
www.elian.com.br .

SUS volta ter
especialista
Rede municipal ficou sem endocrino
logista PQr mais de um ano. Filo tem
mais de Rlil nomes, que já começaram
o ser avisados.

c

Página 5

Acerto de·conta
encerra dia 30
Contribuinte tem mais 15 dias para
entregar u'declernçõn do IR.

Página 7

.

A poluição das usinas de energia
e automóveis destrói a fragrônçia
das flores e impede o polinização,
diz estudo norte-americano.' Se-

.

gundo os cientistas, esse efeito dos
polue�tes explicaria a redu,ção das
povoações de insetos polinizadores,
que têm dificuldade de encontrar o

. néctar dos flores. O resultado é um

. círculo vicioso, onde os insetos não

_ conseguem manter sua população
e as flores, sem polinização, não

podem reproduzir e diversificâr.·

fonte: EfE

Jaraguá do Sul eVale do Itapocu I!JI Quarta-feira; 16 de abril de 2�08 rtJI N° 5.884 ill R$ 1,50 It www.ocorreíodopovo.com.hr

. Peças da realeza
para a sua casa
A história lembrado por artigos elegan
tes das nobres famílias portug�esas. �

Páginas 12 e 13

Mais de 300
vagas abertas
Setormetalúrgico é o que mais pretende
controtar inão-de-obro em Jaraguá.

Págiila 6

Canarinho descarto entrego
de terminal urbano este ano
'Promotor Aristeu Xenofontes Lenzi diz que Prefeitura e concessionária são culpadas por.omissão.

Página4

Osmeiosde
comunicação

• e ti notícia

Página 10
.

,

. Berlusconi mira
nos imigrantes .

Eleito poro ocupar pelo terceira vez o cargo
de primeiro-ministro do Itália, o bilionário

. prometeu fechar as fronteiros e apertar o

cerco contra os imigrantes ilegais.
Página 20

Comissão critica
",; .'

relato de dados
A Comissão de Valores Mobiliários consi
derou prejudicial 00 mercado a divulgação
de informações sobre a área do Petrobras
conhecida como "Pão de Açú.cor".

Página 17
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CHARGE

FÉ MINHA GENTE.
MUITAFÉ!

ISSOAQUITÁ

REBAIXANDO!!!

, '�1

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

o lixo que não' é lixo
Nem toda sobra resultante de nossas atividades

diárias é lixo, como muitos podem pensar. No meio
industrial e no setor de serviços a sobra ou o lixo é
chamado de resíduo. E os resíduos de nossas tarefas
diárias, assim como, os resíduos da produção dos bens

que consumimos é um dos grandes e graves problemas
mundiais da atualidade.

Os resíduos são resultados de atividades indus
triais,

.

domésticas, comerciais, agrícolas e até mesmo

da mera atividade de varrição de calçadas. Sim, gera
mos resíduo o tempo todo. Mas o que fazer com todas
estas sobras?

Esta é uma pergunta que é resolvida aos poucos.
Felizmente, a cada instante novas tecnologias são de
senvolvidas para amenizar este problema mundial. E
recentemente a palavra eco-eficiência tem sido utiliza
da com certa constância no campo do desenvolvimen
to de produtos, onde. empresas buscam um processo
produtivo que gere menos resíduos ou que reutilize
os resíduos provenientes da linha de produção. Sob'
o ponto de vista econômico é uma grande vantagem,

_ pois menos resíduos precisarão ser des
tinados aos aterros. Sob o ponto de vista
ambiental, outra grande vantagem, há a

diminuição da ocupação dos aterros e

da poluição do lençol freático, nascen-
.

tes, rios e córregos ..
E se o resíduo não pode ser reaprovei

tado? A reciclagem é um ótimo destino.
O mercado brasileiro de reciclagem está

aquecido, - devido às fortes campanhas
ambientais que incentivam as pessoas a

não aceitarem mais "jogar fora" algo que
, poderia ser reutilizado. E desta forma,

uma ação social direta está sendo realizada: a geração
de renda aos catadores,

Ao incorporarmos os conceitos eco-eficiência, reutili
zação e reciclagem ao nosso cotidiano, poderemos contri
buir de maneira muito especial para a proteção do ar, do
solo e da água e principalmente, para a melhoria da 'qua
lidade de vida de todos. Então, o que você está esperando
para começar o "seu" gerenciamento de resíduos?

