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Ponte vai ligar
quatro bairros
o prefeito Moacir Bertoldi assinou on

tem, a ordem de serviço para construção
de uma ponte sobre o Rio Cerro, na Rua
Linda Hornburg Kreutfeld. O investimen
to é de cerca de R$ 500 mil.
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, Sigilo do Orkut
vai ser quebmdo
600gle terá que fornecer dados de
,3.261 álbuns privados hospedados no

,

site. Requerimento foi aprovado na

CPI da Pedofilia.
'
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Fazer faxina por apenas 20 minutós
'

seguidos por semana pode trazer
'

benefícios para a saúde mental,
sugere um estudo da University
College, em Londres. Os resulta
dos indicam que são necessários
20 minutos seguidos de exercício
o suficiente para deixar a pessoa
ofegante para que a atividade fí-

, sica provoque uma "melhora nO'"
humor" e diminua o estresse.

Orquestra lança
primeiro OVO,

Filarmônica se apresenta pela primeira
vez este ano; amanhã na Scar.
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BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
SETOR DE SANTA CATARINA

Ultrapassando o

limite do .corpo
Campeã do Circuifo Mercosul, Elizabeth'

Bavarese,42 anos, é exemplo de determinação.
Página 24

MP debate com os vereadores
prazos poro obras do terminal
Reuniõo vai acontecer no próximo terço-feiro no Câmara. Até lá projeto fico foro do pauto de votoçõo.
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INDEFINIÇÃO
Comissão arquiva

processo cantra Falcão,
mos procurador ,

entra com recurso.
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LEIA HOJE
Use o criatividade e .

concorro o um ingr�SSfJ'
ora conferir o palestro

de lçomi Tiba.
Página 12

.

Agénco_;1 de \/ agens
.

.�
•

Place tour

Lula fala
sobre a alta
,de preços

Na Holanda, presidente afirmou
que o Brasil preciso prodvzjr mais
alimentos para reduzir o inflação,
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47 3275.0028'
www_placetour.tur.br
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CHARGE

PONTO DE ViStA

Ainda a questão'da qualidade de vida

GUIDO BRETZKE,
PRESWENTE DA
ACUS - ASSOCIAÇÃO
EMPRESARIAlO!'!
.lARAGI.JÁ DO SUL

percebe-se que ainda hámuito a se fazer.
Não aperias no que diz respeito à educa

ção de condutores de veículos e pedestres
- o que por si, só, jámerece uma abordagem
mais ampla. Claro que a educação no trân
sito precisa ser olhada com carinho pelas
autoridades e pela sociedade civil organi
zada. Mas vemos que esse ponto é o menos

angustiante porque basicamente envolve
mais oficial do que prática. É algo que pode
ser feito de maneira mais articulada entre

gestores e educadores.
O que nos parece imprescindível, en

tretanto, é que as.pessoas se conscientízem
do quanto se pode ganhar usandomeios al
ternativos no deslocamento diário e como

pequenas atitudes ajudam - emuito - ame

lhorar as condições de vida.
Como dissemos antes, é evidente que os

problemas em nossa cidade e região estão .

muito distantes do que acontece em gran
des metrópoles - mas guardadas as devidas
proporções, o impacto também é sensível.
Também é verdade que muitas vezes por
comodismo, acabamos, deixando passar
boas oportunidades de tornar nosso dia-a
diamenos estressante com 9 sedentarismo
ea faltade hábitos mais saudáveis.

Podemos começar a mudar deixando
um pouco o carro em trajetos curtos, usan
do meios como a bicicleta em rápidos des
locamentos, ou optando pelo 'transporte
coletivo e caronas com outros colegas para
ir à escola ou ao trabalho.

Nada de novo, pois tudo isso acontece
nas grandes cidades, mas são atitudes que
podem fazer a diferença paramanter nossa
boa qualidade de vida.

Na semana passada, abordamos neste

espaço a questão da qualidade de vida, re
lacionando o tema com a ocupaçãourbana e
os seus problemas decorrentes do crescimento
no consumo e os impactos urbanos, Este ,é de
fato um assunto que devemerecer a atenção de
todos os segmentos sociais, estimulando um

compromisso pelamelhoria das condições.
Em relação ao trânsito, que tratamos

no texto publicado na semana passada, e a

relação do maior volume de veículos com

o meio ambiente e o estresse nas pessoas,

DO LEITOR

A graça. da' alegria
e da felicidade

Quando temos um sonho, uma meta a atingir, ge
ralmente não medimos esforços para a conquista. Lu
tamos com tenacidade, aceitamos renúncias, enfrenta
.mos dificuldades, ultrapassamos barreiras. Tudo para
satisfazer a um desejo.

Agimos assim; "seja para adentrar numa organí-:
zação, seja para conquistar um coração. E vibramos
muito com o nosso êxito". No início, a empresa em

que trabalhamos é a,melhor dentre todas as demais.
O ambiente é o mais favorável, as atividades as me

lhores possíveis, as oportunidades inigualavelmente
promissoras.

Porém, com o passar do tempo, permitimos que a

rotina fermente o açúcar das relações, transformando
iniciativas em apatia, companheirismo em indiferença,
genérosidade em banalidade.

Por isso, é ímportante praticar um tipo de exer

cício. Trata-se de uma ginástica mental, através de.
qual, passamos a vislumbrar cenários, como quem
estivesse numa partida de xadrez, imaginando o im

pacto de nossos próximos'movimentos, em decor
rência de nossas escolhas e decisões. Que tal exer
citarmos isso, em relação ao CVV? O que poderemos
realizar no decorrer de 2008? E nos anos subseqüen
tes? E quando fizermos 50-anos?

Isso nos permite, deliberadamente, não aceitarmos·

que o estímulo e o entusiasmo do início sejam ofusca
dos pelas adversidades. Lembremo-nos sempre de que
novos sonhos asseguram impulsos para renovadas ini-
ciativas.

.

E quando viajarmos para dentro de nós :r;nesmos, a
fim de fazermos uma revisão, e percebermos quenão
nos deixamos abater pelo tempo, pelas adversidades,
pela rotina, sentiremos a graça da alegria e da felici
dade. Uma sensação que somente o amor pleno pode
nos proporcionar, quer seja o amor pela instituição
onde trabalhamos, quer seja pela pessoa que esco

lhemos para com ela dividirmos os passos de "nossa

caminhada.

OSCAR LUIZ MABA, PRESIDENTE DO GAVI- GRI.JP�,OI: APQIO A VIDA
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FALA Aí!

" As CPls estõo
contaminados
pelo conteúdo

político. "
PEDRO SIMON (PMDB),
SENADOR, descrente
das investigações da CPI
dos cartões corporativos

do governo.

" A lei é frágil
e poderá ser

questionada. "
EDUARDO MARQUARDT, .

PROCURADOR GERAl,
sobre lei contra o nepotismo,

agora declarada inconstitucional
por ter sido iniciativa

da Câmara.

" A sociedade
nõo enxergo que
somos iguais os
outros pessoas."
LEANDRO VENÂNCIO,

PRESIDENTE DA ADEFIG,
de Guaramirim.

Os órfãos
Por não ter .quem se interesse com vontade entre o bancado federal ca
tarinense, com dezesseis deputados e três senadores, mais de 1.500 apo
sentados e pensionistas de Santo Catarina apelaram para que o senador
gaúcho Paúlo Paim (PT) pressione no sentido de que o Congresso vote pro
jetos de lei que garantem uma novo político de recuperação de benefícios.
O senador, que- tem se destacado no defeso desse contingente do população
brasileiro, é autor de projetos que recompõem dos perdas salariais e extin
guem o fator previdenciário, um redutor de 40% sobre os aposentadorias.
E outro que éstende aos aposentados o mesmo político aplicado 00 salário
mínimo, esse aprovado essa semana. Até recentemente o único parlamen
tar que batalhava diuturnamente pelos aposentados catarinenses era o

ex-deputado federal Ivan Ranzolin (OEM), hoje no presidência do SC Gás.

HABITAÇÃO
Projeto do deputado José. Natal
Pereira (PSOB) garante o destina
ção de 10% des imóveis populares
construídos atraves de programas
habitacionais dO'Estado poro pes
soas portadoras de deficiências.
Adaptados às necessidades' dos

. interessados.A seleção obedecerá
à ordem de inscrição e estudo só
cio-econômico familiar.

POSITIVO
Presidente do Câmara de Gaspar, Luiz Car
los Reinert (POn, sugere que o prefeitura
crie o figura do professor itinerante de his
tória. Do história do município, que não é
ensinado nos escolas. Aliás, um problema
crônico no maioria delas, municipais, es
taduais ou particulares, incluindo os hinos
dos municípios, dó Estado e do País. Anti
gamente, vinham impressos nos cadernos
distribuídos pelo Estado.

É CRIME
Lembram do noto aqui no coluna,
reproduzindo o fachada de ginásios
de esportes construídos pelo prefeito
Marco Tebaldi (PSOB), de Joinville, que
é o coro de um tucano? Virou alvo de
processo criminal junto o Promotoria

.

de Defeso do Moralidade Público mo

vido pelo bancado do PT no Câmara .

E de ação no Fazendo Público. Motivo:
foz propagando escancarado de obras
públicos com o símbolo do partido.
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É? .

,Presidente Lula diz Que o oposição está destilando ódio contra:o go
" verno dele. Oual nado. Apena� mostram que foram bons alunos. pJI

escalo de Lula, quando líd
.

ical e deputado federal e d.á PmI2a'os
tempos do tucano Fernandi nritjue Cardoso.

CARA DE PAU
Durante reunião no Câmara dos Deputados, o ministro dos Cidades,
Márcio Fortes (PP), discutiu o melhor maneira de utilizar os obras do

, Programo de Aceleração do Crescimento (PAC) poro beneficio ito-
rahllente o seu partido, afirlllandu, inclusive, que obrigo pre1 p
.istas o irem às inauguro

"
4

veToo'diz que não uso a

blica com fins eleitor " . e

INOCENTES'ÚTEI
Êleitor que bete palmas por
Republica agradecéndo par
ele quem paga por elas com
dos políticos. Agradecill)
exercício do mandato u

.

ii', �'

.·9JISMO
'fu""

precedente aberto pe
constitucionais projetos d leis originados nos câmaras de v eo ores

• contra o nepotismo, parece encher de orgulho os que até recentemen
te se empoleiravam em cargos públicos por conto disso. Pode até cen-.

tmrler aspectos legais. Mos o imoralidade nõo tem lei que apago.

MAIS DOIS
"

ar Cechinel da Silvo,. João do Sul, que trecou
PI em 11 de setemWro' de 2007 teve o màndoto co

TRE. Waldy Sant' Anna Júnior, de' Laguna,' que deixou o P poro
filiar-se 00 PP em 30 de agosto de 2007, também. Esse com multo de
l1!iI reais por ter manipulailo dados para alterar fotos, diz a sentença;'
Agora já são nove no Estadp que perderam os mandatos pOf infidelf:.
dade partidário.

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



II O CORREIO DO POVO
-

.

SEXTA-FEIRA, 11 DE ABRIL DE 2008

OBRAS DO TERMINAL

POLíTICA���������-

MP discute prorrogação de prazos
Polêmica em tomo de projeto volta a ser tema de reunião, na terça-feira
JARAGUÁ DO SUL

a Ministério Público vai
interferir nas discussões acerca

do projeto de lei do Executivo

que prorroga os prazos para
a Viação Canarinho executar
as obras do "Iransjaraguá. Na

próxima -terça-feíra, o promo
tor Aristeu Xenofontes Lenzi

participa de uma. reunião com

os vereadores que acontece na

Câmara, a partir das 15 horas.
Através de requerimento de
autoria da presidente da Casa,
Maristela Menel (PT do B),
aprovado ontem, também serão
convocados o prefeito Moacir
Bertoldi (PMDB) e o diretor da
Canarinho, Décio Bogo.
a projeto estava previsto

para ir à votação ontem, quan
do Maristelà Meriel reassumiu
o comando das sessões. A

proposta do Executivo, proto
colada em 24 de março e. em

regime de urgência, determina
que o novo terminal urbano
central deve ser entregue até o

dia 31 de julho próximo. Uma
emenda também chegou a ser

-

apresentada pelos vereadores
da situação, prorrogando o

prazo por mais 30 dias, até 31
de agosto.
.

A emenda foi proposta em

reunião realizada na última
sexta-feira, quando os gover
nistas, incluindo Maristela,
então licenciada, defenderam
a votação da emenda e proje
to já na próxima sessão. Na

segunda-feira, entretanto, o

vereador em exercício, Terrys
da Silva (PTB), não colocou
em votação, alegando que as

comissões ainda não haviam
exarado os pareceres.

De acordo com a presiden
te, a decisão de adiar a votação
e convocar nova reunião, des
ta vez com o Ml; deve-se ao

.

fato de o diretor da Canarinho,
Décio Bogo, não ter partícipa-.
do da última, realizada sexta

feira. Na ocasião, a Prefeitura
esteve representada pelo pro
curador Eduardo Marquardt, e
pelo secretário de Urbanismo,
Alberto João Marcatto. ''Agora
todos, .íncluíndo o Ministério
Público, Vão dirimir dúvidas e

entrar num acordo", resumiu .

. "

CAROLINA TOMASELLI Segundo Maristela, intenção é ouvir os envolvidos e buscar acordo

Eugêl1io quer 'campanha sobre título
Vereador defende transferência para moradores que votam fora

a vereador Eugênio Garcia

(PSDB) propõe ao Executivo re

alizar uma campanha para que
os moradores de Jaraguá do Sul
que não votam no município,
transfiram seu título de eleitor.
a ofício com a solicitação, em
nome da Mesa Diretora da Câ
mara, será encaminhado ao pre
feito Moacir Bertoldi (PMDB) e,
por sugestão do vice-presidente

.

Terrys da Silva (PTB), também
ao presidente da associação co

mercial (Acijs), Guido Bretzke.
a tucano lembrou que 7 de

maio é o último prazo para que
seja feita a transferência de
domicílio eleitoral. "Embora,
particularmente, eu seja con

tra o voto obrigatório, entendo
que todos os eleitores devem

. votar onde moram".' Para o

vereador Afonso Piazera (PR),
"quanto mais eleitores, mais

força
.

tem o município nas
.

su é' s reivindícaçôes".
.�.
Tucano lembra que prazo para transferir título termina dia 7 'demaio

Contrato é
alvo de.àçã

o termo aditiVo .ao cont
concessão é olvo;de uma tJ

público no M� Um dos mo
alteroção deéPfaZos poro
dqs>obras pela �açüo
que tev� o co

. dez anos. sem
investir R$ 3.7
(Uguá, O termo a

um cronogroml1 de
. executados pelu' emp
alterado depois deserOPfoV
los yerel!dores. em morçe
A denúncia foi teitq ee
julho de 201l7. �o·ifn
Executivo enviou um no

Câmaro, posternondo o P
31 de janeiro· 08.
posta original, m d
pronta até 31 de julho
proietonão foi volodo pel

. Uma terceiro" propósto
nhoda pelo prei
'belecendn comop
31 de julho de 2008.
agora é!stú send

Prefeituras conce�em reajuste
aos servidores dentro do pmzo
JARAGUÁ DO SUL

Atentos aos prazos estabe
lecidos pelo TSE (Tribunal Su
perior Eleitoral), os prefeitos do
Vale do Itapocu reajustaram os

salários dos servidores públi
cos, a partir de l°deabril.

De acordo com o calendário
eleitoral de 2008, desde terça-fei
ra os agentes públicos estão proi
bidos de conceder aumento sala
rial, que só pode ser reajustado
depois do prazo se não exceder a

recomposição de perda do poder
aquisitivo ao longo do ano.

Guaramirim foi o· último

município da região a votar o

_reajuste, aprovado pelos vere

adores um dia antes do fim do

prazo, na segunda-feira. a pro
jeto reajusta em 6%0 salário dos
servidores públicos. São 5,36%
'referentes à. revisão geral anual
e mais·0,64% de aumento real.

.

a benefício é estendido aos ve

- readores, prefeito, vice e secre-

táriós municipais.
As outras Câmaras votaram

os projetos ainda durante o mês
de março, a maior reajuste foi
concedido aos servidores públi
cos de Barra Velha, que passam
a receber 20,22% a mais. a úl
timo aumento, além da revisão
anual, aconteceu há dez anos ..
Também tiveram aumento real
de salário os funcionários pú
blicos de Massaranduba. São

1()%, 8,2% referentes à revisão

geral, e outros 1,8% de aumento
real. Prefeito, vice e vereadores
receberam o mesmo reajuste.

