. Sozinhos ou
com a assistência de' um profissional que nos oriente, temos a

nossa disposição um leque de opções que farão do nosso lar, do
nosso jardim, a menina dos nossos olhos.

.

RVR ARQUITETURA

Num primeiro momento o período d
mostra-se um tanto quanto desestimu

para dar vida à um jardim. Sob outra
porém a proposta de um espaço fecha

transformado em um jardim com todl

seus elementos, torna-se tentadora e

E é aí que entra a sensação do paisagi]
moderno: O JARDIM DE INVERNG
Em meados do século XVI os jardins
inverno eram aplicados nO'S castelos d

que não permitia a sobrevivência das
chás ao ar livre o jardim de inverno a

castelos devido ao clima. Agora pode
com o sol a aquecer-lhes. Com o temp

para a estação e passaram a ser utilizai

de espécies vegetais e; por tabela, um
entre familiares e amigos.
Apesar das características primordiais
Atualmente, pode-se mesclar teCl1010�
oriental; zen, sofisticada, etc. tudo vai

.

O ambiente nã� é exclusivo para grand
podem ter um jardim de inverno. Para
varanda, muitas vezes ociosa.

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



-�-------viverbem

sala de estar

blema.
dentro .

.de
10 sob a

e um

la que

sta apenas buscar as plantas, enfeites e móveis. Considere sempre

algum canto da casa.

VERNO'

eriodo de frio

esestimulante

ob outra ótica

aco fechado,

f�m todos os

adora e atraente.

n paisagismo
IVERNO.

5 jardins de

astelos da nobreza européia cornourrra saída-pars o rigoroso inverno

hcia das plantas. Para os reis e rainhas, habituados a tomarem seus

iverno aplacou a necessidade de permanecerem trancados nos
ira poderiam ter todas as flores Lá dentro, sem o vento fustigante e

n o tempo os jardins de inverno deixaram de ser refúgio da natureza

er utilizados em todas as épocas do ano, como espaços para o cultivo

�elà, um local aconchegante para a leitura, conversas e reuniões

O CORREIO DO POVO mQUARTA-FEIRA. 9 DE ABRil DE 2008

RVR ARQUITETURA

PAISAG'ISMO URBANO

O paisagismo rural, por seu visual, espaço e possibilidades, não é menos desafiador do que o

paisagismo urbano, visto que além do embelezamento estético há que se levar em conta as

práticas de preservação e o equilíbrio do ecossistema.

No paisagismo urbano enfrentamos os espaços limitados, o que aperfeiçoa nossa capacidade
de ir ·"além". Nas grandes cidades vêm aumentando cadavez mais as áreas verdes em

prédios, empresas, sacadas de apartamento, casas e áreas públicas. É o stress das
,

metrópoles tingidas pelo cinza dos edifícios e do asfalto, buscando trazer 'a natureza para

mais perto .. Nos espaços públicosçprofissionais capacitados realizam o trabalho de acordo
com as normas municipais, como por exemplo, na arborização de ruas. Já nos espaços

residenciais a stivjdade paisagística é maleável e ocorre-de acordo com a vontade do

proprietário em consonância com as idéias do profissional contratado. Antes de iniciar um

projeto paisagístico algumas questões deverão ser levadas em conta: Quem vai utilizar

aquele espaço e com que finalidade? Que plantas são adequadas às condições locais de luz,
água, clima, etc.? Que elementos construídos estarão em harmonia. com o entorno? De

posse destas respostas o paisagista pode dar início ao projeto, com segurança.'

mordiais, modernidade e ousadia deram novos ares -ao projeto.

tecnologia ao ambiente natural e implantar temáticas-únicas, como
mudo vai depender dos seus desejos, idéias e possibilidade�.
lr€i grandes áreas. Apartamentos-e casas pequenas ou médias também

no. Para quem mora em apartamento, a dica é extender a sala até a

DICAS • J __ f;,'

- Morando em apartamento, verifique junto aos condôminos a aprovação para as mudanças necessárias;
- Crie um jardim com o seu estilo, de acordo com as suas vontades, ele tem que ter a sua cara;
- A moda apresenta tendências e sugestões, o- que não significa que você deve segui-Ias;

.

.

- Defina um estilo para o seu jardim. Rústico (utilizando palha, bambu e barro) ou sofisticado'

(trabalhando com cerâmica e vidro). Pode-se mesclar os estilos utilizando peças rústicas e com

acabamento perfeito que se encaixarão no ambiente sofisticado, e více € versa;
- Procure por plantas que se adequam ao seu ritmo de vida. Se você não tem muito tempo pará dedicar

se à elas, encontre plantas mais práticas; em ambientes internos, busque plantas resistentes;
- Em jardins mais requintados e trabalhados elimine a possibllíríadede infiltrações;
- Brinque Com os enfeites. Utilize móveis, quadros, pedras e vasos para enfeitar seu jardim;
- Lembre-se: O ideal é ter luz natural, porém é perfeitamente possív�t criar artificialmente seu jarDim de

inverno', sem com isso .gastar muito.
.

.

'

- Busque um especialista. Com conhecimento, ele mostrará as opções e possibilidades que o seu'

ambiente oferece para obter um resultado plenamente satisfatório.
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LOTERIA' 7

CONCURSO N°· 312

01 -� 02·- 06 - 08 - 09
10-11- -13-16
11 - 18 - 19 -- -- 25

'VITRINE---�----�-

Inscrições Sebrae estão abertas
Estão abertas até o dia 30 de abril as inscrições para o Desafio Sebrae 2008.
A disputa virtual permite que equipes de 3 a 5 universitários, de qualquer
curso, aprendam na prática a gerenciar uma empresa. O tema do Desafio
deste ano é a administração de uma empresa virtual do setor calçadista
Ieminlne. As inscrições pod.em ser feitas através do site wWw.desafi1>.sebrae.
com.br. A taxa de inscrição é de RS 30 por equipe.

'.

"VENDE-SE'
"

MOTO
Faleceu às 8h30

Sr.
do dia 7/4, o

Rodrigo ütncüíe Nicoluzzi,
com idade de 78 anos, o sepul
tamento foi realiza�o dia 8/4
às 16h, com saído do féretro do

xr, 660R, Yamaha,
OKm. R$ 11.000,00
de entrada e 44

parcelas de
R$ 340,00. Tr. 8848-
1838 ou 9953-2627.

Capela Mortuária Mario Leier,
seguindo poro o cemitério Mu

nicipal do Centro.

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil

Federação da Agricultura e Pecuária do Estado'
de Santa 'Catarina

EDITAL

CONTRIBUiÇÃO SINDICAL RURAL
PESSOA FíSICA - EXERCÍCIO DE 2008

A Confederação ela Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, em conjunto a

Federação da Agrícultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina e () Sindicato do
Produtor Rural de Abdon Batista; Sindicato Rural de Abelardo Luz; Sindicato Rural
de Agrolândia : Sindicato Rural de Agronômica; Sindicato Rural de Água Doce;
Sindicato. do Produtor Rural de Alfredo Wagner; Sindicato Rural de Angelina;
Sindicato Rural de AnitaGaribaldi; Sindícato Rural de Araranguá, Sindicato Rural de
Armazém; Sindicato Rural ele Aurora; Sindicato elos Produtores Rurais Bela Vista elo
Toldo; Sindicato Rural de Benedito Novo; Sindicato Rural de Blurnenau, Sindicato
Rural de Bom Jardim da Serra; Sindicato HUf".J1 de Bom Retiro; Sindicato Rurál de