EVELISE GARCIA PARHAM FARO, BiÓlOGA

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 2.030 caracteres e podem ser

enviados para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta para a
,

Rua Procópio Gomes de Oliveira, 246, CEP 89251-200, Cx. Postal 18. E obrigatório.
.

informar nome completo, profissão, 'CPF e
• telefone (' não serão publicados).

Equipor�ção salarial nõo é devida em caso de substituição
alegando ter sido promovida à função empregada dispensada.
de supervísora sem, porém, receber re- .

Ao recorrer ao Tribunal Superior do
muneração equivalente à empregada Trabalho, a trabalhadora insistiu no di

que a antecedeu na função. reito às diferenças, porém, o ministro
.

A Vara do Trabalho competente ne- Ives Gandra Martins Filho observou que
gou a equiparação pretendida. A sen- a tese do TRT da necessidade de simul
tença foi mantida pelo Tribunal Regio- tarieidade no exercício das funções "tra-.

. Não há previsão legal de pagamento nal do Trabalho da 4a Região (RS), ao duz interpretação razoável da legislação
. do mesmosalário quando um trabalha- . verificar que a auxiliar foi promovida apontada como. violada". "Não havendo
dor é promovido para .substituír outro justamente devido à dispensa da super- quadro de carreira na empresa, não 'há
que foi demitido; Com este fundamen- visara apresentada como paradigma, obrigação legal de pagamento do mesmo

"to, a Sétima Turma ,do Tribunal Supe- para substituí-la. O Regional conside- salário para o substitute que sucede o

rior do Trabalho, manteve decisão dá rou não ter sido preenchido um dos empregado dispensado", concluiu.
Justiça do Trabalho da 4a Região (RS) requisitos para a equiparação salarial, Desta forma, não basta que os traba
que negou pedido de equiparação sala- que é a simultaneidade na prestação de lhadores estejam exercendo a mesma

rial a uma.empregada, serviços entre o paradigma e o traba- função daqueles que vieram a anteceder,
, Segundo a trabalhadora; exerceu di- lhador que requer equiparação. Nessa mas, também, que tal fato ocorra no mes

versas funções até sua demissão, �en- .círcunstância, considerou não haver mo lapso temporal, a fim de que se possa.
do que ajuizou reclamação trabalhi�'ta;_.. o díreíto-a.reeeber omesrno salário da," pleítêar'acitada equíparação salarial. c·,,'

JANAíNA ELIAS

CHIARADIA,
ADVOGADA INTEGRANTE
DO ESCRITÓRIO
CASSUlI ADVOGAOOS
ASSOCIADOS.

(FONTE: TST}.
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FALA Aí!

" o Congresso
nõo é uma fábrica

de salsicha. "
FERNANDO CORUJA (PDT-SC),

DEPUTADO FEDERAL,
contrário a propostas para mudar
o regimento interno da Cíimara
dos Deputados para desbloquear

votações de MPs.

" Mudança do

regra com o jogo
em curso só
desestabiliza. "

RICARDO BERZOINI (PT-SP),
PRESIDENTE DO DIRETÓRIO

NACIONAL, sobre proposta de nova

reeleição do presidente lula.

" Onde estõo as

marchas dos prefeitos
no âmbito dos

estados? "
ARLINDO CHINAGLIA (PT-SP),
PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, cobmndo questionamentos

de prefeitos aos governadores
também sobre verbas.

Retrocesso
Está em discussão no Câmara dos Deputados um projeto de lei do depu
tado Regis de Oliveira (PSC-SP), propondo que o resolução do Tribunal

Superior Eleitoral que determino o perda de mandato em coso de troco

injustificado de partido seja extiatn.Per meio do resolução 22.610/07,
o TSE definiu que o mandato pertence 00 partido e não 00 detentor do
cargo eletivo. Regis sustento que o resolução invade o competência do
Poder leglslativo, porque crio obrigações e restringe direitos, o que só

poderio ocorrer por meio de lei. Se passar pelo Câmara e Senado, o pro
posto reabre o balcão de negócios que tem pautado o comportamento
execrável de centenas de políticos. Assemelho-se o lnccnstltuclcnulldn
de de projetos contra o nepotismo quando de iniciativas dos câmaras de
vereadores decretado pelo SuperiorJribunal de Justiça.