Em Corupá, além de 5,36%
de aumento com base no INPC,
o valor do auxilio-alimentação
passou de R$ 120 para R$ 140.

Já OS funcionários públicos de
Schroeder tiveram 4,12% de

reposição salarial. Em Jaraguá
do Sul, a lei foi sancionada em
26 de março, concedendo rea

juste de 4,78%.
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Para Maria, o
,

impasse segue
Maria Lúcia Barros, 37

anos, viu a própria casa no

Bairro Tifa Martins desabar e
também ainda não conseguiu
retomar a rotina. Na época da
tragédia, Maria Lúcia estava

grávida de oito meses e 'por
pouco não foi atingida pelo
desmoronamento. O bebê,
que é um menino, nasceu

saudável e forte e este é o

único motivo a comemorar.
O impasse em relação a mo

radia da familia continua. "Es
tou pagando aluguel e a prefei
tura vai me ajudar com R$1200
em material de construção.
Vamos construir outra casa no

mesmo terreno", revela.
Maria Lúcia também pro

curou ajuda da Secretaria de
Obras e da Assistência Social
da prefeitura. O nome dela
está na lista de espera por um
financiamento de uma casa

em um conjunto habitacio
nal. Mas a previsão é de que
ela receba o benefício somente
dentro de dois anos. Como ela
não pode esperar tanto tempo,
vai continuar a construção no

local da tragédia. "Se eu tives
se condições, iria para 'outro

lagar. Mas não temos, então'
vamos construir ali mesmo.

Mas eu tenho muito medo .de
voltar a'morar no mesmo lu

gar", desabafa.

,

'Salde) negativo

ENCHENTE

A espera de ma solução
Dois meses depois, vítimas,da enchente continuam desalojadas

, JARAGUÁ DO SUL

Para a cabeleireira e manicu
re Edna Pereira, 41 anos, a pior
parte do dia é quando termina
o expediente. Ao sair do salão
de beleza onde trabalha, Edna
começa a pensar que não pode
retornar para a casa própria de

pois de uma jornada de traba
lho. Ela vive de favor na cons

trução inacabada de um amigo,
já que perdeu túdo que tinha na
enchente do último dia do mês
de janeiro deste ano.

Edna mostra emocionada os

cômodos da casa, onde morava

com os filhos e uma neta de três
anos. O local, em um loteamen
to do Bairro Rio Cerro, foi toma
do por barro, sujeira e entulhos,
priricipalmente na área onde
ficava a sala e a cozinha. Voltar

-

ao cenáríb da enchente faz com
-

que Edna reviva as lembranças
do dia em que por pouco, cin
co pessoas não ficaram feridas
com o desmoronamento de
terra devido às fortes chuvas
E a principal revolta da mora

dora, é saber que já se passa
ram dois meses da enchente,
e a'vida da família ainda não
voltou ao normal.

"No final do mês tenho que
entregar a casa onde moro para
o meu amigo. Eles precisam
continuar a construir", comen
ta a moradora. "Onde está o

dinheiro que a cidade recebe
ria para ajudar os atingidos?
Por que algumas famílias estão
recebendo ajuda para pagar o

Emocionada, Edna volta a casa onde morava com os filhos, hoJe o loc,al está tomado por barro e entulhos

acir Bertoldi. Tudo que recebeu
até agora foi um colchão e dois

, travesseiros. "Pedi ajuda para
pagar aluguel. Não consegui.
Então eles me prometeram
uma' casa financiada em um

conjunto habitacional, mas

isso pode demorar até o, final
'

do ano e até lá, não tenho onde
morar", argumenta, Segundo
a cabeleireira, a Assistência
Social da prefeitura alega que,
não possui fundos para auxi
liar a família.

Segundo a coordenação da
Defesa Civil, o saldo da en

chente foi de 23 bairros atin

gidos, 10 mil pessoas afetadas,
sendo setemil desalojadas. No
total, o prejuízo foi de R$1,2
milhão. A prefeitura liberou
uma verba de R$200 mil para

-

:::;;E:F.�!: Gertrudes Kanzler aguarda reformas
Já a Defesa Civil do Estado

liberou outros R$80 mil, par
te da verba deve ser utilizada
na construção do muro de
contenção da creche Gertudes
Kanzler. O que ocorre é que o

decreto de Situação de Emer
gêncía foi aceito pelo Estado,
mas ainda não foi homologado
em Brasília.O impasse impede
ainda que ostrabalhadores atin
gidos saquem o FGTS (Fundo
de Garantia por Tempo de Ser

viço). Ainda segundo a Defesa
Civil, o prefeitoMoacir Bertoldi
vai a capital no próximo dia 20

e deve colocar em pauta a ho

mologação do decreto.

aluguel e eu não? Onde eu vou

morar no mês que vem?" Estas
são as perguntas que Edna se

faz todos os dias.

A moradora explica-que já
procurou a Secretaria de Obras,
a Assistência Social e até mes

mo o gabinete do prefeito, Mo- D.EBORA VOLPI

Uma das .salas da creche desabou, muro de contenção terá que ser construído
A sala do CentroMunicipal e a construção de um muro

de Ensino Infantil Gertudes de contenção. Enquanto as

Kanzler também atingida pe- obras não acontecem, a sala
las fortes chuvas continua in- onde funcionaria um berçá
terditada. O local, que deveria rio abriga 18 crianças do ma-
abrigar as crianças do mater- ternal.

'

nal 2, deve ser reformado em O atendimento às crían
breve, mas segundo a diretora çasmatriculadas na creche
da unidade, Ana Lúcia Mar- segue normalmente, mas

catto, a compra do material de devido ao transtorno outras

construção ainda está em fase Crianças perderam a oportu
de licitação. nidade de receber a matrí-

Além da reforma da sala, ,cuia, já que a unidade está
são necessárias a limpeza funcionando com uma sala
do .terreno ao lado da creche, a menos.Sala atingida ainda não foi reformada, matrículas foram suspensas
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TRANSJARAGUÁ

GERAVPOLícIA--------�

Assinada ordem pam construir ponte
Obra ligando oRioda Luz ao Rio Cerro deve ser finalizada em seis meses
JARAGUÁ DO SUL

O prefeito Moacir Bertoldi
assinou ontem ordem de serviço
para a construção da ponte que
ligará os bairros Rio Cerro e Rio
da Luz. A obra, localizada na'
Rua Linda Hamburg Kreutfeld,
no Bairro Rio Cerro, começou
na semana passada e custará R$
50;! 5 mil. Os recursos vieram do
�,..tll.istério das Cidades, prove-

. niente de emenda do deputado
Nelson Goetlen, e contrapartida
municipal. A previsão é de que

.

a obra seja finalizada dentro de
seis meses.

Esta é a primeira das seis pon
tes previstas no Projeto de Mobi-

.

lidade Urbana Ttansjaraguá. De
acordo coni o secretário de Urba
nismo, Alberto Marcatlo, a obra
vaimelhorar o acesso aos bairros

. Rio da Luz, Barra do Rio Cerro,
Jaraguá 99 e Jaraguá 84. 'Além de
facilitar o escoamento dos produ
tos das indústrias daquela região,
a ponte vai reduzir o fluxo de ve
ículos nas ruas Feliciano Bartoli
ni e Ângelo Rubini, na Barra do
Rio Cerro", comentou. A ponte
terá 30 metros de extensão, 14 de
largura e pista de mão dupla, au-

Agressão
.

à mulher
A PM deteve lV.R.S., 23 anos,

por suspeita de agressão, na noite de
quarta-feira, na Rua 11 de Novembro,
Centro, em Massaranduba. De acordo
com a PM, a vítima tinha um corte na

testa, inchaço no olho esquerdo e cor

tes nos braços. Ela foi levada ao Pronto
Atendimento, onde foi medicada.

xiliando o trânsito entre as ruas

Pastor .Albert Schneider e a Ro
doviaWolfgangWeege (SC-416).

A Prefeitura também preten
de fazer mais duas pontes nesse

ano: uma ligando o Rau ao Ami

zade, pelas Ruas Roberto Zie
mann e Ervino Menegotti; e ou

tra nos fundos daWeg II, ligando
o Centenário à ilha da Figueira.
De acordo comMarcatlo, a ponte
que ligará o Rau ao Amizade já
foi licitada e a previsão é de que
a ordem de serviço seja assinada
na próxima semana. A obra' cus
tará R$ 1,6 milhão e deverá ini
ciar cinco dias após a assinatura
da ordem de serviço. A previsão
é de que a obra seja finalizada em
seis meses.

Na -próxima
-

semana, a

Prefeitura também pretende
lançar o edital de licitação da

ponte nos fundos da Weg II.

Segundo Marcatto, a expecta
tiva é de que as obras come

cem em junho, com previsão
de término de oito meses. O
investimento será de aproxi
madamente R$ 1,9 milhão.

DAIANE ZANGHELINI Bertoldi assinou a ordem de serviço da obra, orçada em R$ 503,5 mil

Depredação
ao patrimô'nio
lB.L., 27 anos, foi detido por

depredar as estátuas da Igreja Católi-
ca na Rua Luiz Sqrtl, em Nereu Ramos,
na tarde de quarta-feira. Testemunhas
afirmaram que, depois de danificar cs
objetos, ele bradava ser o "satanás"
diante das estátuas. A polícia deteve
J. quando estava saindo da igreja. Ele
assinou termo circunstanciado e vai
responder pelo crim_e em liberdade. Bombeiros Voluntários de Guaramirim hoje contam com maior número de equipamentos e de viaturas

Nova. diretoria
é empossada .

GUAR'AMIRIM
.

.

A delegada regional Jurema
Wulf assumiu ontem a presi
dência dos Bombeiros Voluntá

. rios de Guaramirim. O cargo de

vice-presidente ficou com.Mau
ro Deretti. Jurema foi escolhida
para ocupar o lugar de Ademir
Orsi, que ficou à frente da enti
dade por cinco anos, e pretende'
dar continuidade ao trabalho
realizado na gestão anterior,

Entre as açõe 'rsi desta
cou a capacitação elos volun-

.

tários, a ampliação da equipe
administrativa, a retomada da

campanha de .arrecadação atra

vés da conta de energia elétrica
� e a ampliação da frota e do nú

� mero de equipamentos.
U) ''A comunidade e as empre
'g .sas da região sempre colabora

g ram muito com doações, aju
� dando a corporação a prestar
� um serviço melhor", agrade-
ceu Orsi.

.
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VERBAS

Convênio paro cozinhas comunitárias
FUÍldação Pauli-Madi Pró Solidariedade e Vida recebe auxílio do Estado

.

.

BARRA VÉLHA
As ,cozinhas comunitárias

são, em suá maioria, entidades
de utilidade pública com a fi
nalidade de distribuir refeições
à parcela carente da população.
Outro objetivo da criação das co
zinhas comunitárias é a inclusão
social através de ações coletivas.
Inclui-se nestas ações o corte de
cabelo gratuito, encaminhamen
to ao emprego, entre outros.

,

Na região norte do Estado
existe, desde 1994, a Fundação
Pauli-Madi Pró Solidariedade
e Vida, que é mantenedora de
mais de 36 cozinhas comunitá
rias em sete municípios.

Na tarde da última quarta
feira, o governador do Estado,
Luiz Henrique da Silveira, em
visita à região aproveitou a

oportunidade para'assinar um
convênio com a fundação. O
documento determina o cus

teio, em 50%, das despesas da

fundação com cozinhas comu

nitárias. A verba será repassa
da pelo governo do Estado.

No Vale do Itapocu, a bene
ficiada será a CozinhaComuni
tária Iolanda Brugnago, de Bar-

Fe'sta da canção
em Guaramirim

A secretario de Educação informo que
estarão abertos,' de 22 de abril o 6 de
junho, os inscrições paro o 7° Festival
do Canção "Conto 6uoromirim",. As
inscrições devem ser feitos no Coso do
Cultura, em horório comercial. O fes
tival oconteceró no Porque de Eventos
Perfeito Manoel de Aguiar.

Maníaco solto
em Barra Velha

,

Após completar seis diás em que o bor
ravelhense VihnorReinert, 29, foi encontra
do no Bairro São Cristóvão com agressões
pelo corpo e o cabeça esmagado o golpes
demortelo, no manhã de ontem, mais uma
vítima sofreu com o violência. Emoni Kro
mer Juniot 19, foi esfaqueado três vezes

por volto dos 5 horas do manhã no centro
do cidade. Os dois estão se recuperando,'
mos (1 polícia não tem pistas do agressor.

ra Velha, criada em 2001 pela'
voluntária Ivete Brugnago. A
cozinha comunitária barrava
lhense é associada à Fundação
Pauli-Madi dirigida pelo padre
Luiz Fachini, de Joinville.

De acordo com o governador,
a intenção do convênio é auxi
liar a fundação que por sua vez é
mantenedora de várias cozinhas
comunitárias. LHS declarou que
o resultado dos projetos sociais
da entidade tem sido positivo
para toda a região. Em função
disto observou-se a necessidade
de contribuir com a fundação
para que mais pessoas se bene
ficiem. "Milhares de pessoas. j;i
foram atendidas pela fundação
e pelas cozinhas comunitárias
e queremos contribuir com esta

causa que tem se mostrado tão
útil à população'comum. Afinal
de contas são 14 anos de ativi
dades prestadas pela Fundação
Pauli-Madi e o governo do Es
tado não só quer como será par
ceiro desta instituição", disse o

governador. �
o
a:
UJ

Q:

OSNI ALVES Governo do Estado custeará 50% das despesas das cozinhas comunitárias; projeto foi el9giado por LHS

Família precisa de ajuda para
_ tratamento contra leucemia

-

Rogé_rio mostra fote do filho que deve ficar mais três semanas no capital

JARAGUÁ DO SUL - rim de um adulto. Mas agora está
O pai Rogério SilvaGonçalves, voltando ao normal", lembra.

,

36 anos, demonstra na voz cansa- Wendell está no Hospital In-
da os dias sem dormir. Há 45 dias fantil Joana de Gusmão, em FIo
ele descobriu que o filho de seis rianópolis; e deve ficar internado
anos, Wendell Ruan Soares Gon- por 1JlllÍS três semanas. Depois de
çalves, tem uma doença grave e liberado, o tratamento continua e o

.

,

.desde então, ele e a esposa, não menino deve ir uma vez por sema-
.

medem esforços para garantir o na à capital para realizar sessões de
tratamento da criança. quimioterapia. ''Ele já está fazendo

Gonçalves explica que o filho químíoterapía, tivemos que raspar
está corn Línfoma Leucêmica o cabelinho dele. OWendell estava
Renal, um tipo de leucemia que muito revoltado, pedia chocolate,
afeta príncipalmente, o rim do lasanha, e não entendia que não

paciente. ''Ele sempre foi -muito podia comer. Mas agora ele _está
àtívo, saudável e brincalhão, Co- entendendo melhor", revela. O pai
meçou a vomitar muito e a não esperançoso conta ainda que se

querer comer. Levamos para o gundo a médica responsável pelo
Pronto Socorro, pediatra; infec- caso,' as chances de recuperação
tologista... Fizemos uma bateria são grandes, em tomo de 700!o.
de exames e descobrimos que ele Os vizinhos de Wendell estão
tem essa doença grave", comenta vendendo uma rifa para arrecadar
o pai. Outro sintoma apresentado dinheiro e ajudar a familia com o

pelo garoto foi o inchaço nos pés tratamento. Quem quiser contri
e na barriga. "O rim dele também buir pode entrar em contato pelo
inchou, ficou do tamanho de um telefone 88449602.
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BARRA VELHA JARAGUÁ DO SUL

Parque Peabirú
fechado

o Parque Caminhos do Peabirú, em

Barra Velha, está fechado temporaria
mente por conta do manejo e ·coloca
ção de placas. Serão 280 placas que
indicarão as atrações do lugar aos tu
ristas e visitantes. Ser.ão gastos RS 7,8
mil para colocar o material e cercar

toda a extensão do, parque.

JARAGUÁ DO SUL

Estudantes na

Prefeitura
Alunos do Colégio Politécnico Johanes

.

Gutemberg, do Paraguai, visitaram nesta
semana a Prefeitura Municipal de Jara
gilá do Sul. Durante duas horas os estu
dantes do último ano do curso Ciências
Sociais conversaram com o prefeito Mo
acir Bertoldi, com o secretário de Desen
volvimento Econômico,.Márcio Silveira e

com a secretária de Educaçgo, Maria Ceo.
cílio Bevervanço, para conhecer experi
êncleshem sucedidas de gestão publica.
O objetivo-é estender as aplicações como
fonte de estudo a gestão paraguaia.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
A nova gerente de Desenvolvimento Econômico da Secretaria Re-

. gional de Desenvolvimento, Cíntia Kessler, foi empossada na última
quarta-feira pela secretária Niura Demarchi dos Santos. Cíntia é
advogada e atuou ,como assessora de Desembargador no Tribunal
de Justiça do. Estado. A gerente e pós-graduada em processo civil e
gestão e planejamento.