Braço do Norte; Sindicato Rural de Campo Alegre: Sindicato Rural de Campo Belo
do Sul; Sindicato dos Produtores Rurais de 'Campo Erê; Sindicato dos Produtores
Rurais de Campos Novos; Sindicato dos Produtores Rurais de Canoinhas, Sindicato
Rural ele Capinzal, Sindicato Rural de Caranduvas; Sindicato Rural de Caçador;
Sindicato Sincravesc, Sindicato Rural de Chapecó, Sindicato elos Produtores Rurais
de Concórdia; Sindicato Rural de Curíribanos, Sindicato dos Produtores Rurais de
Dionisio Cerqueira, Sindicato 'Rural ,de Faxmal dos Guedes; Sindicato' Rural de

Florianópolis'; Sindicato elos Produtores Rurais de Fraiburgo: Sindicato Rural .de
Galvào, Sindicato Rural -de Ilhota, Sindicato Rural de lmaruí; Sindicato dos
Produtores Rurais ele Imbuia; Sindicato Rural ele Indahl; Sindicato Rural de
Ipumírim ; Sindicato Rural de Irani: 'Sindicato dos Produtores Rurais de lrtncopolis;
Sindicato Rural de 11:1; Sindicato Rural de Itaiópolis; Sindicato dos Produtores Rurais
de' Itapirangá, Sindicato Rural deItuporanga, Sindicato elos Produtores Rurais de
Jacinto Machado; Sindicato Rural. de jaguaruna, Sindicato Rural ele joaçaba.
.Sindicato Rural de jotnvílle, Sindicato Rural de Lages: Sindicato Rural de Lebon

Regis: Sindicato dos Produtores Rurais ele Mafra: Sindicato elo Produtor Rural de
Major Vieira; Sindicato dos' 'Produtóres !{unÚs de Massaranduba, Sindicato dos
Produtores Rurais de Meleir; Sindicato dos Produtores Rurais de Monte Castelo;
Sindicato Rural ele Nova Veneza; Sindicato Rural de Orleans, Sindicato Rural de
Otacilio Costa; Sindicato Rural de Ouro Verde; Sindicato dos Produtores Rurais
Palmitos; Sindicato dos Produtores Rurais de Papanduva: Sindicato de» Produtores
Rurais de Paraíso, Sindicato Rural de Petrolândia; Sindicato Rural de Pinhalainho;
Sindicato Rural de Ponte Alta; Sindicato Ruralde Ponte, Serrada; Sindicato Rural de·
Pouso Redondo; Sindicato do Produtor Rural de Quilornl:>o; Sindicato dos
Produtores Rurais de Rancho Queimado; Sindicato Rural de Rio das Antas; Sindicato
Rural de Rio do Campo: Sindicato dos Produtores Rurais de Rio do Oeste; Sindicato
Rural de Rio do Sul; Sindicato Rural de Rio dos Cedros, Sindicato dos Produtores
Rurais ele Rio Fortuna; Sindicato dos Produtores Rurais de Rio Negrinho; Sindicato
RUT"I de Santa Cecilia; Sindicato dos Produtores Rurais de Santa Rosa de Lima;
Sindicato dos Produtores Rurais de Santa 'Terezinha, Sindicato Rural de Seara;
Sindicato Rural de São Bento elo Sul; Sindicato dos Produtores Rurais de São
Bonifácio; Sindicato Rural de São Domingos; Sindicato Ht;ral de São Joaqui.m:
Sindicato Rural de Silo Iosé; Sindicato dos Produtores Rurais de São Jose do Cedro:
Sindicato Rura I. de siio Iosé elo Cerrito. Sindicato dos Produtc;res'Rurais S:«;
Lourenço do Oeste; Sindicato Rural de São Marttnho: Sindicato dos Produtores
Rurais de São Miguel do Oeste Sindicato Rural de Taió; Sindicato Rural de Tangará,
Sindicato elos Produtores Rurais de. Timbé elo Sul; Sindicato Rural de Três Barras;
Sindicato Rural de Tubarão, Sindicato Rural de Turvo, Sindicato Rural de lJrubici;
Sindicato dos Produtores Rurais �ie Uruperna, Sindicato dos Produtores Rlirais de
Vi.dal Ramos Sindicato dos Produtores Rurais de Videira; Sindicato HU1.�ll de
Xavantina. Sindicato dos Produtores Rurais de Xanxerê e Sindicato Rural de Xaxim,
com base no Decreto-lei n" 1..166, de 15 de'abril de 1.971, que díspõe sobre :t
Contribuiçào Sindical Rural, em atendimento ao princípio da publicidade e ao

espfrito do que contém o art. 605' da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os

produtores rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural ou empreendem, a

qualquer título, atividade econômica rural enquadrados como "Empresários" ou
"Empregadores Rurais", nos termosdo artigo 1", inciso II, alíneas a, b e c docitado
Decreto-lei, pam realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da

Contribuição Sindical Rural do' exercício ele 2008, devida por' força db que
estabelecem o Decreto-lei 1.166/7.1 e os artigos 578 e seguintes ela Cl.T, aplicáveis à

espécie. O Seu recolhimento deverá ser efetuado impreterivelmente até o db 22 de
maio de 2008, em-qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de

compensação bancária. Afalta de recolhimento da Contribuiçào Sindical Rural até a
data de vencimento acima indicada, constituirá O produtor 11.1t·a] em mora e o

sujeitará ao pagamento de juros! multa e atualização monetária previstos no artigo
600 da ClT. As guias foram emitidas com base nas Inforrnaçocs prestadas pelos
contribuintes nas Declarações cio Imposto Sobre" Propriedade Territorial Rural,
repassadas à CNA pela Secretaría.da Receita Federal com amparo no que estabelece
o anigo 17 da Lei nO 9.393, de 19 de dezembro de 1.996. e est;;'o sendo remetidas por
via postal para os .endereços indicados nas respectivas dec!oLraçôes: Em caso de

perda, de extJ"avio ou de não recebirneoto das (rUlas de RecoJhüncnto' pela yia

postal) os contribuintes deverão s()licit�u' a e.lnissào da segunda via dj1."et�unente à

Federaçõo da Agrictllt:llnl, do Estado onde têm dotnidlio, até 5 (cinco) dias úteis
antes da data do vencimento. Eventuais .impugnações administmtivas contra o

lançamenl:o e cobran,:a da conrribuiç:ão ck�\'erü() ser feitas, no prazo de 30 (tr.inta)
dias, contados d() recebimento da guia, por escrito, perante a CNA, situada no
S(iAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, Cep'
70.830-903. O protocolo das impugnações ptxl.erá ser realizado pelo contribuinte
na sede da -CNA ou da Fedel:ação da AgricultLlra do Estado, podendo «in.da. a

impugnação �er enviada diretamente à CNA, por correio, no e/1dereço adma
mendonac1o. O sistema sindical..rural é composto peta ConfederJ,:ào da Agricllltllfa
e Pecuária do BrasilCNA, pelas Federaçôes Estaduais.ele Agricultura e/ou Pecl1ária e

pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.

- Fdbio de Salle,,,Meirell.es
Presidente CNA

Brasília, 19 demarço de 2008.

José Zefet"ino Ped,·ozo
Presidetlte .FABSC
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Higi�ne dos clínicos de tatuagem deve ser observado, alerto profissional sobre precauções necessários'

TATUAGENS E P'IERCING EM MENORES
DEVEM SER PROIBIDOS?

DARLI zez,
52 anos, do lar

"Eu acho que tem qUe proibir,
eles são muito novos e não

'

sobem o que estão fazendo.
, Podem se arrepender e aí seré
tarde".

MAICON VARGAS MANOEL,
24 anos, tecnico em óptico
"Vai do cabeça de cada um

escolher o que quer usar no

corpo. A comunidade é que
deveria ser orientado paro
perder o preconceito".

AlíRIO HORNBURG,
37 anos, micro empresário
"Sou o favor quando o pessoa
já é responsável por elo mes

mo, porque às vezes podem se

arrepender. Tem muito gente
com tatuagem".

,. OSNI KRUTSlCH,
52 anos, aposentado
"A tatuagem com'o tempo
pode até causar problemas e o

piercing inflamar. Sou contra a

tatuagem, mas crida um foz o

que quer".
.