IMPACTO
Em maio o gás naturol será reajusta
do pelo segundo vez no ano, em tor
no de 7%. O primeiro foi em janeiro,
de 6%. A alto influência diretamente
os custos de produção dos indústrias
que dependem do combustível. O
presidente do SC Gás, Ivan Ranzolin
(foto), preocupado com o impacto
no economia, diz que II empresa vai
avaliar- Empresários do Fiesc aler
tam poro o desemprego.

ALÔ?
Até agora reservado a estrangeiros ou

funcionários de organismos oficiais,
os cubanos estão autorizados o com

prar celulares em seus nomes. Alguns
já tinham, mas em nome de amigos
não-cubanos. Quem sobe, agora, a fa
mília Castro também autorize o povo
de lá o freqüentar praias exclusivas
para turistas.

O CORREIO DO POVO lO
'

, QUARTA-FEIRA, 16 DE ABRIL DE 2008

ALELUIA
No Câmara dos Deputados já passou, resto, agora, o Sênado carimbar
o �rojeto do Ale�andre Cardoso (PSS-RJ), que põe fim o uma flagrante.
injustiça cometido contra moradores de condomínios. Ou seja, cada
um posso a pagar o que realmente gosto de águo e não mais o por
te do vizinho esbanjador. Até porque os prédios residenciais não são
mais que cosas construídas em projetos geminados.

VAI ESPERANDO
Lurian da Silvo, filha do presidente
Lula, que mora em Florianópolis com

direito constitucional de gostar di
nheiro público com cartões corporati
vos, foi convocado o depor nil CPI que
investigo irregularidades no sistema.

'

Alguém acredito que os governistas
vão permitir que elo vá?

CONTRAMÃO
Agora'se sabe. ,O dinheiro pleiteado pelo prefeitura de Jaragu'á por
conto de prejuízos causados pelo temporal do final de janeiro nõo

'SailJ �orque à defesa civil estadualo município nõo entregou p do
ntação necessária. Ou seja, 9ntalho via Brasília não funcionou.
erno pode ajudar qualldo�eÍll em miios relatórios detaJhados e
ncentes cOI_TI o digital do Esfatl,o.

MAIS UM
"por unanimidade, TRE cassou o mandato do vereador Lucien Anderson de

f", Aguiac de Comboriú,'que em 26""de agosto de 2007 trocou o PMDS pelo
,

'N. O vereador alegou ter recebido umeaços do prefeito Edson Olegário (do
e mesmo assim não ter obf oio do seu partido anterior. PaJO
juiz Jorge Antônio M to não justifica o troco de partldb. '

•
'

erde!,p -cq�g
•

. O Orlando Silva{
�e, loi ressarcid�;ye r conta de despe ,

missos oficios. Sob sus
"""" ignado", como ele mesm

isse, devolveu o dinheiro. Agora devolveram o grana, descontados RS
p mil gostos irregularmente. E fico por isso mesmo.
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Novo terminal não sai neste governo
Viação,Canarinho admite pela primeira vez que obra não fica pronta em 2008

, -

)

JARAGUÁ DO SUL

O novo terminal urbano
central não ficará pronto até o

final deste governo. Foi o que
garantiu pela primeira vez pu
blicamente a Viação Canarinho,
representada pelo advogado
Paulo Mattos, pelo diretor Dé
cio Bago e pelo gerente de trá

fego, Rubens Missfeldt, ontem,
na Câmara. Da reunião com os

vereadores, que foi aberta, tam
bém participaram o promotor
Aristeu Xenofontes Lenzi, Ó
procurador-jurídico do municí

pio, Eduardo Marquardt, e o se

cretário de Urbanismo, Alberto
Marcatto. Convocado, o prefei
to não compareceu.

A reunião teve duas horas e

meia de duração, e foi marcada
não só pelo retrospecto do ím

bróglio envolvendo a constru-
. ção do novo terminal que, na

prática, deverá significar tarifa
única, mas também pela. con
tradição de informações. Cana
rinho e Prefeitura não chegaram
a um denominador comum com

relação aos prazos necessários
. para concluir a obra. .