.

CORUPÁ

FORMANDO CIDADÃOS
: � .seéretaria de Educação de Corupá e as. escolas dúegião promovem a visitação, dos-alunos a repmtlçães públiças..
dó município. Esta semana, alunos da Escola Municipal Frederico Viebrantzestiveram na prefeitura ejorom recep-.
Cionadps pelo prefeito Conrado'UrbaQo·Müller. .Ao iniciativa faz parte do prejeto '�foônando Cidadãos".'

-
.

SÃO JOÃO

Licitação aberta
A Prefeitura de São João do Itaperiú publicou no site da instituição � ne.cessidade
de aquisição de um trator novo e implementas agrícolas que serão adquiridos
através de licitação: Os interessados em participar devem entrar em contato com

a prefeitura pelo telefone (47) 3458-0010 ou no site www.pmsji.sc.gov.br.

.SCHROEDER

CAMINHADA,ECOLÓGICA'
ÉAMANHÃ

A secretaria de Turismo deSchroeder informa que acontecera amanhã, dia
12, a 2° Caminhada Ecológica com trajeto de 2,1 'quilômetros. Ivanio Dal
ton, secretário, afirma que já foram arrecadados 30 quilos de alimentos
doados pelos participantes que serão encaminhados às entidades assisten
ciais do município.

VALE DO ITAPOCU BARRA VELHA

Diretores na

Fameg
A Amvali (Associação dos Municípios
do Vale do Itapocu) promoverá nos

.

dias 16 e 17 deste mês um curso des
tinado aos diretores de escolas da re

gião. O horário será das 8 às 12 e das
13h30 às 17h30 nas dependências da
Fameg (Faculdade Metropolitana de
Guaramirimf

'

Encontro

pedagógico
Acontece hoje no litoral o encontro pe
dagógico promovido pela secretaria de

Educação de Barra Velha com todos os

professores, às 8 horas. O encontro será
na Escola Reunida Municipal Prefeito'
Bernardo Aguiar, na comunidade Pedras
Brancas, em Itajuba. As professoras vão

participar de debôtes sobre o ensino.

" VALE DO ITAPOCU

Escola de Governo tem palestra dio' 15'
No próximo dia 15, na sede da Amvali (Associação dos Municípios do Vole·do
Itapocu) acontecerá mais uma palestra' da Escola de Governo. O pnlestmnte
será Egan lotário Jagnow, funclcnúrie do Arq.uivo Histórico de Jaraguá do
Sul. O funcionário público disco:rrerá sobre o tema "Museu Histórico, Etno
gráfico do Vale do Itapocu".
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Filarmônica a ç .
pri eir

.

Concerto na Scar também abre a temporada de apresentações da Orquestra

ARTE NO CORREIO

Gravado ao vivo, no Teatro Álvaro
de Carvalho (Florianópolis) no dia 20

de outubro de 2007, o DVD apresenta
as obras "Die Fledermaus", de Strauss,
'� Grande Páscoa Russa", de Rimsky
Korsakov e o concerto para violino e

orquestra, de Mendelssohn, interpre
tado pelo violinista Daniel Guedes.

O lançamento acontecerá após o

concerto de abertura da Temporada
2008 da FJDS,. amanhã,' às 20h30, na
Scar. No programa da.noite, a Abertura

.
da Ópera Bodas de Fígaro, de Mozart,
o Concerto para Violino e Orquestra,

.

de Mendelsohn - novamente com par
tícipação do solistaDaniel Guedes' - e a
Sinfonia número 5, de Schubert.

.

Este concerto faz parte do Circuito
Catarinense de Orquestras, projeto do
Governo do Estado de Santa Catarina

que .apresenta, entre os diversos gru
pos orquestrais do estado, a Orquestra
Filarmônica de Jaraguá do' SuI, apon
tada como a principal orquestra sinfô
nica jovem do estado, executando um

repertório leve e agradável e que reúne
grandes obras da música mundial.

O projeto tem recursos do Funcul
tural, mecanismo de incentivo à cul-

.

tura, que possibilita que -as orquestras
se apresentem com maior freqüência
e sejam conhecidas e apreciadas por
um público cada vez maior de cata

rinenses. Para o 'Secretário de Estado
de Turismo, Cultura e Esporte, Gilmar

Knaesel, o Circuito é uma iniciativa

que contribui para a manutenção e

aprimoramento das orquestras e, em

especial, para a formação do público
da música clássica no Estado. "Temos,
em Santa Catarina, uma forte deman
da da música-erudita e instrumental.
E levar essas grandes forças da música
a todas as regiões do Estado é revelar
e incentivar, ainda mais, o potencial
desses músicos e atrair a comunidade,
os jovens músicos, e os conhecedores
e apreciadores desta arte".

O evento possui a parceria da Se
cretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional de Jaraguá do Sul, Prefeitura
Municipal e Fundação Cultural de Ja
raguá do Sul, bem como das empresas
que realizam suas contribuições atra

vés do Funcultural para este projeto:
Grupo Breithaupt e Urbano. O evento

conta ainda com o apoio da CMC Ma

rketing, Cosmos Turismo, Saint Sebas-
tian Flat e Scar.

. .

Em comemoração ao lançamento, o
DVD será comercializado ao valor pro
mocional de R$ 20. O preço é válido
somente para este- sábado. ,

Outras informações no site www,

fjds.com.br

SERViÇO
O. QUÊ: Concerto da Orquestra Filarmônica e lan

çamento do OVO. QUANDO: Amanhã. !.OCAl: Scar.
HORÁRIO: 20h30. ENTRADA: Franca. DVD: R$ 20

Um dos mais belos e enVolventes concertos já escritos

para violino, o Concerto de Mendelssohn se destaca pelo
extremo requinte que interliga o violino e a orquestra e o

delicado contorno dos tradicionais movimentos que se co

nectam entre si, criando um fluxo musical contínuo. Desta
forma, uma introdução repentina do instrumento anuncia o

tema do primeiro movimento, e é em seguida complemen
tada por uma melodia doce, tocÍlda pelos sopros de madei
ra, criando uma atmosfera contrastante, rica e variada.

No segundo mevlmente, a genialidade melódico de
Mendelssohn chega ao seu ápice num tema romônti
co, arrebatador e entusiástico, ao mesmo tempo em que
discretas harmonias da orquestra exploram ao máximo to
das as possibilidades' do instrumento. No final dessa ária
·instrumental, uma retomada dos melodias que abriram o

concerto prepara o grande Finale, qUllndo acontece uma

espécie de marcha de "soldadinhos de chumbo", alegre,
exuberente e movimentada, que direciono a conclusão
magistrar do concerto, dentre as mais primorosas já es

critas em todos os tempos:

CONCERTO PARA VIOLINO, DE MENDELSSOHN - ARREBATADOR� E ENTUSIÁSTICO

(Mendelssohn - Concerto para Violino em Mi menor, Op. 64.)

DANIEL BORTHOLOSSI,
DIRETOR ARTíSTICO E MAESTRO DA FJDS Da�iel Guedes com a FJDS, interpretando o concerto para violino de Mendelssohn
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, ESCRITOR

Pães milionários
Se aumento de preços fosse um esporte olím

pico, a medalha de ouro já teria dono garantido: o

Zimbábue. Lá, ninguém sabe ao certo, mas analistas
afirmam que os preços sobem até 150.000% ao aha
- a mais alta taxa do' mundo e uma dás maiores da
história. E enquanto não é feito um plano econômi
co para controlar essa alta exagerada nos preços, o

Banco Central do país lança, de tempos em tempos,
novas notas. Semana que passou foi a vez da de 50
milhões de dólares ser lançada, ou zimdólares, como
eles dizem por lá. Ela permite a compra de três pães
e seu valor é mais alto que o salário semanal de um
professor no país. Em janeiro tinha sido apresentada
a de 10 milhões. Um mês antes, foi a estréia das de
500 mil e 750 mil e, em agosto, foi de 200 mil.

O Zimbábue, país vizinho da África do Sul, que já
foi uma das economias mais promíssoras da África,
está afundado: o desemprego é de 80%; a expectativa
de vida é de '37 anos para os homens e 34 para as

mulheres; um a cada quatro zimbabuanos têm aids.
Tudo começou em 2000, quando seu ditador Robert

.

Mugabe, que está há 28 anos no poder, deu início
à desastrada redistribuição de terras, empjirrando o

Zimbábue para o caos socioeconômico. A população
negra recebeu as terras dos brancos - grandes latifun
diários -, mas nada sabiam o que fazer com as terras.
A participação expressiva que o país tinha no cenário
internacional, até então, na produção de fumo, soja e

milho, foi para o ralo.
. Quando saem para fazer compras, as pessoas le

vam uma mochila de dinheiro. No supermercado a

caixa, gasta tempo para contar. Ali as prateleiras es

tão vazias, o povo compra o que têm. Se hoje têm sal
sinhas, amanhã não terá mais. Amanhã, talvez terá

frango, e salsin:has quem sabe, na próxima semana.

Lojas, umas completamente vazias. Em outras.perdi
do no espaço, um expositor com umas cinco camisas
e umas três calças. Jovens, sempre muito amigáveis,
irriploram por alguma peça de roupa, 'l,ue irão usar

.

até se esfarelar. Desesperada, a população atravessa

'fronteiras, como'com a Zâmbia. Passam o dia em solo
zambiano vendendo doces e canetas. Com a renda do
dia, se conseguem, coinpram um quilo de açúcar, ou
arroz - um sonho pará os atuais dias no Zimbábue.

A babosa é a planta sagrada para os zimbabuanos.
,

Porque, entre outras coisas, ela está associada à mor
te: eles cavam suas sepulturas embaixo delas por
que essas plantas suculentas são venenosas para as

hienas que poderiam, de outra forma, desenterrar os
corpos e comê-los. Sem esperança, as pessoas andam

quilômetros para encontrar água, lenha e comida
- cada vez mais escassa nos campos crescentemente

ocupados com plantações de babosa!
(Estive no Zimbábue em novembro do ano pas

sado. O desespero e a desilusão daquele povo me fez
sentir tão frágil, tão pequeno, tão impotente, que de
vez em quanto me pego pensando em cenas que pre-

. senciei. Até pesadelos já tive).
• charlesautor@gmail.com

SEXTA-FEIRA E
Venha saborear um gostoso café espresso

com deliciosos doces ê salgados
em um ambiente climatizado

.'

DIA DE Yakissoba

Marechal Deodoro

··VARIEDADES--------'-------

Trancados na
estranha casa

.

Um mundinho particular cheio de misté
rios. Não se troto de uma família normal,
cada um convive com seu inferno. Alex,
uma' pessoa muito especial;.Max.é um

músico' frustrado; suo mulher Marie é
histérico; e Melinda não sobe quem é o

pai do criança que espero.

Almanaque Anos 90
As íacesque cortavam tudo, os meios que'
nuncá puxavam o fio, "Titanic", o filme
mais coro do história, o som de Chico
Science, o primeiro festa rove no Brasil, o
invasão dos novelos mexicanos, o gol do
título feito pelo barriga'de REmoto Gaú
cho.:. As grandes referências dos anos

90, nos mais,variados assuntos, estão no

novo volume do coleção ''Almanaque''.

NOVELAS
.

. ",

DESEJO PROIBIDO
Henrique se vangloria de seu plano para sepa
rar loura de Miguel. loura ameaça Henrique,
caso Miguel não volte para ela. Diogo fica pre
ocupado com a ameaça. Ciro diz a Edith que
teme que Cândida faça algo com André durante
o comfcio. Edith percebe que André não estó
em casa e se desespera. Viriato lenta contar a

Magnólia sobre André, mas é interrompido por
Cidinha. Cândida aparece com André no meio
do comicio. Ciro alcança André antes que Cân
dida o leve até o palco e o carrega para longe
da confusão.

BElEZA PURA
Norma e Guilherme passam a noite juntos.
Gaspar testa Rakelli e diz que Robson'vai voltar
a ser pobre. Felipe dança com Rakelli. Vilma
estranha quando Mateus/ Helena erra uma

fórmula e dó um gritinho. Sheila dança para
Robson, a pedido de José Henrique. Robson
fico encantado por -Sheila. José Henrique foz
de tudo poro Robson assinar o procuroçõo, sem
sucesso. Betão e Helena se preocupam com o

sumiço dos crianças. Guilherme se assusta

quando Raul conto que Norma pensa que eles
estão namorando.

DUAS CARAS
Macieira juro que não é o que elo estó pensan
do. Branco vai embora indignado. Macieira vai
otrós de Branco. Clarissa reage pasmo 00 ouvir
Heriberto dizer aos outros professores que Ma
cieira assediou Célia. Clori.ssa insiste poro que
o mõe desminto o acusação. Mocieiro se choco

quando Heriberto falo que Célio o denunciou .

Clarissa diz que pode testemunhar a favor de
.

Macieira. Célio desmente o acusação. Sílvio foz

promessas o João Batista e monda que ele vigie
Ferroço. Macieira não encontra Bronco. Juvenol

promete cuidar de Bronco.

AMOR E INTRIGAS
Volquíria diz que foi vítima de uma armadilha de
Bruno. Silvia e Mório têm uma s,éria discussão
por causo de lucia no. Alice diz que o móscoro
de Petrônio iró cair. Volquírio diz que foi forçado
a ficar com Bruno, pois ele a seduziu. Rafoelo
sai irritado. Felipe desconfio de Valquíria. Hugo
conta que tem medo de Petrônio e implora poro
Alice" não contar nado o Pedro. Pedro escuto o

que Hugo acabou de dizer. Hugo aviso que não
irá contar nado o Pedro. Paulo entro na solo de

Felipe e Valquírio va; embora.

CAMINHOS DO CORAÇÃO
lucas não consegue falar com Jonete e fico·pre
ocupado. Jonete fico com olhos Iilós e o cobro
se transformo em Paolo, que solto Jonete e cai
no chão com dor. Elo se t(onsforma em cobro
e Jonete fico apavorado. Vovó, Pocholo, Cris e

César seguem pelo moto, quando ouvem o ru

gido de Velociroptor. Noé, Beto e Toni amparam
Hélio, que possa mal. Cléo aviso que quando o

sapo gigante não moto de primeira, o vítima

ganho imunidade. Demétrio e isis entram no

depósito após escapar do dinossauro.
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----�----VARIEDADES'

Letícia Birkheuer
fala sobre perdas,
Letícia Birkheuer falou pelo primeir�
vez sobre o interrupção do gravidez de

, três meses e o térmíne do relaciona
mento com Alex!lndre Birman."Foi
uma nuvem negro que pqssou no

, minha vida. Não posso me dor 00 luxo
de ficar em coso chorando. Não sou fi
ihinha de mamãe e sou eu quem pago
os minhas contos", pontuou. Letícia
tinha màrcado poro o dia 26 de abril

,

seu casamento com o empresário.

SUDOKU '

Os Iglesias podem
gravar disco juntos
-o contar espanhol Enrique Iglesias
não descartou a possibilidade de

gravar um disco com seu pai, Julio
Iglesias, em declarações durante o

19° Conferência de Músico Latino, em
Hollywood. "Adoraria gravar com meu

pai, mos no momento apropriado",
explicou. Sobre o relação com seu pai; ,

Enrique Iglesias afirmou que ele só
lhe "dava conselhos sobre mulheres,
mos nunca sobre negócios",

E agora 'elo está
de cabel.o azul
Kate Hudson está com o cabelo aiol
poro rodar o comédia romôntica "Bri
de Wars" (sem título em português).
O flagro do novo visual aconteceu
em Boston, nos EUA, onde o filme é
rodado. Quem também está no elenco'
é o atriz Anne Hathaway, de "O Diabo
Veste Prado". O longo conto o história
de duas amigos que se tornam rivais
00 descobrirem que marcaram seus
casamentos no mesma doto.

SOBRE OJ060
É um jogo de lógico muito simples e viciante. O objetivo
'é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 a 9 sem
repetir números em cada linho e cada coluna, Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3.

o CORREIO DO POVO mSEXTA-FEIRA, 11 DE ABRIL DE 2008

,ANlyERS4�IOS _..'. ,
.