KEllA JATNANN DE SOUZA,
18' anos, expedidora
"Não adianto proibir, vem dé
coda pessoa. E melhor liberor

porque tem muitli'genteque
coloco piercing em coso, que

. é pior". "",".""

MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS,
27 anos" motorista
"Eu tenho tatuagem e não'
tenho nada contra quem tem

também, mos os menores
devem decidir bem e ter apoio
dos pais".

ARTE CORPORAL

O CORREIO DO POVO fEl' QUARTA·FEIRA, 9 DE ABRIL DE 2008

Ta,tuagem em

menores pode
ser proibida
Jovens terno que apresentar
uma autorização judicial

Para a depútada estadual Ada
de Luca (P:MDB) fica claro que
toda ação de colocar piercing ou

· tatuagem é uni pequeno procedi- ,

menta cirúrgico e, portanto, a ati
vidade é também questão de saú
de pública. Sob este argumento,
a deputada criou o Projeto de Lei
que proíbe menores de 16 anos

de serem tatuados ou receberem

piercing sem autorização judi-
·
cial. Se aprovado em plenário e

sancionado pelo governador, o

estabelecimento que descumprir
a lei será multado em R$ 2 mil,
revertidos ao Fundo Municipal
da Infância eAdolescência. Entre
os adolescentes de 16 a 18 anos o

rigor ficará sob' responsabilida
de dos pais. O projetq pretende
conter o abuso e entusiasmo'do
jovem edo tatuador.

Na Clínica de Tatuagem e

Piercing Dragon of Soul o cartaz

já indica: "Tatuagem emmenores

de 18 anos nem com autorização
dos pais". Essa política foi ado
tada antes mesmo da discussão
sobre o projeto de lei. "É questão
ética, acho que men9res ainda
não tem,p:;tahU:idade", explica o

• tatuador Pedro Kreis, o Pedrinho.
Trabalhando há 22 anos em Iara
guá do Sul, ele é pioneiro nesta

atividade e confirma que nunca

teve problema' com os trabalhos
desenvolvidos Pedrinho concor-

da com o projeto da deputada
Ada de Luca e possui todo EPI

(Equipamento de Proteção Indi
vidual) instalado 'na sua clínica,
além de estar de acordo com as

normas de higiene da Vigilância.
Sanitária, 'Antes eu aceitava a

autorização dós pais, desde que
registrada em cartório. Fazia, mas
não gostava. Agora os pais trazem
os filhos até aqui e reclamam por
/
eu não aceitar"; declara.

Pedrinho é também o subdí
retor do Sindicato dos Tatuado
res e Body Piercing do Brasil e
ele destaca que "a tatuagem e o

. Body Piercing é uma arte e não
um comércio". Ele conta que
recusou, há seis anos, se esta
belecer .numa sala comercial
em frente ao Colégio São Luiz

para não incentivar os estudan
tes, "o meu público não é este",

.

mesmo que isso aumentasse o

lucro. Além disso, ele sempre
orienta o cliente que deseja fa
zer uma tatuagem maior all em

lugar muito visível: "Numa ci
dade como a nossa é fato que
se a pessoa não tem estrutura
financeira é Capaz não conse

guir permanecer ou arranjar
emprego se tiver o braço todo
tatuado. Só quem tem 'moral'

pode colocar mesmo".

LUCIANA DE AGUIAR
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LENTE
PODEROSA

Amanhã estará em Jaraguá do Sul o

renomado fotógrafo ·luís Vilela, um

des tops quando o .nssunte é books
no Brasil. Na sua lente já passaram
várias personalidades, como Carolina

.

Ferraz, Daniele Winnitz, Maurício Mat
tar, Gianne Albertoni, entre outras es

trelas. luis estará na cidade a convite
da minha amiga Nayama, da agência
Nayama Cio. de Modelns. As beldades
que tiverem interesse em serem ellen
das por ele é só ligar 9926-2565.

POINT
A nova mania em Jaraguá do
Sul sacode todo mundo nos

pontos mais simples, ao invés
de exageros e coisas tidas
como do outro mundo, mas
que n9 tim das contas não sfio
nada do que anunciam. Muitas
vezes sâc apenas aparências,
na realidade nfio é bem assim.

Entfio, simplicidade é a palavra
da vez, a melhor de todas as

opções. Nfio é?

" Adúvida é
o começo da

sabedoria' ,
CONDESSA DE SÉGUR

,SEM ÁLIBI
Numa audiência no fórum, o juiz per
guntava ao Bejota;
- Então, o senhor admite que é culpado?
- Não, excelência.
- O senhor tem um álibi?
- O que é um álibi?
- Bem, é alguém, por exemplo, q.ue o

viu cometer o ato. "

- Ninguém, graças a Deus!

HARMONIA
-Móveis-

3373-0490

www.harmoniamoveis.com .b r

lico, Alcides Rocha e Décio Silva, na festa de 15 anos da Roauto

RONALDINHO••••

Está �indo pelas tabelas. Um car

tola do Barcelona lembra que o

clube recusou, não faz muito tem

po, 82 milhões de euros do inglês
Chelsea pelo passe de Ronaldinho
Gaúcho. Porém, hoje os espanhóis·
já venderiam o atleta por uns '20
milhões de euros. O Barcelona re

clama do comportamento do joga
dor fora de campo. É uma pena.

CENA NA RUA
O Golf preto MEH 4879 circulava
ontem em Jaraguá com o seguinte
adesivo: "Desta vez, vote nas p ... ,
porque nos filhos não adianta.".
Calma, ge�te! Menos.

LEITORA DA COLUNA
A leitora da coluna é minha que
rida Karla Sanson, que lê a coluna
e hoje também recebe o merecido
coro de parabéns pela idade nova.

Viva!!!!

RESENHAS
... • Não ousem esquecer, hoje é o

.

aniversário de minha amiga Silvana
Stinghen. Por favor, liguem para ele.

• Marco Aurélio e Adriana Marcat
to, um belo casal que é destaque
em nossa sociedade.

Mari Simtos colou grau e também

ganhou a bolsa e o troféu de Melhor
Aluna do curso Adminstraçõo e

Marketing·

CAMINHAR I
As ruas andam bagunçadas há muito
tempo. As obras favorecem para que
isso aconteça. Disso não se poderia
reclamar muito, afinal a nossa querida
Jaraguá precisa de mudanças impor
tantes na questão urbana.

CAMINHAR II
Os meninos e meninas querem passear
melhotpelcs ruas de nossa linda cida
de. Reclamam muito por causa dessa
condição de nossas rues, mas eles
sabem que o tempo muda e as obras
chegam. Do outro lado, precisamos ur

gentemente dar um jeito na ciclovia.

COMECOU '

As lojas de Jaraguá e de toda Santa
Catarina já começam a vislumbrar o

que todos os olhos e a temperatura do
corp,o já percebem há uns bons dias:
tempo quase frio, hora de ir preparnn
do o visual mais atual. Claro que aqui
entre nós é muito mais quente. Se você
anda muito por aí; preste atenção.

Almoçar no restaurante
Dom Genaro e à noite

.eurtlr a tradicional quarta
no Smurf's lanches.

CENTRO: 3-311-0800
BARRA: 3310-0072

wlzard@netuno.cOI'l1!br
www.wlzardjaragua.com.br

TE CONTEI!
.. A Terraço, de Joinville; é,o.utra
empresa forte no ramo de empre
endimentos imobiliários que vai
aportar por}araguá, breve� breve.

• O empresário Renato Koslowski
(Menina linda) em breve afivela

, malas pra um rôpido cruzeiro
pelo "Velho Mundo".

• Sempre me pergünto: q�al é
a moda no momento? Gente, a
moda sempre passa. Não' adianta
correr para imitar ninguém:.
Vale mesmo é o seu jeito, sem
imitação, com tudo o que é seu e

legítimo.

• No sábado (12), na Momma,
com a participação dos Djs Ra
fael Ferreira (Deseo), Johnny e o

grupo de pagode Nosso Jeito, tem
Conexão com a Deseo.

• O boa gente Édio Nei Dolzan terá.
seu telefone congestionado, pois
hoje é dia do seu niver. Mil vivas!

• Agendem, no sábado (12), na

Flora Botequim, tem a festa Flora
Style. O babado será com ingres
sós limitados, que poderão ser',

adquiridos no Kantan e no PostQ
Mime do Wolter M,arq,uardt.'
• '0 meu abraço de hoje, cheio'
de energias positivas, vai paro
o Cantor DanielluceÍla, figura

. simples e carismático, .que dia 26
de abril estará fazendo um show
com seu Expresso, em comemo
raçõo aos 25-anos do grupo, no
Panorâmico do Scar.
Zétia Mario Prieto e Rangel.Yõr-

,

'gas Filho'é outro casolzinho que
faz questão de estar sempre junto
nas rodas teen da: urbe sorriso.

• O tempo vai passando paro
todos, é cloro, mas nõo custa
nada um cuidado básico a fim de
evitar situações irritantes. Procure
as luzes e nõo os cantos escuros
da vida.

.

,

• Com essa, fut!
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IMPOSTO DE RENDA
A Receito Federal recebeu 7,1 milhões de declarações do lm-

,

posto de Rendo do Pessoa Físico 2008 (ano-base 2007) até us

11 h de ontem. O prazo de entrego dos declarações, que começou
em 3 de março, termino no próximo dia 30 de abril. Mais de
71% des contribuintes têm menos de um mês poro cumprir com
o obrigação: A dica é não deixar o prestação de contos poro o

último hora, pois, historicamente, com o pro
ximidade do fim do prazo, o sistema do Recei
to costumo ficar mais lento e há o chance de

, congestionamento no momento de envio.

\ MERCADO REGIONAL

Pão francês sobe 8,25%'
o pãozinho já havia registrado forte alto nos preços no semana anterior influenciado pelo aceleração dos preços do trigo. Novo
alto agora ocorre, principalmente, por conto do aumento dos impostos para exportação do Argentino sobre o grão. O país vizinho
é um dos principais exportadores de trigo para o Brasil. Ainda teremos aumento nos mossas e biscoitos que utilizam o trigo como

matéria primo essencial. Mos afinal, estornos tendo inflação ou não? Perguntem para qualquer pessoa sobre os preços dos ali
mentos no supermercado, que possivelmente muitos reclamações serão relatados. E, o Mercosul ainda existe?

AUMENTO
DA TAXA SELIC

. Segundo o que se tem relatado por
vários meios de comunicação, é que
no próximo reunião do COPOM, o taxo

Selic, leio-se juros, deverá sofrer um
aumento. Será que é poro frear o cres

cimento do país ou poro controlar o

volto do inflação?

DIAS DAS MÃES
A empresa jaraguaense, Brindarte

que pertence o Metalnox, apresento
00 mercado produtos especiais poro
o dia dos Mães. Troto-se de presen
tes e lembranças personalizáveis,
muito comercializados em lojas de
presentes e também por empresas

, e associações que queiram preparar
um presente especial e diferenciado
us mães.

INDICADORES CÂMBIO

QUEM PRECISA DECLARAR
Para o ajuste anual de 2008, estão obrigados o

declarar todos os contribuintes que receberam
rendimentos tributáveis acima de R$ 15.764,28

'

durante 2007.Além disso, estão obrigados iI
declarar quem: recebeu rendimentos isentos,
não-tributáveis ou, tributados exclusivamente
no. fonte acima de R$ 40.000,00; obteve reéeita
bruto do atividade rural acima de R$ 78.821,40;
teve patrimônio superior o R$ 80.000,00; reali
zou operações em bolso de valores, de mercado
rias, de futuro, passou à condição de residente
no Brasil; participou do quadro societário de

empresa, inclUSive inativo, como titular, sócio
ou cooperado; realizou calendário alienação de
bens ou direito em qlle foi apurado ganho de

capital sujeito o incidência do imposto, mesmo
que tenho optado pelo isenção pelo aplicação do produto do vendo
no aquisição de imóveis residenciais. (fonte: Receito Federal)

_____�_ __;.ÍNDICE
I BOVESPA

CADERNETA

VARIAÇÃO
0,57%

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

COMPRA VENDA VMIAÇÃO
1,692 1,694 -0,59%
1,571 1,571 0;01%

BRASíLIA frente a março do ano passado,
A caderneta de poupança quando a poupança captou R$

captou R$ 3,65 bilhões no pri- 1,54 bilhão. .

meiro trimestre deste ano. A No mês passado, os depósitos
,

captação é medida pela diferen- em caderneta de poupança soma

ça entre depósitos e retiradas de ram R$ 97,89 bilhões, enquanto
recursos, Foi o melhor resultado as retiradas totalízaram R$ 96,80
para este período desde 1997, bilhões. O saldo da poupança no

segundo o Banco Central. Sobre fim do período, isto é, o volume
igual período do ano passado, o de recursos aplicado na modali
crescíménto foi de 24%. Em todo dade de investimentos, somou

o ano de 2007, a poupança bateu R$ 242 bilhões, informou o Be.
todos os recordes ao captar R$ 33 No fim de 2007, o saldo estava

bilhões.
"

em R$ 235,2 bilhões. .

-,,_. SOmente em março, os de- O crescimento da econo-'
pósitos na mais' tradicional mia brasileira; com aumento do

, modalidade de investimentos
, emprego e,' principalmente da

do País superaram as .retíradas renda, estão entre os príncípaís
de recursos emR$ '1,08 bilhão,', 'fa:tore,s para' o crescimento da

,

. Isso .representou, porém, queda captação da poupança nos últi-

Poupança capta R$ 3,65 bilhões
Segundo Banco ,Central, resultado do primeiro trimestre é o melhor desde 1997

mosmeses.

A estabilidade na taxa de ju
ros também ajudou a poupança,
uma vez que o se}! rendimento
ficou bem próximo ao dos fundos
de renda fixa. As aplicações em

poupança não são tributadas pelo
Imposto de Renda.

A poupança é composta por ,

duas modalidades: o Sistema
Brasileiro de Poupança e' Em
préstimo (SBPE), corresponden
te às aplicações tradicionais da

população, e a poupança rural,
'

.No primeiro caso, 65% dos
recursos -são direcionados para'
financiamentos da casá própria .

e, na modalidade ruràl, os recur
sos são canalizados para o de
senvolvimento da 'agricultura.:

.Ór No trimestre soldo da poupança somou R$ 242 bi, segundo o Banco C�ntral
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

SANTACATARINA-----��-�

Celesc auxilia famílias carentes
Progt;aIl1l1 pretende f(�gularizaq� ref(}I1IlêW instalaçõeselétricas doEstado
FLORIANÓPOLIS

.
a instalação de aquecedores- Segundo a Celesc, as eta-

Aproximadamente 35 solares, doação de lâmpadas pas para realização do pro-
mil famílias catarinenses fluorescentes, além de ações jeto se estendem de abril a

.

de baixa renda poderão dis- educativas. dezembro desse ano. Primei-
por até o final deste ano do Nas 16- agências regionais ramente serão identificadas
apoio da projeto "Sou Legal, da' Celesc, serão seleciona- as famílias beneficiadas, em
Tô Ligado" que a Celesc das as comunidades benefi- seguida acontecem as ações
(Centrais Elétricas de Santa ciadas pelo projeto, mas está educativas nas escolas. Na

Catarina) lançou ontem, na previsto o atendimento a 74 terceira etapa, serão substi
Capital. comunidades catarinenses, tuídas mais de 150 millâm-

A proposta visa promover' atingindo uma população es- padas fluorescentes, e de-
o uso racional da energia timada de 35 mil famílias. pois, serão instalados 1.285
elétrica em comunidades de Segundo o diretor co- aquecedores solares.
baixo poder aquisitivo com, .mercial da Celesc, Carlos A quinta etapa é compos
diversas ações de' inclusão Alberto Martins, o projeto ta pela regularização mais
social e eficiência energética, V9.i promover a redução do de:3 mil entradas de energia
como' a regularização de liga- desperdício de energia elé- (1.250 clandestinas e 1.880

ções clandestinas, a reforma trica, o que garante melhor padrões novos de entrada).
da instalação elétrica interna uso dos recursos energéti- Por último serão reforma
e normalização do padrão de cos do País e a conservação das as instalações elétricas'
entrada da energia elétrica, do meio ambiente.