'"
" ,

DIVIRTA-SE,

POulos da Sabedoria
Numa visito rotineiro, o diretor do
hospício surpreende um dos pacientes
entusiasmado com algumas pastilhas
em um vidrinho.
- O que é isso? - pergunto, curioso.
- São os Pílulas d� Sabe!loria! - escla-
rece o louco.
- Pílulas do Sabedoria?
- Sim, você engole uma e começo a

adivinhar...
,

- Onde você arranjou isso?
- Fui eu mesmoque inventei. Quer
provar uma?

'

Curioso, o diretor pego uma, coloco
SEGUNDA, ,

. ,no boca e mastigo. .
' ' ,.

MíN: 21�;Cü�":[ - Ma� �sso é merda! - esbravejo elé�
MÁX: 24° C ��r:) cuspmüo. '

. ,

.

Chuvoso
' I It',

,

- Viu?! Já tá começando o fazer
efeito...

PREVISÃO DO TEMPO '

,SOLUÇÃO

til ÁRIES

4:�.' (20/3 o 20/4)
,

I� I]' A Lu� hoje no signo
.\. � de Cancer o oconse- '

,

lho passar em coso,
curtindo suo·fomílio. Porém há
tensões no céu ainda com Vênus
e Plutão o que o aconselho o

se acalmar. Perceberá o quanto
ainda há poro conhecer sobre
suas próprios atitudes. ,

Predomínio sol em todo o estado, com aumento de
nuvens e panlXldas isoladas de chuva com trovoados,
o partir do tarde, devido 00 rolor e aproximação de
uma frente frio, que avanço pelo RS.

.. Jal'aguá do Sul e Região

� Fases da hill

NOVA CRESCENTE

7/3 � 14/3

HOJE

MíN: 23° C
MÁX: 33° C
Sol

DOMINGO
" "" • .l<,;" .).�

MIN: 25<FC
,

MÁX: 28° C
Nublado

SÁBADO
MíN: 24° C

. MÁX: 30o'C
Sol com nuvens

)(
GÊMEOS
(21/5 o 20/6) ,

,

A posição dos as

tros hoje o adverte
em relação à área

financeiro. Se você está pen
sando em fazer algum investi
mento, analise. É importante
que você mantenho seu senso

racional do que agir tomado
.

pelo emoção e ter perdas.

, 'L� LEÃO .

�..:> (22/1 a 22/8)
. ::. '} Talvez hoje você
..." � se sinro isolado e

. deprimido. Colmo,
é só uma questão de energia e

omonhÜ tudo posso. Aproveite o

Lua em Câncer e Íente entrar em
contato com suo olmo. Se fizer o
exercício de ouvir seu coração,
terá'um dia agradável. '

#
LIBRA
(23/9 o 22/10) .

,
Seu regente está em

uma posição difícil
,

o que o .oconselho
o observaI'mais, principalmente
em relação à correira. Use seu
jeito diplomático que couso às
pessoas o confortonte sensação '

4e acolhimento e ainda bem estar
no companhia.

'\
"

"

TOURO P '" cCANCER .

(21/4 o 20/5)
,

. "_�_�' (21/6 o 21/7)
'Vênus, regente de ;��:t�, Hoje o Lua ocupo.

. "seu signo está em • • seu signo, mos
.' , posição tenso com ,

"

suo tensão, com,
'

Plutão eluo e o dia p9de ser di-
.

, Plutão lhe ",Íle'<pofo c�idar
fícil poro você. Cuidado no hora do suo op ". Coloque-se
de conversor. principalmente ,

'em primei -r'J!lItendo ,.'

com seus irmãos ou com pessoas suas necessidoÍles pessoais e

próximos com quem tenho uma seus instintos, mas vejo de que
relação mais estreito. maneiro expressa isso II todos.

111',
VIRGEM

, (23/8 o 22/9)
'A Lua no signo de
Câncer afeto suo

área de amizade,
porjm.Vênus "ão os favorece Ide
modo positivo hoje. O conselho

.,' é que.evite discussões. Você "

deve evitar brigas com amigos.
Saiba se conter se us coisas não
estiverem como .gosta.

., V ESCORPIÃO
.

��.� (23/100,2y11)
\::;��:::;:; A Lua em Cancer.
.-

w
-

. -

'!I�. ;,;'''JlJ!�I�JI100J!O�lçoO
, �_! com .seu regente,

)Iutão, peele para
você se tra'nsfolmor e usar essa
energia mergulhando110 que pre
ciso poro descobrir novos ideais.

Revejo questões filosóficos para
seu crescimento pessoal.

29/3

SAGITÁRIO

(

• (22/11 o 21/12)
Suo tendência,
como Luoem
Câncer. é ficor mais

só curtindo seu conto, e se per
mitindo sentir suas emoções cOm
maior intensidade. Apenas evite

'

crises. As energias não favorecem
: suo afetivo e não é hora de tomar
decisões mais profundos.

,
. ,CAPRICÓRNIO

(22/12 o 20/1)
,-,t. A,con!igu!oção

, cosmlco e tenso
e atinge suo área

de relacionamento. Se você está
procurando ume. pessoa que
desempenhe o papel de com

panheiro, hoje é um ótimo dia
poro encontrar uma formo de se

sintonizar �om seu desejo.

AQUÁRIO
.

'

(21/1, o 18/2)
A Lua em Càncer

�JJ) ,hoje pede que você
se cuide, e cuide

bem de suo saúde. A tensão de
Plutão pode lhe causar algum tipo
de desconforto, mesmo no porte
digestivo. Não engulo sapos hoje,
vai sei' bem difícil de digeri"los. -

EVite o estresse no seu trabalho.
-

P�IXES
, .. (19/2 019/31
.•� Embora você este-
.,..,.,., jo romântico com

o Lua em Câncer.
não dá para esperar deste dia

, algo vibrante. Você pode até
expressar seus sentimentos, mos
não crie expectativas. O dia pode
será bom se não colocar energia
demais em seus desejos.

,.{.i.-
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IÇAMI TIBA _'
_ Tenho aqui comigo dois ingressos para
a palestra do Dr. lçami Tiba, médico
e escritor conceituado, que ncenteee
ró no próximo dia 22. A palestra tem
como tema "Profissão do Futuro ProHs
slonnl Ético". Quem enviar um e-mail
para coluna dizendo: "Como equilibrar',
a vida profissional e .pessonl e ser fe
liz?" vai concorrer a um ingresso. Em
conjunto com a equipe de redação, irei
avaliar o melhor resposta. O texto será
publicado nesta página. O endereço do
e-mail está logo ali acima.

,

AREAVIP-�--

Gentilezas'
Dia desses um amigo meu me disse ter ficado intrigódo quando recebeu elogios de uma conhecida por ter aberto o porta
do corro para ela. "Elo ficou assustada, parecia que eu tinha feito coisa de outro mundo". Pois é, não deveria ser assim,
não deveríamos ficar espantados com esse tipo de atitude, afinal a delicadeza deveria ser a regra nos relacionamentos
humanos, mas não é. Sabendo dessa história, uma amiga minha experimentou fazer essa do corro... Passou dez minutos
plantado lá dentro até o marido olhar para trás e gritar "ei, vem não, é? Dormiu?" ...ela desistiu. Isso de abrir porta, 'elo
giar o corte de ccbeln novo, puxar a cadeira coisinhas assim, nem falo em mondar flores, parecem bobagem, mas fazem
toda o diferença! Sera que os homens ainda não descobriram isso?

.Jl essência do seu estiro-.

Perfumes Importados
Fone: (47) 3055-2103
Centro - Calçadão

E-mail; atendimento@atelierdoperfume.com.br

MISS BRASIL
Acontece no dia 13 de abril no Credi
cardHail em SP a 540 edição do Miss
Brasil 2008. Santa Catarinà será
muito bem representada por Gabrie
la Pinhoda cidade de Ituporanga. A
jaroguaense Daniele Costa levou o

título de 30 sucessora na escolho do
representante estadual.

. BELA INICIATIVA
Parabéns ao Jaraguá Breakers, nosso

time de futebol americano, que levan'tou
a 'bandeira da Doação de Sangue. Nun
ca é demcts resseltnrn importância (e
simplicidade) do ato. Vamos aderir.

Eu não pude marcar presença,
mas quem foi garante que a

Noite da Ilha organizada pelo "

casal Jorge e Ângela Vieira na

Arweg, foi um verdadeiro

sucess2','

TRADiÇÃO
O Centro de Cultura.Alemã realiza o 12° En
contro Festivo. O jantar acompanhado de boa
música acontece na Recreativa Duas Rodas,
no próximo dia 12, a partir das 20h.

. BISCOITO DA SORTE
"Não existe grandeza onde não há
simplicidade, bondade, e verdade"

LEON TOLSTOI

A manequim está usando:
Boina - lEZAlEZ

Calça - LADO AVESSO
Blusa - MORENA ROSA
Brincos - lEIDE VIEIRO ACESSÓRIOS

(47) 3373-5334
Rua 2�, de Agosto, 1370
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CLASSIMAIS,
,

SEXTA·FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2008

OPORTUNIDADES,
EMPREGOS I CURSOSI CONCURSOS

.. Feira permanente de filhotes
.. Centro estético animal
.. BanH,"llosa
.. Med· ntos
- Rações
- Pássarós manses e exót,lcos'

,- Peixes ornamentais
- Roedores

.- Acessórios pará"todô� s b'ichinho_s de"estimação

No S.hoppillg Center Breithaupt você encontra o

PetShop mais completo para melhor lhe atender

T

.{-:.
.

,

ing Center Breith�upt .. ,61 � Sola Q17
.-

,

". '*" -
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sexta-tetra das 8:00 as 11:30 e das 13'30
. t

., de segunda a .

. as 17:30
Horário de atend\men o,

.
.

.

.

.

. (47) 3371-8075
www.back.com.br
catia.oliveira@back.com.br

CONTRATAÇÃO I.MEDIATA

AJU.DANTE DE PRODUÇÃO - CONTRATAÇÃO·IMEDIATA - Para atuar no bairro Rau.

AUXILIAR DE 'ELETRICISTA - Ensino médio completo. Desejável conhecimento básico
sobre instalação elétrica.

AUXILIAR DE INSTALAÇÃO - Ensino médio em curso. Necessário cursos na área de elétrica
e/ou eletrônica. Experiência com instalação elétrica residencial e predial, ou com instalação

· telefônica.
.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - URGENTE - Residir nas proximidades do bairro Rau ..

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL - Ensino técnico completo ..Conhecimento

sobre manutenção de empilhadeiras.

MECÂNICO MONTADOR DE MAQUINAS - Ensinomédio completo. Conhecimento na função.

MÉDICO DO TRABALHO - Para atuar durante cinco horas semanais. Atendimento clínico e

emissão de laudos.

TECELÃO - Ensino fundamental completo. Experiência com tear circular ou retilíneo.

TELEVENDAS - Ensino médio completo. Conhecimento com televendas ativo e receptivo.

TORNEIRO MECÂNICO - Ensino fundamental completo. Experiência na função.

VIGILANTE - Preferência ensino médio completo. Possuir curso de vigilante EM DIA.

Desejável experiência na função. l

'Rua Victor Gaulke, nO "?O, bairro Czerniewicz, próximo à SCAR e Hospital Jaraguá.

VtGAS ABERTAS

Compareça munidos de documentos HUMANA

Rua .Jor-qe Czerniewicz. 1245 (Rua do Hospitall

Cx. Postal 200 - CEP 89255-000

Fone (47) 3371-4311

Fax 147) 3275-1091

recrutamento@hu!"ana.com.br I ww.humana.com.br

- AUXILIAR DE PRODUÇÃO - V:ÁRIAS VAGAS - Não -MONTADORDEMÓVEIS(8866) .

exige escolarldade - Pará Empresa de Alimentos. (Vagas - MONTADOR DE PAINEIS ELETRrCOS (8884) - Para
Efetivas-1 o, 20 e 3° turno). Guaramirim
- 'AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8795) - Serviços gerais - - OPERADOR DE CNC (8813)
Residirno Bairro Garibaldi ou proximidades. - PEDREIRO E AUXILIAR (8845/8846/8883)
-AGENTEDEVIAJEM-ComconhecimentosemAgência - PROJETISTA (8909) - Possuir curso de
de Turismo e sistemas. designer,Arquitetura ou técnico de em projetos demóveis.
- AJUSTADOR MECÃNICO (8913) • PREPARADOR DE PASTAS - ESTAMPAS (8895)
- ANALISTA DE DEPTO PESSOAL (8921) - SOLDADOR (8774/8857/8898) J

- AS$ISTENTE DE LOGíSTICA (8920) - Experiência em - SUPERVISOR DE PRODUÇÃO (8917) - Plásticos

importação e compras e Fluência em inglês. • TORNEIRO MECÂNICO (8813)
·

- AUX. TÉCNICO (8919). - Montagem de maquinas e • TÉCNICO EM VENDAS (8839) - Acessórios para
ferramentas elétricas. , . Veísulos, _

.

.

- TECNICO EM AUTOMAÇAO (8867) - CLP
- CALDEIREIRO (8860)

.
. .

_ TÉCNICO DE SEGURANÇf\ DO TRABALHO (8871) -

- CO�TA�OR (8753/8915)) - Supenor Completo/Com Com experiêlicia emRH..
ExpenêncIa. _

.
TÉCNICO DE LABORATÓRIO (8933) - Atividades

.

- <;ORTADOR DE TECIDOS (8899) .

voltadas a análises de produtos/materiais; analisar e

.;.-ESJAMPADOR(8899) realizar a manutenção dos equipamentos do setor;
.' ESTILISTA (8914) pesquisar e desenvolver matérias primas e métodos
- ELETROTÉCNICO (8856/8934) .

_
analíticos. -.'

-- ESTAGIÁRIO (A) (8807) - Cursando. Secretariado Conhecer conceitos básicos de programas da qualidade;
· Bilíngue ou Executivo (com boas noções. em Inglê$ ou Conhecer cOnceitos de cromatOgrafia; possuir bons

Espanhol). .'
.

.

.

conhecimentos da Química orgâníca e analítica; noções
.

- ENGENHEIRO MECÂNICQ (8855) em informática(windows, word, excel,intemet); conhecer
- FUNILEIRO (8859) concetos de técnicas de extração; domínio da lingua
-FRESADOR(8813) .

inglesa
.

- MECÂNICO DE MANUTENÇÃO e AUXIUAR • VENDEDOR EXTERNO (8861) - Venda de materiais

(8810/8887) elétricos em geral. .

- MECANICO DE MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS � VENDEDOR(A) EXTERNO (8819) - Móveis.

(8873) .
- VENDEDOR EXTERNO (8849) - Material de

- MECÂNICO DE MANUTENÇÂO DE COMPRESSORES Construções/Acessórios.
(8873)

.

� VENDEDORA EXTERNA (8874/8912) - Publicidade
• MECÂNICO DEÔNIBUS (8879) • VENDEDOR INTERNO (8854) - Material de Construção.
- MARCENEIROE AUXILIAR (8843/8885) - VENDEDOR INTERNO (8910)-Móveis sob medida.

fACULDADE

Her r

Coordenadores:
Prof. Dr. Alberto João Zórtea Jr

Prof. Dr. Gustavo dos Santos Coura
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At.

AGENCIA DE EMPREGO
www.premierel11pregos.com.br

CARGOS PRETENDIDOS

02 03

DADOS PESSOAIS

CPF:
, IRG: I Sexo: , ,

Nome completo: -

1 Data de nascimento:

Estado civil: -

1 Sua altura: I Seupeso: 1 Fumante: l Habilitação /Categoria:
,

I,possui veículo:
Cidade onde nasceu: 1 Estado: Nome da sua mãe:

E-mail: Possui alguma deficiência física? Qual?:

, ENDEREÇO/FONE
CEP: I Rua, avenida, etc: 1 N°:, , ,

Ponto de referência: ,I Beim»: "

Cidade: 1 Estado:
Fone residencial: I Fone celular: I Fone para recados / Pessoa para contato:,

FORMAÇÃO EDUCACIONAL
,

Formação escolar:
2° Grau Técnico (

Completo?: I Está estudando atualmente?,:1 Qual série/fase?:
1° Grau ( ) 2° Grau ( ) ) 3° Grau ( ), Sím( ) Não( ) Sim() Não() _'

,

Qual curso acadêmico?: Nome da instituição:

Outros cursos: ' Outros cursos:

Outros cursos: Outros cursos:

ÚLTIMO EMPREGO

Cargos que você ocupou: I Ultimo salário:

Nome da empresa: Ramo da Atividade:

Quando e(ltrou?: r Quando saiu?: ,I Porquê?:

PE�ÚLTIMO EMPREGO
Nome da empress: Ramo da Atividade:

Q�ando entrour: I Quando saiu?: 1 Porquê?:'
Cargos que você ocupou: I Ultimo salário:

, ANTEPENÚLTIMO EMPREGO '

Nome da empresa. Ramo da AtIVIdade:

Cargos que você ocupou: I Ultimo salário:
Quando entrou?: I Quando saiu?: 1 Porquê?:

DESCREVA SUAS EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS

"

"

Outras atjvidades desenvolyidas !! conhecimentos:

,
"

','

" .