'

. internas em 500 casas.

De goleada ,

Por 22 votos a 11 o substitutivo global, que estendia o Premio-Educar a inativos e aposentados, além de professores fora
das sales de aula, foi derrotado. Depois uma a uma das-emendes que tentavam alterar a Medida Provisória do governo
foram demolidas pela base governis,ta apesar dos protestos de professores que ·Iotavam as galerias da Assembléia pro
vocando, inclusive Q interrupção dos trabalhos. Apitaço e gritaria. E os oposicionistas não perderam a oportunidade de
politizar no máximo a votação jogando para o campo eleitoral, até porque muitos governistas candidatos estavam votando
contra aos nnselos dospmíessores e foram identificados pelos adversários. Será que foi uma vitória de goleada ou quem
sabe uma derrota de goleada? Depende do ponto de vista.

.

,PREMIO EDUCAR
Foi o deputado Pedro Uczai do Plque deixou constrangi
dos alguns deputados governistas durante a votação de
emendas que atendiam pleitos dos professores. Apontou
os candidatos a prefeito César Souza Júnior e Darci de
Mattos como contrários aos inativos e aposentados. E co

brou do líder do PPS, Sérgio Grando, sud história de luta
no magistério, agora votando contrário à categoria.

SUTILEZA
Enquanto presidia a sessão tentando controlar o ânimo exal- .

- fado dos professores o presidente Júlio Garcia num determi
nado momento usou a seguinte expressão: "Peço cooperação
de todos, pois ainda temosCinco emendas para serem vota

dos, embora já se conh'eça o resultado." Sabia que a base
governista derrubaria todas as emendas, e foi o que eceneu,'-

�
.

DEFINIDO
"Embora o PP esteja se aproximando do PT em vários mu
'ilicípios de Santa, Catarina o PI em Florianópolis terá
candidato a prefeito tornando-o competltívo," adian
tou o ex-vçreador t{ildomar Nildão Freire que na sexta
feira será lançado oficialmente como·pré-candidato.

NÃO PRECISAVA
Em defesa do deputado do, PPS, e-líder do ,governo Her"
neus de Nadal evidenciou que Sérgio GrandQ>l�ç�P1P�Q �

com seu papel de, darsustentação 00 gove�no'G,CQ,OJP_arou
com os votações em Brasília onde os deputados -do base
votam com o PT. A questão é que Gra,ndo. �stGva votan
do contra o categoria que sempre pertenceu, e pertence.
Deixo quieto.'

'
.

'

Segundo a Celesc, projeto quer reduzir desperdício de energia elétrica

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



�---�-----NACIONAL O CORREIO DO POVO WQUARTA-FEIRA, 9 DE ABRIL DE 2008

Ministro defende sigilo em gastos
. Chefe doGabinete de Segurança diz que escollie pela segurança presidencial

CARTÃO CORPORATIVO

BRASíLIA
O ministro-chefe do Gabi

nete de Segurança Institucio
nal (GSI), general Jorge Félix,
afirmou ontem, em depoimen
to à CPI mista dos Cartões,
que para retirar qualquer sigi
lo dos gastos com cartões cor

porativos deverá ser analisado
cada gasto em separado.

"É difícil descer a um deta
lhe. Se o gasto permite identifi
car vulnerabilidade ou rotina,
deve ser consíderado sigiloso.
Agora, como diferenciar? Te
ríamos que analisar' gasto por
gasto, esses 20 centavos são

sigilosos, esses outros 40 cen

tavos não", disse Félix.
O general faz em seu de

poimento uma defesa da ma

nutenção do sigilo dos gastos
realizados com cartões cor

porativos da Presidência da

República. O ministro julgou
ser prudente também man

ter o sigilo em outros casos,
como nos gastos da Agência
Brasileira de Inteligência
(Abin).

Félix destacou que o sigilo
das informações não as deixa
imunes à fiscalização. "O si

gilo das informações não se

confunde com ausência de
controle. A prestação de con

tas segue o processo normal",
disse o general.

Ele deixou claro que se ti

ver.de escolher entre "transpa
rência" e "segurança" optará
pela segunda opção. "Se tiver
mos de exagerar para um lado
será para o de proporcionar o

- maior grau de segurança possí
vel. Tudo que possa contribuir
para aumentar o risco deve ser
considerado sigiloso".

Safra de grãos em 2007/08
será recorde, prevê Conab

.

SÃO PAULO

As boas condições climáti
cas registradas nos últimos quatro
meses e a melhor distribuição das
chuvas em todo o País devem levar
a produção nacional de grãos na
safra 2007/08 a inn novo recorde.
A estimativa da Conab (Compa
nhia Nacional de Abastecimento)
é de uma produção de 140,8 mi
lhõesde toneladas,

O resultado representa aumen- .

to de 6,8% em relação ao período
anterior, que foi de 131,7 milhões
de toneladas (aumento de 9,2 mi
lhões de toneladas).

"O aumento na produtividade
do milho primeira safra e da soja,

impulsionados pelos bons preços
no mercado e pelo uso de novas

tecnologias, também contribui

para esse crescimento", informa
aConah.

A soja saiu dos 58,4 milhões
de toneladas. da safra passada
para 59,9 milhões de toneladas,
representando aumento de 2,7%.
Já o milho segunda safra, que es

tava em 14,8 milhões de tonela
das, alcança agora 17,4 milhões
de toneladas, com crescimento
de 18,1%.

O feijão segunda safra teve
crescimento de 39,6%, passando
de 996,6 mil toneladas para 1,4
milhão de tonelada.

Safra de feijão teve crescimento de 39% passando para 1,4 mi de tonelada

Ministro-chefe Jorge Félix juiga prudente também manter sigilo dos gastos da Agência de Inteligência

So�e número de cidades em emergência
No Rio Grande do Norte, cerca de 20 mil foram atingidos pelas enchentes
NATAL

Subiu para 42 o número
de municípios em situação de
emergência no Rio Grande do

, Norte por causa da chuva . No
estado, 20 mil pessoas foram
atingidas pelas enchentes,

A governadora Wilma de
Faria apresentou relatório ao

presidente Luiz Inácio Lula
da Silva pedindo a liberação
de R$ 98 milhões, em caráter

emergencial, para recuperar
danos provocados pelas chu
vas. De acordo com o gover
no, esse dinheiro seria usa

do para reconstruir os 470
.

quilômetros de estradas que
já foram prejudicadas pelos
temporais, para apoiar os

agricultores que tiveram as

áreas de cultivo inundadas,
construir e recuperar casas

atingidas e prestar atendi-

mento emergencial às famí
lias desabrigadas.

Na Paraíba, 75 Cidades fo
ram afetadas. Mais de 3,3 mil
pessoas estão desabrigadas e

25 morreram. No Sertão do es

tado, já choveu mais do' que o

esperado para o ano todo.
Já no Piauí, 60 mil pesso

as tiveram que sair de suas

casas. É a pior enchente em

25 anos.

VESTIBULAR Aulas ao Vivo
Transmitidas diretamente de Curitiba

Modalidade de Ensino a Distância
.

: Inscrições até o dia 11 de Abril de 2008 "

I' Taxa de Inscrição: R$ 50,00 ,
.

Data da Prova: 13 de Abril de 2008

Duração de 2 a 3,5 anos

Cursos autorizados e reconhecidos pelo MEC

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

.

Gestão Financeira
• Gestão Pública
• Pedagpgia - Licenciatura

FACUlJ)AO! DE IfCNOlOGIA INlIRNACIONAl
C_peIoMEC·Pcrt 4271 de 12i1Z'l5

Informações: Oliveira e Vicenzi
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 320

Sala 34 - Centro
(47) 32761268
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GUERRA NO IRAQUE

INTERNACIONAL--------�

Progressos são 'frágeis', diz general
Chefe do Exército dos EUA defende intervalo na retirada de tropas do lraque
WASHINGTON

O comandante militar do
Exército dos Estados Unidos
no Iraque, general David Pe-'

traeus, assegurou ontem, que
os progressos conquistados
na ofensiva iraquiana são frá

geis 8' reversíveis. Diante do
Senado norte-americano', ele
recomendou ainda o congela
mento da retirada de soldados
do conflito por pelo menos 45

'dias após o grupo de 20 mil
militares previsto para deixar
o país em julho. _

Para o general, a trégua é
um período necessário para
"consolidação e avaliação" da
redução no efetivo militar no

país. Após esse' intervalo, o

governo americano recomen

daria ou não novas retiradas
de soldados. Ele ainda criticou
o suporte iraniano aos insur

gentes e reiterou que o retorno

precipitado das tropas poderia
colo.car a perder as conquistas
do último ano.

'A situação de segurança
é sígnificatrvamente melhor

. dó que há 15 meses, mas os

progressos conseguidos são

frágeis e reversíveis", disse o

general, em seu compareci
mento semestral no Congres
so, acompanhado do embaixa
dor dos EUA em Bagdá, Ryan

.

Crocker. Os- dois principais
representantes norte-america
nos no Iraque .foram convo

cados para informar sobre os

resultados da escalada militar
realizada em janeiro de Z007,
quando a presença americana
'no Iraque aumentou.

O comparecimento diante
do Senado tem caráter espe
cial, dada a presença dos três
senadores candidatos à Casa'
Branca, o republicano John
McCain, que já obteve a can

didatura de seu partido, assim
como Hillary Clinton e Barack '

Obama, que disputam a vaga
democrata.

O presidente do Comitê de
Forças Armadas do Senado, o

democrata Carl Levin, disse

que a violência recente em

Bagdá levanta dúvidas sobre o

êxito da escalada militar nor
te-americana no Iraque .

AGÊNCIA.ESTADO

BrQwn diz que é hora de virar
a página da morte de Diana
LONDRES

O primeiro-ministro britâ-
,

níco, Gordon Brown, declarou
ontem, que é hora de "virar a

página" da morte da princesa
Diana e de seu namorado Dodi

Al-Fayed, após a sentença que
concluiu que o acidente de car

ro em Paris, em 1997, foi resul
tado da negligência do moto,

rista Henry Paul, que também
morreu, e dos paparazzi que'
perseguiam o veículo no mo

mento do choque, segundo um
inquérito judicial sobre o caso.

O pai de Dodi, Mohamed Al

Fayed, analisa suas opções le

gais para recorrer da sentença.
Após a divulgação da senten

ça do júri popular no Tribunal

Superior de Londres, o empre
sário - que ainda acredita que
seu filho e Diana foram vítimas
de uma conspiração dos serviços
secretos' britânicos com a ajuda
do príncipe Philip - se disse "de-

cepcionado", e insistiu em que o

casal foi assassinado.
O juiz da investigação ju

dicial sobre a morte de Diana
e Dodi, Scott Baker, não ofe- ,

receu ao júri uma sentença
de conspiração' para o assas

sinato, porque afirmou que
não havia provas. Os filhos da

princesa, os príncipesWilliam
e Harry, agradeceram ao júri
e expressaram em um breve
comunicado que estavam de
acordo com o veredicto.

O veredicto dado pelo júri,
por nove votos a favor .e dois
contra, coloca um fim às teorias
de conspiração sobre a morte

da princesa.' Ao longo de seis

meses, os 11 jurados ouviram
cerca de Z:40 testemunhas de
vários países, 'como França,
EUA e Nigéria. O inquérito, que
custou cerca de 10 milhões de
libras (R$ 34 milhões); demo"
rou 10 anos para.ser realizado.

o general David Petraeus (esq) ,e o em�aixador Ryan Crocker em depoimento no Congresso dos EUA

PEQUIM
O ministro de Assuntos,

Exteriores chinês, Yang [iechí,
elogiou a posição do Brasil
em relação ao conflito entre

,

a China e o Tibete e também
aos Jogos Olímpicos de Pe

quim, que serão realizados
em agosto deste ano. Segun
do a imprensa estatal chinesa,
em uma conversa por telefone
COIn Iíechi, na segunda-feira,
7, o chanceler brasileiro Cel
so Amorim reafirmou que o

governo brasileiro considera

que o Tibete é uma parte ina
lienável da China e mantém
firme o seu apoio à política de
uma só China.

O Comitê Olímpico Bra-.
sileiro (COB) rejeitou o boi
cote aos Jogos por motivos
políticos. O presidente Lula
anunciou que não assistirá à
cerimônia de abertura, mas

assinalou que sua decisão não
está ligada a razões políticas.

China agradece
Brasil por apoio
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BOM NíVEL

Equilíbrio marca os

jogos do Varzeano
Terceira rodada acontece no próximo sábado
JARAGUÁ DO .SUL

O 26° Campeonato Varze
ano de Futebol - Troféu Raul
Valdir Rodrigues, já mostrou

que terá co-rna principal ca
racterística, neste ano, a

igualdade entre as equipes.
Até agora foram disputadas
'16 partidas e em apenas duas
a diferença de gols entre uma
equipe e outra foi acima de
um gol, ambas na' primeira
rodada - Kiferro 2xO Bazar
do Rau e Roma 4xl Bangu.

E na rodada de sábado,
foram cinco jogos que termi
naram com o placar 2x1. E o

grande destaque individual
até agora é Caubói, do Operá
rio. Em duas partidas, ele já
mareou cinco gols e despon
ta como principal candidato
ao troféu de artilheiro. No sá
bado, ele mareou três na vi
tória do seu time por 4x3 em

cima da Vidraçaria Barão. O
resultado colocou o time na

liderança do Grupo A, com

quatro pontos, junto com a

Barrabaxo Vidraçaria, que
venceu o Água Verde/Consis
tem por 2x1.

No Grupo B, quem lidera
é o Galácticos (quatro pontos)
depois da vitória por 2xl na
Borracharia Senem. No outro Estofados Confort Fine (camisa escuro) estreou com vitória no campeonato
jogo do grupo, Garibaldi e Ba-
tisti ficaram no lxl. Os grupos
C e D não tiveram rodada no que anotado pelo Strip Night cou no lxl com o JJ Bordados.
fim-de-semana. Quem estreou Show/Magic World em cima. No próximo sábado, a partir
foramas equipes das chaves E do Estrada Nova. Por fim, no das 13h45, tem rodada nos

e F. Na primeira, o Estofados Grupo F, o Unidos da Vila Rau campos da Vila Lalau, do Bo
Confort Fine venceu o Amaury bateu o Rubro Negro por 2xl tafogo, do Flameguinho e da
Motos por 2xl, mes,mo placar e o atual campeão Atlético fi- Arsepum.

TAÇA BRASIL

··Futsal sub-17

ga'rante a vaga
A equipe Malwee/CEJ/FME se go·

rantiu no fase decisivo do Taça Brasil
de Clubes Sub-17. O time jaraguaense
foi o campeão do etapa regional, que
terminou no sábado, em Erechim (RS).·
A etapa nacional acontecerá no fim
deste mês, em Aracaju (SE), e terá oito

.

equipes participantes.