� ',
,>
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ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB o

JARAGUÁ DO SUUSC
Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da EducaçãoPortaria E nO 186

28/12/1999 -Reqistro nO,4480

IMAGEM PESSOAL:
,

'

_ Cabeleireiro _ Estética Facial e Corporal
,

,

_ Manicure' e.Pedicure _ Unhas Artísticas
_ Depilação � Maquiagem
.'

'

.

TÉC-NICA$:OE MASSAGEM:'
_ Qualificação em Massoterapia
_ Shiatsu'
'_ Quiropraxia : _' -

_ Massagem na Cadeira Erqonômica

.......

." ,

<. w

Mais informações: 47 - 3275-4125
Rua Joãq Marcatto, 156 centro - Jaraguá do Sul * se

• E-mail.:jaragua.ciem.sahb@terra.com.br
Site: www.massoterapia.estetica.ciemsahb.com.br

-�- '----�,.�

Mictosott·
c E R T ! l' I E I) Learning Solutions

C")
(CENTRO TREINAMENTO
� JlUTORIZilDO

0FURUKAWA

Mandriva
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OPORTUNIDADES

Mais
<

recursos.:Melhores humanos.
TRABALHO TEMPORÁRtO :' RECRUTAMENTq E .SÉL�ÇÃO,. CON,SUlTORIA. ESTÁGIOS

J li
JARAGUÁ DO SUL

Rua Henriqu'e'Piazera, 1'@�i·:�U�entro'Tel. 3276-0700
.'_ .

,r·-, c_

*li'

exterior, Disponibilidade para atuar no
. Bairro Água Verde,
AUXlUAR FINANCEIRO
Disponibilidade para atuar no bairro

Água verde em horário normal.
Desejável ensino superior completo ou

cursando.
CAIXA
Disponibilidade para atuar nas

proximidades do barro barra do rio
molha. Desejável 20 grau completo ou

cursando. conheeímento da função.
CONTADOR(A)

.

Ensino superior completo. Registro no

CRC, Disponibilidade para atuar no
bairro Água Verde,
COZINHEIRO (At
Conhecimento na Função. Disponibilida
de pararealizar horas extras,
ENGENHEIRO MECÂNICO
Superior completo ou cursando.

Disponibilidade para atuar no bairro Ilha
da Figueira. Conhecimento na função
no ramo metalúrgico,
REnuCISTA AUTOMOnvO
Conhecimento da função de eletricista
automotivo. Primeiro·Grau completo,
Disponibilidade para atuar em horário
normal.
ESTAGIÁRIO(A) SUP. EM PSICOLOGIA
Cursando Ensino Superior em
Psicologia, Desejável conhecimento em

recrutamento e seleção,

FACILITADOR(A) I DlSTRIBUlDnR(�)
Conhecimento .de costurà, na .

distribuição de serviços, e liderança de
equipes.
FAMACEUTICO (A)
Disponibilidadé para atuar em segundo
turno, Desejável ensino superiorcompleto,
GARANTISrA
Preíerenciaírnente 2° grau cursando ou
completo. Desejávêl 'conhecimento na

árearíe garantia de peças, '

INSPETOR (A)DE QUAUDADE
Ensino Técnico em andamento ou

completo no ramo rnetalúrqloc.
Disponibilidade para atuar em 2 turno
ou horário normal.
INSTRUTOR(A) DE COSTURA
Conhecimento no setor costura.
Facilidade para transmitir conhecimento.
LíDER DE PRODUÇÃO
Curso Técnico ou Tecnóloqo em.
Mecânico ou Elétrico ou Eletro Mecânico
cursando ou completo. Conhecimento no

setor de trefilação e esmaltação e

coordenação de equipes. Disponibilidade
para atuar

-

em Joínvlue. Desejável
conhecimento emltaliano ou inglês,
OPERADOR DE PRENSA
Conhecimento em prensa no ramo

metalúrgico.
OPERADOR DE SERRA

PINTOR INDÚSTRIAL
Conhecimento em pintura a pó.
PROGRAMADOR (A)
Conhecimento em Visual Basic .net e

www.grupometa�com '

São Luiz em horário comercial.
Desejável 2° grau completo ou

cursando.
VENDEDOR (A) EXTERNO
Conhecimento na função de vendas
externas no ramo de aço e similares.
VENDEDOR (A) EXTERNO
Disponibilidade para atuar na Micro

região e para viagens. Desejável CNH
categoria S, Conhecimento na área da
saúde (equipamentos, mediéamentos),

GUARAMIRIM

ANALISTA ADMINISTRATIVO
.

2° grau completo. Desejável estar
cursando ensino Superior,
Conhecimento no setor financeiro e

pessoal, ha9ilidade com idioma
Alemão.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
FINANCEIRO
Necessário estar Cursando Ensino
Superior. Conhecimento do setor
financeiro e adminlstraãvo.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
DESENHISTA
Desejável estar cursando ensino
Superior. Conhecimento em Auto Cad
e informática,
AUXILIAR DE CONTAS A PAGAR
2° grau completo. Conhecimento em

contas a pagar,
COMPRADOR (A) ,

.

Conhecimento eni compras no ramo
.

têxtil.
DESENHISTA - TÊXTIL
Conhecimento em Corel Draw';
Photosliop e traços desenhados a

mão.

ESTAMPADOR(A)
Conhecimento em peça piloto .

. GERENTE DE PRODUÇÃO - RAMO
DE CONSTRUÇÃO CiVIL
Conhecimento na função.
PROGRAMADOR (A) DE PCP -

RAMO TÊXTIL
Conhecimento na função no ràmo
têxtil.
SUPERVISOR(A) DE ENGENHARIA
CUSTOS'
Ensino Superior Completo.
Conhecimento em: Sistema

.

DATASUL; Análise e formação de

preço de venda; Domínio em

ferramentas de Qualidade; leitura e

interpretação de desenhos técnicos.
VENDEDOR (A) INTERNO
2° grau completo. Conhecimento em

informática,
A META RH DlSPONIBIIJ.ZAA(l_
VAGAS PARA ATUAR COMO
AUXILIAR DE PRODUÇÃO NO RAMO
TÊXTIL E METALÚRGICO E

A.!J.M.e.rujç_lo,

'ALMOXARIFE
Disponibilidade para atuar no bairro
Água verde. Desejável ensino médio
completo ou cursando, Conhecimento
da função,
AJUDANTE DE COZINHA
1 ° grau Incompleto. Dispo.nibilidade
para realizar horas extras nos feriados
e finais de semana

ANALISTA DE ENGENHARIA
Necessário possuir curso Técnico ou

. Superior no Ramo Têxtil,
conhecimentos de cronometragem,
análise de peças e liderança de

equipes.
AMUSTA DE 'PROCESSOS - RAMO
METALÚRGICO
Necessário possuir Ensino Superior .

Completo ou estar cursando,
Conhecimento na Função.
ASSISTENTE DE SE'fOR PESSOAL
2° Grau Completo, Conhecimento com

folha de pagamento assim com em

rais e também admissão e demissão;
cãlculos para aposentadoria.
AUXlLlAR DE MANUTEt{ÇÃO
2° Grau Completo, Conhecimento em

manutenção hidráulica e elétrica e

mecânica prevennva,
AUXILIAR ADMINISTRÁTIVO
Desejável ensino-superior em comércio

java.
PROGRAMADOR(A) WEB
Conhecimento em desenvolver

.

websítes noções básicas com
PhotoShop, Corel Draw e recorte de

layout HTM Flash PHP. Desejável
conhecmento em: ASP NET.
PROGRAMADOR (A) DE PCP - RAMO

. TÊXTIL
Conhecimento na função no ramo

têxtil.
.

TALHADOR (A)
Disponibilidade para atuar na Barra do
Rio Cerro no primeiro turno, Desejável
10 grau completo. Conhecimento na

função.
TÉCNICO ELETRÔNICO
2° grau Completo, Necessário curso

Técnico Eletrônico.
TORNEIRO MECÂNICO
Conhecimento em torno convencional.
.SUPERVISOR(A) DE QUALIDADE
Conhecimento na área de qualidade no

setortêxtil.
SOLDADOR

Desejável curso de desenho técnico
mecânico e 2° grau completo.

I Conhecimento na função com solda:
(tig, mig e elétrica).
VENDEDOR (A)
Disponibilidade para atuar no Bairro

Reorganizamos o seu CLASSIMAIS
Agara ficau ainda mais fácil de encontrar o que você procura!

Quiata-feira:OA'iSl\lUSNegócios (anúncios de linha I imóveis 1 veículos I saúde I pet)

Sexta-feirECL4SSDIUS Oportunidades (empregos I cursos Iconcursos)

Sã_de:OASSDlUS ."'is
CL4SSBWS PaRi_veis ..

. .

QASSDWS Veículos'
OASSDWS PFOdUtos'& Se{Viços (info""im�à' I' tecnologia)

"

",: ',' "
•

•
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.Anunc,ie (47) 3311-191' ,I 3055-0019 .'

.. " www.OtOrreiodópovo��om.br
.
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Salário Fixo Comissão
Ajuda de Custo Prêmios

� Carro Próprio.; Fácil !corpul'\i,cação
. Disponibilidade 'para viagens:',�,Experiêricia·

.

LOTERIA

Sucesso viro
temo de palestro

No dia. 24 de abril, em Schroedet a Acios
promove palestro'rom fmncisoo SchOik �bre
o tema "Mptivondo poro o Sucesso", Com
início os 19h30, a palestro será conferida
na sede da Aci�s. As inscrições jópodem ser

feitas pelo telefone 3374-1445.

CONCURSO N° 959

,CONCURSO N° 959
05 - 06 - 01 - í 2 - !;}
�O- 28 - 29 - 44 -- 41
49 -- 52 -- 54 -- 55 -- 59
60- 83 _, 86 - 91-

Confederação da Agricultura e. Pecuária do Brasil

Federação da Agricultura e Pecuária do Estado
de Santa Catarina

Fábio de Salles Mefrelles
Presidente CNA

José Zeferino Pedrozo
Presidente FAESC,

EDITAL

CONTRIBUiÇÃO �INDICAL RURAL
PESSOA FíSICA � EXERCíCIO DE 2008

A Confederação da Agriculrura e Pecuâria cio Brasil - CNA, em conjunto a

Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina e o Sindicato cio
Produtor Rural de Abdon Batista; Sindicato Rural de Abelardo Luz; Sindicato Rural
de Agrolândia , Sindicato Rural de Agronômica; Sindicato Rural de Agua Doce;
Sindicato do Produtor Rural de. Alfredo Wagner; Sindicaro Rural de Angelina;
Sindicato Rural de Anita Garibaldi; Sindicato HuC'aJ de Araranguá ; Sindicato Rural de

'Armazém; Sindicato Rural de Aurora; Sindicato elos Produtores Rurais Bela Vista-do
Toldo; Sindicato Rural de Benedito Novo; Sindicato Rural de Blumenau: Sindicato
Rural de Born Jardim da Serra; Sindicato Rural de Bom Retiro; Sindicato Rural 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; Sindicatodos Produtores Rurais de Canoinhas; Sindicato
Rural de Capinzal, Sindicato Rural de Catanduvas, Sindicato Rural de Caçador;
Sindicato Síncravesc, Sindicato Rural de Chapecó; Sindicato dos Produtores Rurais
de Concórdia; Sindicato Rural de Cunitibanos: Sindicato dos Produtores Rurais de
Dionisio Cerqueira; Sindicato Rural de Faxínal-dós 'Cuedé.,," Sindicato Rural de

Florianópolis; Sindicato dos Produtores Rurais de Fraiburgo: Sindicato' Rural ele
Galvào: Sindicato Rural de ·1111ota; Sindícato Rural de lmarui; Sindicato dos
Produtores' Rurais de 'Imbuia; Sindicato Rural de Indaial, Sindicato Rural de

Ipurnirim ; Si,ndícato Rural de Irani; Sindicato dos Produtores Rurais de Irineopolis:
Sindicato Rural de Itá: Sindicato Rural deItaiópolis; Sindicato dos Produtores Ruraís
de Itapíranga, Sindicato Rural de Ituporanga, Sindicato dos Produtores Rurais ele

Jacinto Machado; Sindicato Rural de jaguaruna, Sindicato Rural ele )oaçaba;.
Sindicato' Rural de joínvtlle. Sindicato Rural' de Lages; Sindicato Rural de Lebon

Regis; Sindicato dos Produtores Rurais ele Mafra; Sindicato do Produtor Rural de
Major Vieira; Sindicato dos Produtores Numb de Massaranduba, Sindicato dos
Produtores Rurais de Meleir; Sindicaro dos Produtores Rurais de Monte Castelo:
Sindicato Rural de Nova Veneza; Sindicato Rural de Orleans; Sindicato Rural ele
Otacilio Costa; Sindicato Rural de Ouro Verde, Sindicato dos Produtores Rurais
Palmitos, Sindicato dos ProduroresRurais de Papanduva. Sindicato dos Produtores
Rurais de Paraíso; Sindicato Rural de Petrolândia: Sindicato Rural de Pinhalzinho:
Sindicato Rural de Ponte Alta; Sindicato Rural de i>o'l�(e Serrada; Sindicato Rural de
Pouso Redondo; Sindicato do Prodlllor' Rural de Quilombo; 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 Stil; Sindicato Rural de Rio dos Cedros; Sindicato dos Produtores
Rurais de Rio Fortuna, Sindicato dQS Produtores Rurais de Rio Negrinho; Sindicato
RUT"I de Santa Cecilia; Sindicato cios Produtores' 'Rurais de-Santa Rosa de Lima;
Sindicato dos Produtores Rurais de Santa Terezínha; Sindicato Rural de Seara;
Sindicato Rural de São Bento do SuL Sindicato dos Produtores Rurais de São

Bonifácio; Sindicato Rural ele Sao Domingos, Sindicato Rural de São Joaquim;
Sindicato Rural de São José; Sindicato dos Produtores Rurais de SãoJose do Cedro;
Sindicato Rural de São José do Cerrito; Sindicato elos Produtõres Rurais São
Lourenço do Oeste; SincÚcato Rural de Sào Martinho: Sindícato dos Produtores
Rurais de São Miguel do Oeste Sindicato Rural de Taió, Sindicato Rural deTangará:
Sindicato dos Produtores Rurais de Timbé do Sul; Sindicãto Rural de Três Barras;
Sindicato Rural de 'ru�ui�9j #ópq.IPàtP,l!:',!",r] de Turvo; SiQ9(çaç9 !�pr,!I<J�.p;l'l)I<fk,

.

Sindicato, dos Produtores Rurais de Uruperna; Sindicato elos Produtores Rurais de
Vidal Ramos Sindicato dos Produtores Rurais de Videira; Sindicato Rural dê
Xavantina, Sindicato dos Produtores Rurais de Xanxerê e Sindicato Rural de Xaxírn,
com base no Decreto-lei n" 1.166, de 15 ele abril de 1.971, que dispõe sobre ,i
Contribuição Sindical Rural, em atendimento ao princípio da publicidade e ao

espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOC.AR os

produtores rurais, 'pessoas físicas, que possuem Imóvel rural ou empreendem, a

qualquer título, atividade econômica rural. enquadrados como "Empresários" ou

"Empregadores Rurais", nos termos do artigo 1", inciso II, alíneas a,�'b e c do citado
Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da

Contribuição Sindical Rural do exercício ele' 2008, devida por força do que
estabelecem o Decreto-lei 1.166/71 e os artigos 578 e seguintes da CLT, aplicáveis à

espécie. O seu recolhimento deverá ser efetuado impreterivelmente até o dia 22 de

maio de 2008, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de

compensação bancária. A falta de recolhimento da Contribuiçào Sindical Rural até a

data de vencimento acima indicada, constituirá o produtor rural 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 Informações prestadas pelos
contribuimés nas Declarações do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural,
repassadas àCNA pela.Secretaria dá Receita Federal com amparo noque estabelece
oartigo 17 da Lei n" 9.393, de 19 de dezembro de 1.996, e.estão sendo remetidas por
via "postal para os endereços indicados nas respectivas declarações. Em caso de

perda, de extravio ou de não recebimento das Guias de Recolhímento 'pela via

postal, os contribuintes deverãq solicitar a etnissão da segunda via dirct::ullcnte à

Federaçào ela AgriciJltum do Estado onde têni domicílio, até 5 (cinco) .dias úteis
antes da data ,do vencimento. Eventuais impugnações adminis.trativas contra o

lançu;).ento e cobrant;:a da contJ'ibui.ç;ão clevenio'ser feitas, no prazo de 3,0 (trinta)
dias. contados d(� recebimento .da guia, por escrito, gera.nte a CNA, situada no

,'SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Di<;trito FeiferaI. S��L:
70.830'903. O p1'O(ocolo c1as·jmpugnaçôes poderá. ser reali.zaclo �elo coiltribiiÜ'ít€:.-;·
na sede da CNA ou da .Federaçáo ·da Agricultura do Estado, poden<:io ainda, a'
.impugnação ser enviaela cti�etamegte à. CNA, rior correio, no endereço acima

mencionado. O sistema sindical I1Jral'é cómposto pela Confederaçào da Agricultura
e Pe1::uária dcrBrasilÇN,'\., pelas :Fet\eraçôes Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e

pelos Sindicatos Retrais eíoti de PróÜutóre!{Rurais.
BrasíUa, . 19 de marI,'o de 2008.
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NICOLAS AUGUSTO SASSI,
9 anos, estud�nte
"Eu gosto de músico. Este ano

eu participei do festival de
música na escola. Não ganhei, -

mas gostei. Acho que seria
bacana".