Equipe conquista
seis medalhas

Dupla da região
vence circuito

A dupla Wiane Graf e Katiana Silvo
venceu ,a 10 Etapa do Circuito A!l1ivôleV
AcoraVFME de Vôlei de Proia, realiiada no

último domingo. Elas bateram, no final,
Mariana e Ana �aula, de Joinville. No
masculino, quem levou a melhor foi Jean
e César, de Fraiburgo, com Edimar e Ri-

.

cardo, de Indaial, ficando em segundo.

A equipe jaraguaense de tênis de
mesa trouxe quatro medalhas de ouro, uma
de prata e uma de bronze da etapa do Está
dual. O destaque, mais uma vez. foi Priscila
Salvador, que foi a melhor nas categorias
mirim e infantil. As outras duas de ouro

vieram com Jéssica Formigari no rating B
e com Adriel Braz no rating G.
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Reforce a imagem da sua empresa!
Visla seus colaboradores com uniformes
produzidos com lécidos da
móis 0110 qualidade.

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

R�forço
A Malwee voltou da Espanha
anunciando um novo reforço. O
time luruquaense já está no Es
pírito Santo, para o jogo desta
quinta-feira, mas o diretor de
futsal da equipe, Cacá Pavanello,
está em Jaraguá do Sul. E anun
ciou que nesta semana deve se

apresentar o ala/pivô Anderson
(foto). que estava no Gestesa
Guadalajara, da Espanha, mes

ma equipe que defendia o fixo
Fabiano antes de vir para cá.
Anderson tem passagens pela
Seleção Brasileira e começou em

Joaçaba, em 1993, e estava des
de 2003 na equipe espanhola.

o
,""

�
::l'
>
Õ

"AVALlAÇÃO .
" \!') (,il

Pavanello também acredita que, enquanto a Malwee tiver que .Suportar o co

lendário extenso do futsal brôsileiro, vai ter muita dificuldade para conquistar
; _

o Mundial. "Agenteestava baleado e o time deles (lntelViú) estava inteiro. Nós
já fizemos 40 partidas este oito e na Espanha eles jogam isso uma femporada
inteira", declarou o dirigente. Ele disse ainda que, "se for para ir nestas con
dições de novo, é melhor nem ir", se referindo ao foto da equipe não ter feito
uma pré-temporada adequada enão estar bem fisicomente.

<·0 MELHOR
Todo mês, a revista espanholai"Don Balón", especializada em futebol,
elege os melhores do Campeonato Espanhol. Neste mês, o jaraguaen
se Filipe, do La Coruna, foi o melhor lateral-esquerdo do competição,
com 6,8 de média, ficando no frente de lieinze, do Real Madri (6,25)
e Antonio López, do Atlético de Madri (6,2). Filipe tem um grande
potencial e cada vez mais se firma no futebol europeu.

E EM PORTUGAL:.
Quem brilha é o goleiro Jyr 'sat de Guaramirim. No último fim-de-semana,
01ime dele, o Belenenses, QU um grande resultado, vencendo o leixões
fora de coso por 2x1. E o guaramlrense foi o destaque da partido, defeildendo
dois pênaltis nos minutos finais do segundo tempo. Afastado do Botafogo, Jú
lio César segue titulor absoluto no Campeonato Português.

COPA DE VÔLEI .

Dez equipes foram confirmadas na Copa SDRIDespachante Petry de
Vôlei Feminino. A competiçoo será no próximo fim-de-semana (12 e

13 de abril), no Ginásio do Colégio Marista São Luís. A fórmula de
.disputa será divulgada hoje. Segundo o integrador esportivo da SDR,
Arno Deretti, os inscriçÕ��'ílJtngiram as expectativas, já que este era o

,

'número máximo de participôntes estipulado no regulamento.

esporte@ocorreiodopovo.com.br
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. Sonia Catarina é pura velocidade" . -
.

Terceira .etapa acontece em Lontras no fim-de-semana e promete bons pegas
JARAG�Á 1;)0 SUL

_ . .' _

Considerado um dos maio
res campeonatos em pista de
terra no Brasil, o Campeona-

-

to Catarinense de Automobi
lismo terá sua terceira etapa
neste sábado, 13 de abril, em
Lontras, no Alto Vale do Itajaí.
Não é à toa que a cada etapa,
a presença de grande público
sempre é garantida, faça chu
va ou faça sol. A etapa, que
acontece no Autódromo Alceu
Feldmann costuma reunir cer
ca de dez mil pessoas.

O circuito de Lontras é
um dos melhores do Brasil no

gênero. Para esta edição _

são

previstos mais de 100 pilotos,
maior número da história do
Çatarinense de Automobilis
mo. Na edição 2008, duas eta

pas foram realizadas, uma em,

Chapecó e outra em Joaçaba.
Da região do Vale do Itapocu,
quatro pilotos nos represen-

,

tam a cada etapa. Confira um

pouco a_trajetória de cada
-

um deles. -

GENIELLI RODRIGUES A organização da etapa de Lontras espera receber mlÍis de 100 pilotos, o que seria um recorde de inscrições em uma única rodadlÍ do Estadual
p .-

Kreis Jr. volta u competir na terra
. Um dos pilotos mais experientes no Catarinense, Kreis J.r, participou de
.2001 0<2004. Depois disse arriscou-se nas pistas de asfalto, participando
da Copa Clio. Agora, ele volta para a terra no Estadual. "Estou tendo difi
culdade por estar-me fase de adaptação", disse o piloto. Kreis partiCipou
das duas p.rimeiras etapas, em Joaçaba e Chapecó. Esta última conseguiu
pódio, terminando em quart'o lugar. Em Joaçaba ele ficou na 70 posição.
"Minha meta é terminar entre os três prlmelres c:! categoria marcas A.
Pam em 2009 brigar para o titulo da categoria", informou.

'

Alessandro disputa na Marcas A
Alessandro Coelho está em quinto lugar no campeonato. Correndo pele
Marcas A, uma das mais disputadas, o piloto comenta que o posiciona
mento é reflexo de uma quebra na primeira corrida. Em Joaçaba"Ales
sandro ficou em 15° e em Chapecó conquistou a 70 'colocação. "Ainda é
muito cedo pern falar em résultado. Faltam ainda oito etapas. Esse é o

campeonato mais importente é o único de Santa Catarina considerado o

melhor no segmento de pista de terra", observou. Para este ano o objeti
vo é conseguir ficar entre os três prlmelros do campeonato.

Schwartz I,idera Marcos N
Thomaz Schwartz é o piloto de Jaraguá do Sul em melhor posição no

<

,

campeonato. Disputando pela Marcas N, ele é o primeiro colocado 'n"a
categoria. Em Jençubn-ele ficou com o segundo lugar, atrás' apenas Dar;

"

I

, Pizzol, com uma diferença-de quatro segundos. Já em Chapecó, Ihemns V:
'

-conseguiu a terceira posição. Pizzol ficou em 1 I". "Váinos tentar ina'ilier
'

.

h primeira posição. Estou'líder sem ganhar nenhuma prova e percebo que '
-

o nível é bem alto",.comentou,. Esta é a primeira vez que Thomasllarticipa·o',"
do Catarinense. O piloto também conquistou a Copa Norte no ano passa
do. O objetivo de Thomas é conseguir subir para Marcas B em 2009.

Cristiano Rosa é vice-líder
Cristiano Rosa, piloto de 6uaramirim, é o vlce-líder na Marcas B. Com duas

-

provas r�gutares el�.vem se rnqntendo nas primeiras colocações. Im Joaçaba
ficou na 80 colocação � em Chapecó ell) r. Agora, com mais investimento
no carro, Cristiano luta para cõnquistar o campeonato, que perdeu pormuito '

pouco no ano passadó. "Em 2007, disputava a Marcas N e fui desclassificado
-por uma irregularidade no carro, mas liderei do começo ao fim", comentou o
piloto. Agora a intenção é lutar pela liderançà. Cristiano está a quatro pontos
do líder Walter Schmidt, de Taió. "O objetivo maior é' buscar o titulo que'deí
xamos escapar,.Vamos ver como vai ficoU terceira etapa".
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PUNiÇÃO

Carlos Alberto afastado por ·15 dias
TécnicoMuricy�alho coníirmou a punição do jogadorontem demanhã
SÃO PAULO

Agora está confirmado. O
meiaCarlos Alberto do São Paulo o

o

foi afastado por 15 dias do clube.
o A informação foi confirmada on
tem de manhã pelo técnico Mu-

.

ricy Ramalho. Ele teria se envol
vido emuma briga com o volante
Fábio Santos na concentração da
equipe no CT da Barra Funda.
Fábio Santos já havia sido sus-

o penso por Z9 dias.

Apesar dos boatos, o clu
be não anunciou oficialmente

. a briga entre os dois atletas,
que teria ocorrido na última
sexta-feira à noite. "Esses são

problemas que acontecem em

qualquer lugar, principalmente
quando se trabalha com mui
ta gente", afirmou o treinador,
"Eram jogadores que

o

estavam

no time, mas não são só eles que
vão fazer falta. O [unínho e· o

Aloísio contundidos, por exem
plo, taÍnbém são ímportantes",
completouMuricy. O tricolor se

prepara para o confronto com o

Audax Italiano, amanhã,' fora
de casa pela Libertadores ..

Hoje, outros três brasileiros
entram em campo pela com-

petição sul-americana, todos
fora de.casa. O primeiro deles
é o Fluminense, que enfrenta "

o Arsenal, na Argentina, às
19h30. A dúvida do técnico
Renato Gaúcho é o meia Cíce
ro; que sentiu uma fisgada na

coxa esquerda. Washington e

Dodô também seguem no de

partamento médico.
o Em Cuzco, no Peru, o Fla

mengo enfrentará o Cienciano
às ztnsn depois da polêmica'
de jogar ou não na altitude. O
técnico Joel Santana disse que
descarta o empate e que vai bri- o

gar pela vitória, tentando supe
rar os 3,4 mil metros acima do
nível do mar.

E no México, o Santos en

frentará o Chivas no mesmo

horário do rubro-negro cario
ca. O adversário do Peixe é o

lanterna do grupp e precisa
vencer para continuar sonhan
do com a vaga, "Eles estavam

invictos em Z008 até perderem
para o Santos na Vila Belmiro
(4 de março). Por isso vão vir
com tudo pra cima da gente
para dar o troco", avisou o za-

.guéíro Domingos. Carlos Alberto teria se envolvido em uma brigo com o volante Fábio Santos no último sexto-feira

Ronaldo .fala em
o recuperação

e quer jogar no Flamengo "

j

RI.O DE JANEIRO

Bastante otimista com a recu

peração da cirurgia no joelho es

querdo, realizada no dia 14 de fe
vereiro, Ronaldo faz planos para
a futuro no futebol. Ele-ainda não
him prazo para voltar aos grama
dos, o que só deve acontecer em

.

Z009, mas já 'avisou que deseja
defender o Flamengo quando
estiver liberado para jogar nova
mente. Em entrevista publicada
ontem no jornal italiano 'Gazzet
ta della Sport', Ronaldo explicou
quea passagem pelo Flamengo,
seu time de coração, seria uma

forma de
.. poder recuperar seu

melhor nível. Aí, depois, ele teria ,

condições de retomar a carreira
no futebol europeu.

"Gostaria de começar a jogar
no Brasil com o Flamengo, antes
de pensar na Europa e no Mi

lan, onde sempre terei as portas
abertas, mas' onde também devo
estar em bom nível para jogar",

afirmou o atacante brasileiro de
31 anos, que tem contrato com o

clube italiano até o próximo dia
30 de junho. A diretoria do Mi
lan já manifestou publicamente
o desejo de renovar o contrato de
Ronaldo, que; se tudo der certo
na recuperação, só deve voltar
a jogar no ano que vem. Mas,
como admitiu nesta entrevista,
o atacante não parece disposto a

aceitar o novo acordo com o clu
be italiano no momento. Primei
ro, prefere fazer uma espécie de

. teste no Flamengo;
De qualquer maneira, o Fla

mengo sonha com a chance de
contar com Ronaldo. Como o

próprio jogador admitiu anterior
mente a vontade de defender
seu time de coração algum dia,
a diretoria flamenguísta fala há
bastante tempo sobre os pro
jetos para contratá-lo. E agora
esse desejo pode se transformar
em realidade.

Stock cor terá

premiação alta
A Stock Cor distribuirá no tempo

rada 2008 mais de R$ 6,4 milhões em

premiações - um crescimento de cerco

de 83% em relação 00 montante Ofere
cido em 2007. No categoria principal,
o vencedor de cada etapa receberá R$
20 mil. O segundo colocado garantirá.
R$ 10 mil, enquanto o terceiro ficará
com R$ 6 mil.

Federação libera
USO.de rouptf

A polêmico em torno dos maiôs
inovadores, utilizados por nadadores
que quebraràm recerdes mundiais nos

últimos. semanas, parece que chegou
00 fim. A Fino (Federação Interna
cional de Notação) permitiu o uso do
modelo LZR Racer, do Speedo. "Não há
provo científico de que o maiô ajudo o

nadador, sob qualquer aspecto", afir
mou o entidade.
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Unidos por uma paixão
Consulado do Internacional em Jaraguá possui 56 torcedores

JARAGUÁ DO SUL

Mais de 50 torcedores doInternacio
nal de Porto Alegre reunidos em um bar é
coisa normal de se avistar, mas lá no Rio
Grande do Sul. Porém, em Jaraguá desde
2004, existe o Consulado do Inter que se

reúne nas dependências da Feissbier, no
Bairro Vila Rau para assistir às principais
partidas da equipe. Todos uniformizados,
empunhando bandeiras e entoando hi
nos colorados confraternizando. E coita
do do gremista que se atrever a passarpor
lá. São empresários, profissionais liberais
e funcionários de variados setores com

.uma coisa em comum, a paixão pelo time
gaúcho. Atualmente são 56 cadastrados
fora os familiares como filhos, irmãos e

até esposas .

.

No dia 21 de maio de 2005, o grupo
foi oficialmente apresentado aos dirigen
tes do clube de PortoAlegre em função de
uma viagem para assistir a um jogo e co

nhecer as dependências do Estádio Beira
Rio. Na oportunidade, os catarinenses fo
ram recepcionados pelo vice-presidente
de comunicações do clube, Gelson Pires,
no cargo até hoje. Foram fretados para a

viagem dois ônibus. "Neste dia a minha
mulher passou a torcer para o Internacio
nal porque o impacto e a emoção foram
muito grande ao entrar nas arquibanca
das e ver aquela multidão", lembra Ade
lar Getelina, representante comercial.

Adelar é um dos diretores do grupo e

conta que sua paixão pelo Inter começou
na década de 70 na cidade de Getúlio Var
gas (RS). Em 1984 ele veio para Jaraguá, .

mas não deixou para trás. seu time do
coração. Aos poucos foi conhecendo co

lorados pelo Vale do Itapocu e formando
um grupo de amigos. Os filhos, é claro,
adotaram o time do pai.

No dia 4 de abril o Internacional de
Porto Alegre comemorou 99 anos de fun
dação e a festa para o centenário já está
sendo preparada. Os torcedores de [ara
guá pretendem estar presentes novamen
te na capital gaúcha. Outras viagens já
estão programadas para a final do Cam

peonato Gaúcho e Copa do Brasil. Quem
quiser saber mais a respeito do Consula
do pode ligar para 03375-2411.

OSNI ALVES Integrantes do Consulado do Inter de1araguó se reúnem uma vez por mês para assistir aos jogos
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