JADE HOHL DE MEDEIROS,
9 anos, estudante
"Eu gosto de música. É bom
paro a saúde dos crianças e

paro dor uma descontraída
das provas de matemática.
Não canto, mas gosto".

I
JOÃO PAULO ALVES,
9 anos, estudante

"É legal. Eu gosto de contar
e minha irmã de 15 anos

também gosta. Eu não canto
na escola, seria importante
aprender".

FABIANE KASMIRSKI, 39
anos, professora dó ens. fund.

·"Sim. A música ajudo na

concentração e no trabalho
desenvolvido em sala de aula.
É importante para trabalhar o
criança por completo".

�
�
:i!
LU
ã:

/" �
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THAIS LUANA PEREIRA,
10 anos, estudante
"Eu acho legal contar com os

professores. Eu conto sozinho
e às vezes quando o Rafael,
que estuda de tarde, toca
violão".

MARlUCE E. HEIDEMANN, 45 anos,
Diretora EmeUlbano Kanzler

"Seria ótimo. A música é muito
importante'para integrar o
aluno e desenvolver o dis-.
ciplina, a concentração e a

questão do ritmo".

ENSINO MUSI"tAL

Sala de aula
I

pode receber
novo incentivo
Música é uma promessa
para melhorar o ensino

rém, "o ensino damúsica.é funda
mento, desde que seja no horário
de aula", destaca a educadora. nair
explica que as aulas oferecidas em
horário diferenciado dificultam a

participação do aluno, do profis
sional e dos próprios professores.
"Nem todos os pais podem levar o
filho e até a questão do clima, uma
chuva, atrapalha o acesso", diz. Se
ria mais proveitoso, segundo a su
pervisora, se o professor demúsica
interagisse também com os outros

professores para acompanhar o

aluno e trocar idéias. '1\umenta o

compromisso e ajuda a equipe a

canalizar a mesma idéia de ensi
no", conclui nair.

.
Se obrigatória, as aulas de mú

sicas serão ajustadas na grade es

colar do aluno. RITa llair, isto não
seria empecilho: '1\ grade em si já
está composta, basta uma atenção
especial e a contratação do pro
fissional, assim como já foi feito
com disciplina de ensino reli
gioso". Sobre a otimização inter
disciplinar, a educadora acredita
que seria "um conjunto maravi
lhasa". RITa nair a formação da
criança envolve concentração,
disciplina, reflexão, reconheci
mento dos cinco sentidos, tra
balho individual e em equipe,
qualidades que a'música pode
oferecer.

LUCIANA DE AGUIAR

JARAGUÁ DO SUL

Como reforço e incentivo
ao andamento do Projeto de Lei
330/2006 vários cantores e com-

. positores, comoDanielaMercury,
Gabriel "O pensador" e Frejat,
reuniram-se nesta semana com

o ministro da Educação, Fernan
do Haddad, em defesa do ensino
obrigatório damúsica nas escolas
de educação básica. Iniciado em

dezembro de 2006, o projeto que
tinha quatro folhas avolumou-se

- em 125, mas continua em proces
so das revisões: já foi aprovado no
Senad� e seguiu para discussão na
Câmara dosDeputados. Os artistas
estavam acompanhados do sena

dor e presidente da Comissão de
Educação do Senado Cristovam

Buarque (PDT-DF), que aprovou
o

.

projeto em caráter terminativo
no ane passado. Haddad também
declarou apoio.

A expectativa pela obrigatorie
dade das aulas de musicalização
é grande. Na EscolaMunicipal de
Ensino fundamental Albano Kan
zler o projeto extra-classe "Inicia

ção aMúsica", realizado demaio a
dezembro do ano passado com os

alunos do jardim e do 10 ano, em

parceria com a fundação Cultural,
trouxe resultados. RITa a orienta
doraeducacional, nairTomazelli, o
projeto foi importante porque aflo
rou o gosto musical das crianças,
além de deixá-las mais atentas. Po-

O ENSINO DA MÚSICA NAS ESCOLAS
DEVE SER OBRIGATÓRIO?
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SERES
Pode acreditar, somos humanos como qualquer ser que vive neste mundo
de incompreensões, maldades e de falsidades. Com possibilidades de erros,
desacertos, de transmitir influências. É, infelizmente, desde que o mundo
é mundo, passamos por sensações, experiências, às vezes positivos, outras
negativas, que nos abalam, nos deixam tristes. O tempo é o melhor remédio
poro esclarecer os fotos, trazendo energias positivos.

MUDOU
Pois é, quem estava acostumado a encontrar o boa gente
Nelson Comin, o popular Manéca, nos corredores do Câmara
de Vereadores, agora teró que procuró-Io em outro endereço.
Néca deixou de ser assessor do vereador Jaime Negherbon
para cuidardos nossos entes queridos. O seu novo endereço é
o Cemitério Municipal do Vila Lenzi. Ui,ui...

I:

>

J

CIRURGIA OU FARRA?
Conhecido boêmio, o médico Ciro Gião Ca
lixto, chegoumeio ressocodo pam comandar
mais uma cirurgia naquele centro hospi
talar famosíssimo, e disse o enfermeiro
Gertrudes, por sinal muito do gostoso:
- Daqui o pouquinho vou começar
o operar: Por favor, minha nego,
trago todos os meus instrumentos.
E o entermeirc:
- Só o violão e o cavaquinho, ou o ata

bequee o tamborim também?

'.

I"

" Há uma nobreza
de espírito que curo

melhor us doenças
do que o fazem
os remédios."

SILVA MARTINS

FIQUEM DE OLHO
Ambientalistas de plantão, fiquem de

-

olho! Tenho recebido vários denúncias,
via e-mail, de que o moto virgem do
Morro do Boa Visto, um dos poucos
cartões postais verdes de Jaraguá, está
desaparecendo.

ATÉ O GOVERNADOR!
.

O boa gente Elmo Mathias, do Frig
orífico Mathias, está tom tudo e não
está proso. Depois de preencher o

cardápio do Governador luíz Henrique
do Silveira e exportar poro o Japão e

Aróbia, os seus produtos viraram modo
em todos os melhores restaurantes do
Estado. Outro coisa" todo o suo linho
de produção, tem o oval do gourmet
Tato Branco, que tem recebido aulas
do chefe Harold, do' Hotel Mercure,
que' serve um dos melhores marrecos

do nosso região.

Cleyton Henrique Hinterholz cola
,grau hoje no curso de Engenharia

-

Elétrica, pela Unerj

Turma descolada que movimentou o laçamento da
coleção outono-inverno de sapatos da Paquetá

CIDADE MARAVILHOSA
As competentes June Casagrande 'e Andreia
Schmidt, do Centro de Estética Jaraguá" es
tarão neste final desemnnn no Rio de Ja
neiro participando de um importante curso

de aprimoramento com certificado interna
cional do Power Plote, novo brinquedinho de
luxo que o June trouxe poro os mulheres e

_-.._...-.........50.&- homens que adoram estar impecáveis.

Kenji, Espedito Cizeski e Sérgio Jacobi na inauguraçao
das novas instalações da Espedito Imóveis

PRA CURTIR
Hoje, na Choperia Bierbude tem mais
um acústico da Bando X3, de Joinville,
com seu pop-rock contagiante. A casa

deve lotar.

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é empresário Eliete
Caviguioli, que lê a coluna poro ficar
antenada no que acontece de melhor
na sociedade.

NIVER DO NETO
Quem estará com telefone super con

gestionado nesta sexto-feira é o ort
odondista Dr. José A. dos Santos Neto,

'

pois é hoje o dia dele receber o mer

ecidocoro de parabéns. Mil vivos!

HARMONIA
-Móveis-

3373-0490

www.harmoniamoveis.com.br

TERCERIZOU A PROPINA
Olha só, segunda de manhã, no

Rua Getúlio Vargas, perto do Cen
tro Histórico, uni motorista em uni
Vectra avançou o sinal e ... piiiiiiiii!,
o guarda o mondou parar. Discute
daqui, pechincho dali, 'acertou-se a

propina. -Mas no hora de entregar o

dinheiro:
- Dá poro o pedinte aJi no calçada. Ele
recebe paro mim - avisou o homem da
lei. E depois lascou uma multa.
Há testemunhos! '

AVANT PREMIER
Todas us mulheres elegantes de Jara
guá estão convidados para participar,
na próximo quarta-feira (16), no Cosa
Geraldo, do Avant Preniier da 2° Festa
do Champanhe, que acontecerá no dia
14 de maio, no Kantan. No lançamento
da festa terá, além de muito cham
panhe, desfiles de moda assinados
'pelo competente produtor e estilista
Márcio Paloski.

'

TE CONTEI!
• No próximo djd'26 de cbrtl, �s
14 horas, o Escola Missionária de
Emaús, promove no Igreja Motriz
São Sebastião, em JaraguÓ, o
palestrá "O Jovem e os novos

dependê'neias: Qual é ó seu'
, popel?", ministrado pelo Podre
Marquinhos. Vale participar!

• A empresário De'ni Fachini é
sempre um amor de pessoa poro
aquele papo descoQtroído:_
• A boa gente Talita Dias também
sobe fazer, uma mese rodeado de
amigos ficar bem mais alegre.

• Hoje, às 21 'horas, tem pagode
com o grupo Nosso Conceito, no
Choperia Avenida, em Guara'mirim.

• Amanhã, no Recreativo do
,

Breithaupt, tern a 3° Festa do
Pagode, com .o participação dos
Grupos Novo Tendência, Família,
Artifício e Nosso Conceító.

• Hoje à noit-e, noBotequim São
Francisco, em Joinville, vai Jolar
muito som dos anos 60 aos 90.
Boa pedida!

• Quem gosto de curtir o
natureza, no sábado acontece fi II
Caminhad'a Ecológico "Schroeder -

Natureza Vivo". Mais informações
no site www.schroeder.com.br.

• O meu abraço de hojé, cheio de
-

energias positivas, vaLpara Gilmar
éordoso dos Sant

.

ue é gente
boa e leitor assíd coluna.

'\W

• Com essa, fui!
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Ein Prosit Schützenfest!
Muito especulação sobre o mudança do local do Schützenfest poro o Sociedade Aliança no Bairro Rio Cerro está circulando.

"

Pois bem, o Porque Municipal de Eventos, além dos problemas Salvita X Prefeitura, apresentava condições deploráveis poro
.

receber ós visitantes. Mos não quero entrar no mérito de quem é o culpo, e sim, levantar o significado do festa e principal
mente o que economicamente elo represento poro Jaraguá do Sul. Mudanças são sempre hemvíndcs, acreditamos que os

- dificuldades serão superados, e o realização em um novo local será primordial poro o revitalização do festa.

EMPREGOS
lílstoricmnente o festa gera aproximadamente 350 empregos
temporários diretos nos dias de festa com o pagamento de

.

todos os impostos necessários. São pessoas no segurança,
limpeza, caixas e atendentes, além dos restaurantes e boxes
de alimentação. Muitos pessoas esperam todos os anos poro
o festa acontecer poro assim ter um ganho extra ou recuperar
se financeiramente com esses empregos temporários.

RENDA
No cidade o festa também gero resultados positivos. Pois,
são contratados empresasde publicidade, de mídia externo,
rádios, jornais, sonorização, decoração, locação de tendas e

lonas, contratação de bandas, entre tantos outros produtos
e serviços. Também existem os hotéis, restaurantes, bares e

lanchonetes e o comércio varejista, que recebem os turistas,
mesmo que em grupos reduzidos, mas que trazem um dife
renciai para o mês de outubro. lstmudo, sem contar com cen
tenas de voluntários das sociedades participantes que traba
lham com muita vontade para que a festa aconteça da melhor
forma possível. O fim da Schützenfest seria um prejuízo para
toda a sociedade jaraguaense.

.

INDICADORES CÂMBIO -

___________< íNDICE'
'IBOVESPA

VARIAÇÃO
.

MOEDA COMPRA VENDA VARIAÇÃO
0,08% Dólar comercial (R$) ·1,683 1,685 -0,30%

�-�-�-4 Euro (em US$) 1,574 1,574 -0,56%SALÁRIO MíNIMO

VENDA COM CARTÕES
Segundo o ABECS - Associação Brasileira das Empresas de Cartões
de Crédito e Serviços, o dinheiro continua sendo o modalidade
mais utilizada para realização dos pagamentos. O cheque que es
tava até o final do décoda de 90 em segundo lugar já perdeu o
seu posto para os cartões de créditos e débitos e a tendência é o

crescimento da utilização dos cartões com a diminuição dos das
outras modalidades. Mesmo assim existe uma reclamação geral

do. ccmércío frente às taxas abusivas cobradas
. pelos udmlnlstrndoras dos cartões.

Modalfdade 1997 2007 2017
Dinheiro 60% 60% 51%
Cartões 6% 20% 38%

Cheques 23% 8% 4%
Outros 11% 12% 7%
Fonte: Abecs

GASTO COM CARTÕES
O gasto médio com cartões pelos brasileiros
provavelmente vai ultrapassar os R$ 800. Ou
seja, devemos passar os R$140 bilhões de reais
em gastos com cartões de créditos e de serviços
no país segundo a ABECS. Isto se deve a facili
dade de utilização e o aumento do uso, e é claro
o endividamento maior do população.

-

Mas o

população que não se endivido, não consome,
e por conseqüência o economia fico estagnada.
O que é proibitivo, são as taxas e juros cobrados
dos clientes quando da �tilização do crédito ro

tativo. Portanto, muito cuidado para não exceder nas ·compras.

Reajuste é estendido a aposentados
Projeto prevê o aumento para 2009, mas ainda deve ser apreciado pela Câmara
BRASíLIA

Projeto de lei que estende
aos aposentados e pensionis
tas da Previdência os reajustes.
do salário minima foi aprovado
essa semana no Senado Federal.
O projeto do governo previa ape
nas a reposição da inflação anual
medida pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCAj mais a variação do PIB

(Produto Interno Bruto) de dois
anos antes, porém emenda do se

nador Paulo Faim (PT-RS) esten
deu o benefício aos aposentados.
O projeto ainda deve ser aprecia
do pela Câmara.

Caso passe na Câmara e.seja
. sancionado pelo presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, no dia l°de

fevereiro de 2009 o salário mini
ma e as aposentadorias recebe
rão a inflação acumulada pelo
IPCA acrescida de um aumen

to de 5,4%, crescimento regis
trado do PIB.em 2007.

Segundo o senador Paim,
sua emenda beneficia 9 mi
lhões de aposentados e pensio
nistas da Previdência Social e
aumenta em R$ 3,5 bilhões os

gastos com seguridadesocial.
A matéria não conta com

o apoio do governo. Segundo
o líder do governo no Senado,
Romero [ucá (PMDB-RR), a es-

. tratégia será derrubar a emen

da na Câmara. Se não obtiver
sucesso, resta o veto presíden
cial.

"Na medida em que amplia
para os demais aposentados
[a política de recuperação do
salário mínimo com aumentos
reais l, não tem como o gover
no garantir o mesmo reajuste,
e isso vai prejudicar quem ga
nha menos", argumenta,

De acordo com [ucá, il emen
da do senador Paim pode com

prometer a política de aumentos
reais do salário mínimo, imple
mentada anualmente. Atual
mente, 65% dos aposentados
e pensionistas da Previdência
recebem: benefícios no valor de
um salário mínimo. O governo
se comprometeu a elaborar um
novo projeto que definirá a forma
de reajuste para 2012 e 2013. Senadores aprovam reajustes do mínimo para aposentados e pensionistas
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ESTIAGEM

CHAPECÓ
A estiagem no Oeste catari

nense, que já levou 25 munící

pios a decretar situação de emer
gência, ainda poderá demorar a
ser revertida. Apesar da previsão
de chuva neste fim de semana,
ela não deverá ser em quanti
dade suficiente para reverter o

quadro. O Sindicarnes-SC (Sin
dicato das Indústrias de Carnes
de-Santa Catarina) informou que
as-agroindústrias recorrem à cap
tação de água de lugares distan
tes, transportando-a até as uni
dades em caminhões-pipa. Já há
casos de redução de produção.
"Todos estão preocupados. É a

primeira vez que é preciso uti
lizar caminhão-pipa em -Chape- -

có. Tivemos situação desse tipo

só em Concórdia", diz Ricardo
Gouvêa, diretor do Sindícarnes.
''Uma redução de abate já está
ocorrendo".
Aempresa Sadia, que possui

uma unidade de aves em Chape
có, paralisou as atividades de dois
turnos na semana passada. Se

gundo Gouvêa, se a situação não
melhorar, ela e outras indústrias
da região poderão ter que tornar
a mesma medida novamente.
O secretário de agricultura .de
Chapecó, Mauro Zandavalli,
diz que a Diplomata, que pos
sui unidade em Xaxim, tam
bém reduziu o abate. Além das
indústrias, outra preocupação
é com a plantação da pastagem
de inverno, que poderá ter im
pacto na produção de leite.

-üeu certo

SANTACATARINA--------�

Empresas de c'riação de aves da região podem paralisar atividades, afirma diretor do Sindicarnes-SC

De um lodo os governistas justificando que votaram li favor dos professores ap aprovarem o Prêmio Edu'car, que beneficio
36 mil profissionais em solo de aula. Do outro o oposição condenando que deixaram de fora aposentados, inativos e pro
íessores que de repente ficam doentes. Justificativos, cobranças, críticos e demonstração de desconforto foram à tônico dos
discurses na quinto-feira no plenário do Assembléia. Mos o que não se pode negar é que a greve dos professores, embora
trôpego, surtiu um efeito lmportante provocando o governo no busco de uma solução aos aposentados. E isso tem tudo paro
acontecer no próxima semana, até visando neutralizar o oposição. Independente do brrga entre governistas e adversários o

administração luiz Henrique, que num primeiro momento centrou nos professores em solo de aula, percebeu o necessidade
de encontrar uma solução poro que estiveram nos solos de aula por munesnnes. A mobilização, em porte, deu certo.

.

,

Seca afeta produção agropecuária
No Oeste de SantaCatarina, 25 cidades já decretaram situação de emergência

ENQUANTOISSO
....no Senado foi aprovada uma emendo estendendo aos aposen
tados os reajustes anuais do salário mínimo até 2011. Os sene

. dores incluíram no benefício os aposentados.contrariando o Pla
nalto. Agora o brigo foi poro o Câmara. Medindo os proporções
foi o que o oposição tentou por aqui colocando os aposentados
no Prêmio Educar apesar dos tropeços constitucionais.

REAÇÃO
"No semana que vem vou buscar um certificado de quitação eleito
ral no TRE poro acabar com essas conversos de que não estàrei apto
poro disputar os eleições de Joinville," declarou o deputado Darci de
Mattos, que protocolou mais uma ação contra o progressista Kenne
dy Nunes acusando-o de apresentar-se nos meios de comunicação
como candidato a prefeito antes do tempo leg,al.

ORIENTAÇÃO
-

'.
'e PT quer abastecer seus candidatos com o máximo de informa
ções sobre os realizações do governo lula. Sendo assim desem
barco neste sábado em Florianópolis o ministro do Planejamen
to, Paulo Bernardo, que vai participar da reunião do Diretório'
Estadual que busca estratégias paro a campanha de outubro.

ALGOl
De repente é o vice-líder do Pp, Joares Ponti
celli, que está pautando as movimentações no

plenário da Assembléia. Usando da prerrogati-
. va de oposicionista ataca, provoca e consegue
o que mais deseja: repercussão. Foi assim no

sessão de quinta-feira. Acabou sendo cit_ado
por praticamente todos os parlamentares que
usaram o tribuna na tentativa de desqualificá
lo. Era o nome mais ouvido de vári.as bocas ...

GERAL
O fato de ter citado-o vereador,Aurélio Valente não sig
nifica que o ex-governador Amjn excluiu os demais na

condição de candidato a prefeito da Capital. De repen
te provocou ciúmes em alguns. Dentro do espírito de

renovação todos estão inclUídos, pelo menos foi o que
reforçou o ex-governador. Descreveu os característicos
de cada um deles listando titulares e suplentes como

no coso de Acácio Garibaldi, e troure também Francis
co de Assis.
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BRASíLIA
O comandante do Exército

na Amazônia, general Augusto
Helena Ribeiro Pereira, disse
que o Brasil está caminhando
para perder parte de Roraima
devido às demarcações de ter
ras indígenas. -"Roraima está
acabando, porque o território

indígena é maior que o do Es
tado"; disse o general. 'Para He
lena, a política indigenista bra
sileira "está na contramão da
sociedade, conduzida à luz de

- pessoas e ONGs estrangeiras".
-O general também criticou

a Declaração dos Direitos dos
Povos Indígenas, aprovada pela
ONU com voto favorável do
Brasil, que garante aos índios a

posse e controle autônomo de
territórios por eles ocupados.

"Segundo essa disposição,
se um chefe ianomâmi resolver
proclamar-se imperador, já que
pode escolher o regime político,

------------,--NACIONAL

CPI aprova quebra de sigilo do Orkut
Coogle terá que fornecer dados de 3.261 álbuns privados hospedados no site

PEDOFILIA

BRASíLIA

Requerimento que determi
na a quebra de sigilo de 3.261
álbuns privados hospedados
no Orkut foi aprovado na CPI
da Pedofilia. O documento
permite a transferência à CPI
de dados das páginas do site
de relacionamento da Google
relativos fi pedofilia e à porno
grafia infantil.

Em depoimento na CPI, o

diretor-presidente da Google
Brasil, .Alexandre Hohagen,
prometeu repassar ao Minis
tério Público Federal o mate
rial veiculado pelo Orkut com
conteúdo de pornografia in
fantil. Esse material compre-_
ende dados de usuários que
praticam crime de circulação
de pornografia infantil, bem
como as' imagens mantidas
nos álbuns fechados de foto
grafias do Orkut.

Hohagen disse ainda que
pretende trazer para o Brasil
uma ferramenta tecnológica
capaz de resolver em defini
tivo o problema da veicula
ção de mensagens ilícitas por
meio das comunidades. A es-

tratégia passa pela articula
ção de máquinas, programas
e pessoas, resultando em um

mecanismo capaz de filtrar
conteúdos de texto e imagem
impróprios antes mesmo de
eles irem ao ar.

O diretor da Google Brasil
relatou a dificuldade de tra
tar dos crimes praticados no

Orkut, devido ao grande nú
mero de usuários da ferramen
ta, que é de 27 milhões. Mas
ressaltou que a empresa tem
se esforçado no sentido de en

contrar os criminosos.
"Nós estamos muito com

prometidos num esforço extra
de colaboração, baseado nos

seguintes princípios: encon-

.
trar os criminosos, ver como

poderemos prevenir novos fa
tos. e quais as ferramentas de

cooperação com as autorida
des e ONGs", afirmou.

Criada no Senado em. mar

ço para apurar abusos sexuais
contra crianças na internet, a

CPI da Pedofilia deve ser pror
rogada por mais quatro meses,

segundo o presidente senador
Magno Malta (PR-ES).

vamos ter de acatar sua deci
são", ironizou o general.

O comandante da Amazônia
observou que um indício de que '

as ONGs estão por trás da ques
tão ihdígena é que muitos índios
não têm condições de formular
reivindicações que fazem. "Há
ONGs picaretas entre as 220 mil

que atuam no Brasil."

RAPOSA SERRA DÓ SOL
No. começo da semana, ao

comentar a disputa em torno da
retirada de não-índios da terra

indígena de Raposa Serra do
Sol, o governador de Roraima,
José de Anchieta Júnior, disse r

que existem interesses interna
cionais em jogo no estado. "Na
realidade, 'este sentimento que
aflora na Amazônia é que há
um interesse externo, há inte
resses estrangeiros, de pessoas
a quererem determinar o futuro
da nossa Amazônia", afirmou.

O CORREIO DO POVO IESEXTA·FEIRA, 11 DE ABRIL DE 2008
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Integrantes do CPI do Pedofilia durante o reuniõo do comissõo que quebrou Ó sigilo de álbuns privados do Orkut

'Os arquivos vão
estardispone'

General ,diz que Brasil pode
peníer parte de Roraima

�s ilhadas, �êln dg,Uó
undo O Centro Na

stres (Cenad). 41 li mfl
todos, 250 municípios

BRASíUA
O ex-ministro do gabinete

de Segurança Institucional da
Presidência da República ge

.

neral Alberto Mendes Cardoso
afirmou ontem que a necessi
dade de sigilo sobre gastos da
presidência não é eterna. Em

depoimento na CPI Mista dos
Cartões Corporativos, o general
destacou que optar pelo sigilo
é uma decisão antecedida por
um processo sério, não é uma

deliberação tomada aleatoria
mente.

'1\ necessidade do sigilo não
é eterna. O sigilo é necessário

naquele momento, para que o

chefe de Estado não corra ris
cbs.

Mas haverá um instante,
passados alguns anos, que não
haverá mais necessidade do si

gilo. Por isso, os arquivos estão

disponíveis para historiadores
e pesquisadores", afirmou Car
doso.
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Dalai apóia os Jogos de Pequim

Dalai apoia
Olimpíada_s
NÁRITA
o Dalai Lama, líder espi

ritual tibetano no exílio, dis
se ontem que apóia os Jogos
Olímpicos de Pequim e se

opõe aos protestos violentos
que atrapalharam o reveza-

'

menta da tocha olímpica em

várias partes do mundo.
"O povo chinês realmente

merece sediar a Olimpíada'; �

disse ele no Japão. "(Apesar)
dos recentes eventos infeli
zes no Tibeté, minha posi-

_ ção não muda". Porém, ele
considera o uso da violência
pela China como uma forma
antiquada de suprimir as

tensões no Tibete.
A tocha olímpica foi um

imã para protestos em Lon
dres e Paris e a única para
da da tocha na América do
Norte se tornou um jogo de
esconde-esconde, com au

toridades de São Francisco
mudando a rota de passagem
da tocha. A China responsa
biliza o Dalai Lama: e pesso
:-IS ligadas a ele pelos protes
tos liderados por monges no
Tibete no mês passado que
se tornaram violentos. Ele

nega as acusações e afirma

que a China deveria mudar
sua abordagem em relação
ao Tibete.

"

''A hora para o governo
chinês aceitar a realidade
e tentar achar uma solução
condizente com a realidade
chegou", afirmou ele-.

INTERNACIONAL---------

ALIMENTOS

O,NU: estabilidade é ameaçada
Preços altos causam revoltas populares em vários países

Membros da força de segurança da ONU detiveram haitianos que protestavam contra o preço da cómida

CAIRO

Os recentes confrontos
ocorridos em diversos países
por causa da alta nos preços
dos alimentos devem prosse
guir nos próximos meses, de
acordo com especialistas.

"Continuaremos a ver este

tipo de incidentes, especial
mente em centros urbanos,
onde a população se vê impos
sibilitada de comprar a comi
da que costumava adquirir",
afirmou à BBC Brasil Gregory
Barrow, porta-voz do Progra
ma Mundial de Alimentos da
ONU (WFP).

"Existe uma possibilidade
muito real de instabilidade so

cial e essa é uma ameaça que
o mundo deve encarar com se

ríedade."
No início da semana o sub

secretário-geral para assuntos
humanitários e coordenador
de operações de emergência
da ONU, John Holmes, havia
dito que a alta nos preços dos
alimentos pode trazer conse

qüências graves à segurança
de vários países.

CRISE GLOBAL
Desde meados de 2007, os

preços dos alimentos aumen

taram em média 40% nos mer

cados mundiais e os de maté

rias-primas básicas, como o

trigo, duplicaram.
Essa situação acabou cau

sando revoltas populares em

vários países, como Camarões..

Moçambique, Haiti, Costa do
Marfim, Uzbequistão, Iêmen,
Bolívia, Indonésia e Egito.

O porta-voz do Programa
Mundial de' Alimentos da
ONU afirmou que os cálculos

a.
«

en-
�
iIi
::>
o
«
z
«
ii'
«

feitos em junho de 2007 sobre
o quanto custaria alimentar as
73 milhões de pessoas em 78

países que são atendidas pela
agência tiveram que ser revis-

'

tos por causa da alta.
"Calculamos que isso (o or

çamento para 2008) custaria

US$ 2,9 bilhões, mas agora já
está orçado em mais de US$
3,4 bilhões", disse Barrow. O

presidente do Banco Mundial,
Robert Zoellick declarou que,

, a menos que países ricos for

neçam fundos, "muitas pesso-
_

as vão passar fome".

Produção maior é a saída, diz Lula
Para reduzir a inflação, presidente sugere o cultivo de mais alimentos no Brasil

da meta de 4,5% prevista pelo
Banco Central para 2008,

Segundo Lula: a inflação
causada pelo aumento dospre
ços dos alimentos é um proble
ma não sé do Brasil como de
vários países do mundo. Isso

porque, de acordo com o pre
sidente, os pobres do Brasil,
da Ásia, da África. e da Amé
rica Latina estão consumindo
mais alimentos.

"Se o motivo da inflação
que está acontecendo é porque
milhões de pobres do mundo,Lula e a rainha Beatrix, da Holanda

HAIA

O presidente Luiz Inácio
Lula daSilva disse ontem que o

Brasil precisa produzirmais ali
mentos para reduzir a inflação.
O presidente, que está em visi
ta oficial à Holanda, comentou
os resultados do Índice Nada-

o nal de Preços ao Consumidor

Amplo (IPCA) divulgados na

i;j quarta-feira, 9, pelo IBGE (Ins-
ffi tituto Brasileiro de Geografia

'

� e Estatística), que mostraram

<� aumento de preços de 4,73%
nos últimos 12 meses, acima

que não tinham acesso à co

mida, estão tendo esse acesso

agora, isso significa apenas o

seguinte: precisamos produ
zir mais alimentos. No caso

do Brasil, nós vamos resolver
esse problema com muita faci
lidade porque ternos, nos 851
milhões de hectares existentes
no país, 400 milhões são ter

ras agricultáveis", disse.
Lula negou ainda que os

biocombustíveis estejam cau-
'

sando aumento de preços dos
alimentos. -
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Abel com dúvidas
no meio-de-campo
Ontem apenas 21 jogadores treinaram
JARAGUÁ DO SUL

O mesmo problema vem

assolando o Juventus - as con

tusões dos atletas. Ontem ape
'nas 21 jogadores participaram
do treino e o time titular que
sofreu, jogando com um a me

nos. Além dos já conhecidos
casos de Vanderson, Palácio
e Jovane, quem está no DM é
o volante Erivelton, o lateral
Deivi e o goleiro Márcio. Des

te, apenas Deivi tem chance
de voltar no domingo. O outro
contundido era o ala-esquerdo
Marcel, que pediu para sair
nesta semana.

Corri estes problemas, o

técnico Abel Ribeiro deixou o

setor de meio-campo com um

a menos no time de ontem.

Caso Deivi volte, ele ocuparia
a lateral-esquerda. Os titula
res de ontem foram Adilson;
Cris, Plínio, Rangel e Wilson;
Wilson Silva, Cristiano e Ivan;
Jaime e Ramazotti.

As opções podem ser mais
um zagueiro, voltando à for
mação 3-5-2 e, então deixando
o time do três zagueiros e dois
volantes, ou colocar mais um

meia de ligação. Jaime poderia
ser essa opção, com Edinho
ou Anderson entrando no ata

que. 'Opções que Abel prefere
deixar para decidir até sába
do. Por enquanto é motivar o

grupo para vencer o jogo de
domingo, em casa, contra o

Atlético de Ibirama. "Temos
de fazer a nossa parte. Depois
vamos pensar nos outros", de
clarou, se referindo aos con-

Sub-20 atrás de
mais um título,

, A equipe da Malwee/FME estréia
em casa pelo Campeonato Estadual
Sub-20 de Futsal Masculino. Atual
campeão da categoria, o time enfren-
,tará São Bento do Sul hoje às 20h,
amanhã às 10h com Itajaí e às 17h
contra Joinville. Os jogos acontecem
no Parque Malwee e o time da casa

terá quatro desfalqúes.

O CORREIO DO POVO HISEXTA·FEIRA. 11 DE ABRIL DE 2008

Reforce a imagem da sua empresal
Visto seus colaboradores com unifolÍlies
produzidos com tecidos do
'mais alto qualidade.

i
(47) 3371-5558 e-mail: kaiapos@kaiqpos.com.br· www.k:aiapos.com.br

Abel Ribeiro deve definir o time titular somente no sábado

frontos entre Criciúma x Gua- sibilidade de abrir mais uma
rani e Brusque x Cidade Azul. .

vaga para a Série C em Santa
, Para ele, o time de Ibirama Catarina. E eles vão atrás dis
também vem motivado, mes- ' so.", finalizou o treinador.
mo não tendo mais pretensões
na competição. "Existe a pos- JULIMAR PIVATTO

Sob-15 busco,
troféu estadual

Definidos chaves
do Copo SDR

Além do sub-20, a categoria
sub-15 também jogará no- Parque
Malwee, neste fim-de-semnna. A
Malwee/CEJ/FME, segunda colocada
no ano passado, enfrenta o Estrela
Batistense hoje às 18h30, e amanhã
joga contra Timbó às 9h e Joinville
às 15h30. O time é comandado por
Luiz Carlos Dalp,rá.

" As dez equipes que participarão da
Copa SDR/Despachante Petry de Vôlei
Adulto feminino estão divididos em

'

dois grupos. Os jogos serão durante.
todo dia, enfrentando-se todos contra
todos dentro das chaves, classificando
se os dois primeiros para'o cruzamento

olímpico. A competição acontece ape
nas neste fim-de-semana.

Tinha tudo para ser um

julgamento tranqüilo na

Comissão Disciplinar da

Federação' Paulista de Fut
sal. Depois de ir até o STJD
da CBFS, onde o tribunal
se disse lncempetente para
julgar por não ter passado
pela primeira instância, os

paulistas resolveram extin

guir a denúncia. Seria a so
lução mais consciente para
o caso. E a melhor para o

futscl. Seria.
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Malwee vence Alvores por 4x2
Próximo jogo do time de laraguá acontece amanhã, às 19 horas, em Tetesópolis
JARAGUÁ DO SUL

Em uma partída difícil, a

Malwee confirmou o favori
tismo em cima do Álvares Ca
bral e ganhou dos capixabas
por 4x2. O próximo jogo será
amanhã, contra o Teresópolis,
às 19 horas, no Ginásio Pedro
RageIahara, no Estado do Rio
de Janeiro.

Ari abriu omarcador logo no
início do jogo, aos 3min25. Chi
co cruzou rasteiro para o camisa
4 dominar e bater colocado no

canto direito do goleiro Almir.
No restante do primeiro tempo
a Malwee seguiu levando peri
go para a defesa dos donos da
casa, mas com dificuldade para
furar o bloqueio capixaba.

O Álvares chegou a apostar
no goleiro linha, com o reserva

.

Cleber, que converteu em boas

jogadas, mas que não em gols.
. Os jogadores da Malwee. saíram
ganhando de 1xO e reclamando
da quadra que, segundo eles,
estava escorregadia.

No segundo tempo, o jogo
continuou truncado. Na meta
de da etapa complementar, aos
10min10, Humberto ampliou o

placar. Mal deu tempo para o

time de Jaraguá comemorar e o

ala Papu, do Álvares, descontou
aos llmin24. [araguá continuou
arriscando e, aos 12min53, Hum
berto deu Um presente para Chl
co, que chutou 'certeiro no meio
do gol adversário.

.

O Álvares mostrou que
ainda estava vivo na partida
e descontou novamente com

Papu, aos 17min18: O quarto e

último gol da Malwee foi uma
jogada oportunista de Márcio,

que aproveitou o descuido da
.

defesa capixaba, fechando o

placar em 4x2.

Fernando Ferretti disse em

entrevista à Rádio Amizade.

que o fato do Álvares ter jogado
20 minutos -com goleiro linha
facilitou para a Malwee. "Nos
.sa equipe pelos menos mareou

bem o goleiro linha. Não foi .

muito bem no ataque; mas con
seguiu marcar no final", rela
tou. [áo fixo Chico reclamou da

quadra que estava escorregadia.
"O grande adversário do jogo foi
a quadra, foi o que dificultou as

jogadas", considerou o jogador,
emendando que o time foi bem,
mesmo com a ausência de três

grandes jogadores (Falcão, Lení
sio e Fabiano].

GENIELLI RODRIGUES Chico inarcou o terceiro gol do jogo e saiu fazendo críticos o quadro

-SÃO OS DEUSES DO OLIMPO,
, FILHOS DA CIÊNCIA?

OS grandes campeões do future serão "humanóides" produzidos em laboratórios científ.icos? Pretendem os

cientistas achar a verdade, mas as verdades que anunciam multos vezes se revelam falsas; criam modelos do
mundo real, mas não explicam o'sentido da vida; mesmo assim seria um erro fatal renegar a ciência.

O HOMEM MAIS VELOZ DO MUNDO
Estádio Olímpico de Pequim,.agosto de 2008, a poluição atmos
férica está quatro' vezes acima do que é reéomendado pela Or- .

ganização Mundial de Saúde. Os oito finalistas da mais mítica
prova do atletismo, os 100 metros rasos, retiram SI�dS máscaras

antipoluição e ao comando do árbitro se posicionam nos blocos
de partida. Há á expectativa de que surja o h(imem mais veloz
do planeta e, quebre a barreira dos 9 sequndns, Bum! O tiro de
partida ecoa. no ar, os competidores começam a correr 0,17 mi
lissegundos depois do estampido. Tempo suficiente para o córtex
cerebral processar a largada e dar partida ao formidável feixe de
músculos que os impulsiona para frente. O atleta da raia 7, Jack
Kavallone, :sai na frente e três segundos após a largada, está
dois metros à frente dos demais competidores. Cruza a linha de
chegada com dez metros de luz e sem respirar uma única vez. Os
100 metros rasos são o supra-sumo dos exercícios anaeróbicos,
não depende do oxigênio, apenas da energia muscular.

RECORDE HISTÓRICO
. Teria ele corrido para a História? O número mágico, enfim, surge
no placar eletrônico do Estádio Olímpico: extraordinários 8s93. Os
80 mil expectadores irrompem em ovação, que se estendem a mais
de três bilhões de telespectadores que acompanharam o feito, nos

. quatro cantos da terra,

Márius Pudzianowski, considerado
o homem mais forte do mundo, é o

protótipo �o atleta .do futuro.
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Criciúma enfrentará o Vasco

Copa do Brasil:
. definida tabela
RIO DE JANEIRO

A Confederação Brasileí
ra de Futebol anunciou on

tem o mando de campo dos
oito confrontos, que serão

disputados entre os dias 16

e 39 de abril. Entre os clu
bes paulistas, apenas o Co
-rinthians vai. decidir a vaga
em casa, no confronto COIn
o Goiás. Já Palmeiras (contra
o Sport), São Caetano (contra
o Atlético-GO) e' Portuguesa

,

(contra o Botafogo) fazem o

segundo jogo como visitante.
Nos outros quatro con

frontos das oitavas-de-final,
a vantagem de decidir a vaga
em casa será dps seguintes
times: AtlétiCo-MG (contra o

Náutico), Criciúma (contra o

Vasco), Internacional (contra
o Paraná) e Juventude (con
tra o Corinthians-ALl.

CONFIRA COMO FICOU:
Dia 16

Goiás x Corinthians
São Caetano x Atlético-GO
Portuguesa x 80tafogo
Paraná x Internacional

Dia 17

Vasco x Criciúma

Dia 23

Náutico x Atlético-MG
Corinthians-Al x Juventude
Criciúil1a x Vasco
Internacional x Paraná

Dia 24·

Palmeiras x Sport
80tafogo x Portuguesa

Dia 30

Corinthians x Goiás
Sport x Palmeiras
Atlético-MG x Náutico
Atlético�GO,x,São Caetnno
Juventude x Corinthians-Al

NA QUADRA

O CORREIO DO POVO mSEXTA-FEIRA, 11 DE ABRIL DE 2008

Basquete disputa Estadual
Meninas viajaram para Camhoriú e meninos para Blumenau
JARAGUÁ DO SUL

OS dois times de Basquete
Juvenil de [aragua do Sul, a

Unimed/FME (masculino) e a

Faculdade [angada/Flvíf (fe
minino) começam hoje a dis

puta pelo Campeonato Cata
rinense da modalidade. A

equipe masculina vai à Blu
menau no primeiro quadran- .

gular da competição. No to

tal são cinco times que estão
na disputa, além de Jaraguá,
brigam pelo título Joinville,
Blumenau, Florianópolis e

Criciúma.
O regulamento é valido

para as duas categorias, no

qual o campeonato é dividi
do em cinco etapas, sendo
um em cada cidade partici - .

pante e com uma equipe fol
gando por rodada. Os campe
ões de cada quadrangular se

encontram na final. No caso

da mesma equipe vencer até

quatro torneios esta é sagra
da campeã. Já se cada torneio
tiver um vencedor diferente,
ós quatro melhores coloca
dos no índice técnico é que
farão a final.

Segundo o técnico da equi
pe masculina, Milton Mateus,
o nível das equipes no juvenil
estadual sempre foi bastante
alto. "Os outros times contra

taram novos atletas. Enquan
to nós perdemos jogadores",
disse Mateus, acrescentando

que a intenção é revelar novos
talentos". Da equipe que dis-

�
�
oc
o
oc
ur

s;

Juvenil feminino (camisa branca) pretende conquistar o bicampeonato no Catarinense de Basquete

putou a Olesc (Olimpíada Es
tudantil de Santa.Catarina] no
ano passado apenas dois per
maneceram. Mesmo assim o

objetivo é conseguir uma vaga
no quadrangular final.

Já as meninas do basquete
jogam em Balneário Cambo-

riú. O objetivo no Estadual
é conquistar o bicampeona
to. Segundo o técnico, Júlio
Patrício, o time é jovem, mas
com capacidade de bater de"
frente com as favoritas do
[oinville. Além das cidades
do Norte, São José também
participa da disputa. "O obje
tivo sempre será o título, mas
o Catarínense é encarado
também como uma prepara
ção para os Joguinhos Aber
tos", informou o treinador.

GENIELLI RODRIGUES

Paulo Odone dá sinais de que Roth sai
o nome mais forte para substituir o treinador no Olímpico é o já conhecido Tite

Futuro de Celso Roth incerto'

PORTO ALEGRE

O futuro do técnico Cel
so Roth será definido em 48
horas. Este foi o prazo que o

presidente do Grêmio, Paulo
Odone, pediu para definir o

que acontecerá com o diretor
de futebol do clube gaúcho,
Paulo Pelaipe. No caso do
treinador, o anúncio da de
missão parece mera formali-

'5. dade. Na entrevista coletiva
g que concedeu logo após a

� eliminação na Copa do Bra-

sil, Odone .deu sinais de que

Roth não ficará.
"O resultado de campo foi

ruim. Fracassamos. O futebol
é assim, é até cruel, porque
exige resultados. E precisamos
de resultados, porque lidamos
com a paixão de quase 19 mí
lhões de gremistas", afirma o

dirigente.
Odone utilizou termos

como "mudança" e "reformu
Iação" . em suas declarações.
É improvável que o processo
ocorra sem a saída de Roth,
que deve ser demitido ainda

nesta quinta-feira.
"O Grêmio tem que fazer

sua autocrítica, sua avaliação
interna. Isso será feito com

tranqüilidade nos próximos
dias. Precisamos desse terri

po para efetuar a reformula
ção de que precisamos", diz
o presidente ..

Caso seja confirmada a de
missão de Roth, um nome já
aparece com força como pos
sível substituto: Tite, campeão
da Copa do Brasil com o Grê
mio em 2001.
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REVELAÇ O·.MAIO MA
Campeã do Circuito Mercosul, ElizabethBavaresco é exemplo de determinação

JARAG'UÁ '00 SUL

A primeira coisa que nos

vem à cabeça quando pen
samos em um esportista é

alguém jovem, com vigor fí
sico e disposição de sobra. A
nadadora Elizabeth' Bavares
co prova o contrário, não que
lhe falte disposição. No auge
dos seus 42 anos, Beth como

é conhecida, é a revelação da
Equipe Impulso de Natação.

A comerciante mãe de duas
adolescentes conseguiu ven

cer dois campeonatos e ficar
com o vice em mais três, isso
tudo na categoria master (40 a

44 anos). Sua especialidade é
ainda mais curiosa, ela parti
cipa de maratonas aquáticas,
modalidade considerada um

desafio para a maioria dos na
dadores. Isso porque em águas
abertas não se tem referencial
e as condições climáticas in
fluenciam diretamente no de-

sempenho.
A nadadora escolheu o mar

aberto poi' se tratar de uma

modalidade que está ligada
a natureza. "Você fica conhe
cendo lugares lindos e se re

laciona com pessoas de várias
idades e lugares diferentes",
relata, informando que em um

circuito participam em média
500 nadadores.
A natação começou a fazer

parte da vida de Beth na infân
cia, mas por muito tempo ela
ficou sem praticar o esporte.
Somente aos 3 7 anos voltou a

nadar para auxiliar na saúde.
e aos 40 começou a competir
profissionalmente, algo que
não estava planejado e acon

teceu por acaso. "Não imagi
nava competir- mas recebi o

apoio dos amigos e da família
e topei o desafio", relata.

Sempre 'alegre e disposta,
Beth não deixa· transparecer

a outra maratona de sua vida:
conciliar trabalho, família e

treinos intensos. São dois dias
por

.

semana de malhação e

quatro dias na piscina. Mes
mo assim, a nadadora não se

arrepende e acha gratificante
poder competir. "Fazer uma

atividade já é legal, agora con

quistar títulos é melhor ain

da", comenta:

• Campeã do Copo Verão de Travessias
• Campeã do Circuito Mercosul de
Travessias dos ãmil metros
• 1 ° lugar no Circuito Brasileiro,de
Maratonas Aquáticas em Porto Belo

·'Vice-campeã do 8° Circuito Mercosul
de Travessias

• Vice-campeã do Circuito Maratonas
Aquáticas de Santo Catarina

• Vice-cam�eãdo Circuito Bombinhas Elizabeth foi podium em'todos os circuitos de Mamtonas Aquáticas que disputou

ô

vistc c pcrtir de

25�90R$ .'

• 60 meses pare( pagar*. Antes de comprar, comRore· Ve'nha fazerum BesfDrive � _
www.yw.com.br.Financiamentoestásujeitoàaprovação de cadastropela financeira. Os veícutos Volkswagen estão em conformidade com cr'PROCONVe (Programa de Centrale-de Pclulçác deAr por Vefculos Automotores). Ofertas válidas até 11/04/2008 ou enquanto durarem os estoques. o que ocorrer
primeiro. Gol Oity-t.ü 2 portas Total Flex, ano modelo 2008/2008 (c6d. 5w1!l4}com preço á vista de R$ 25.390,00 [Preços anunciados de veicules com vende direta (Internet), sem troca] ouflnanciado com entrada de 60% (R$ �5.234.00) + 12 parcelas de R$ _�34. 91. Taxa de juros 0,20% e.m., 2,43% a.a. Total da
operação: R$ 26.560,92. CET máximo para esta operação de 22,58(1/0 a.a. IOF e Te inclusos na operéção e no CET. Taxa de juros 1 ,23 a,m. Garantia de 3 anos para a Unha VW OBI08. sem lími,te de quilometragem, para defeücs-de tabncaçãc e montagem em compcnentes internosde motore transmissão (exceto
Kombi, limitada a 80.000 km). E necessário, para �ua utilização. o cumprimento do plano demanutenção. Imagemmeramente ilustrativa, não condizente necessaríamêntê com osmodeIOS?!ert�dos. Em caso de duvida, consune sua concessionárta Volkswagen. '

Caraguá Auto Elite
Uma refação de confiança, ....=_

GRUPO AUTO ELITE .'
_ Cop;nzol I Co�odor I cUriH";'nosl

'

R;� do S.I I loge. I Sóo Joaqu';m , Jaragu6 do Sul '
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