O advogado da Canarinho

fez um levantamento prévio
durante a reunião e afirmou

que a empresa precisa de 495
dias para entregar o novo termi
nal. Tomou por base prazos ne
cessários para desapropriação
do imóvel anexo ao atual ter
minal, desocupação, aprovação
do projeto pelo Executivo, libe
ração de recursos junto aos ór

gãos financiadores, demolição
do imóvel desapropriado e, por
último, a construção da obra.

De prático, ficou decidi
do realizar um' novo encon

tro entre poder público e a

concessionária, em data a ser

marcada, e que será mediado

pela presidente da Câmara,
Maristela Menel (PT do B). Na
ocasião, deverão ser definidos
os prazos para a concessio
nária executar as obras que
cabem a ela no Transjaraguá,
por emenda ou através de um
novo projeto de lei a ser vota-

.

do pelos vereadores. Pelo pro-
.

jeto em tramitação na Casa, o
terminal deve ser entregue até
31 de julho próximo .

CAROLINA TOMASELLI

°'0
---

�

Advogado da Canarinho, Paulo Mattos (dir.) apontou necessidade de 495 dias para entr�ga da obra

Promotor promete ação civil
se novos prazos vencerem

Ciente de os prazos no con

trato vigente estarem todos
vencidos, o promotor Aristeu
Xenofontes Lenzi disse ontem

que, se outro projeto ou emen
da estabelecendo novos prazos
.forem aprovados e os mesmos

não forem cumpridos, cabe
rá uma ação civil pública. "Os
prazos previstos no. projeto e,

sobretudo, a conseqüência ju
rídica de uma eventual nova

. inadimplência, me obriga a

ajuizar uma ação civil pública
para tentar pôr fim à concessão
o que, confesso, não é meu de
sejo, porque acredito que nesta

Casa de Leis impera o bom sen

so", afirmou Lenzi, destacando
sua "omissão" em ainda não ter
entrado 'com a medida judicial
b que, segundo ele, "só se jus
tifica pela minha' estrutura de
trabalho".

.

Curàdor da moralidade ad
ministrativa junto à Promotoria

Lenzi atribui à Préfeitura eCanarinho iJ culpa por nõo :cump�ir contrato '. Pública, Lenzi também atribui

Valdir Corrêa
na ,11 a Marcha

à Prefeitura e à Canarinho a res

ponsabilidade pelo não cumpri
menta. contrato. "Se a conces

sionária não cumpriu, por que o

EXecutivo não colocou a questão
judicialmente, para romper a

concessão? Se observarmos a lei,
deveria ter feito isto", disse o pro
motor, para quem o "Executivo
deve ter levado em conta alguma

.

coisa que a lei não mostra".
O procurador também dis

se que o regime de urgência do

projeto impede uma análise cri
teriosa de aspectos que éonside
ra ímportantes, Citou a pendenga
sobre o imóvel a ser desapro
priado que, pelo novo projeto, a
concessionária fica liberada para
negociar a compra. Neste caso, -,

Lenzi disse que ovalor a ser pago
pela empresa poderá ser superior
aoda avaliação feita pela Prefei
tura, que vai descontar o mesmo
do total dos investimentos. "Te
mos legalidade, mél? uma ímora
lidade", avaliou.

Prefeito de São João do Ita

.períú, ValdirCorrêa (PP), repre
senta o Vale do Itapocu na 11a

Marchá a Brasilia em Defesa
dosMunicípios, aberta ontem.
Ele faz parte de um grupo de

quatro mil pessoas, ,entre pre
feitos, secretários municipais,
parlamentares e representantes
do governo federal que partíci
pam do evento organizado pela
Confederação Nacional dos

Municípios .

A delegação catarinense foj
.

uma .das maiores no encontro,
com 350 pessoas. A comitiva e

coordenadapelo vice-presiden
te da entidade, o pelo prefeito
de Sombrio, JoséMilton.Sche
ffer, que veio à capital com o

objetivo de entregar ao gover
no federal proposta aprovada

, no último dia 10, emXanxerê .:
O documento define a postu
ra municipalista €JIll relação à

:

reforma tributária.e ao pacto
federativo.
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SAÚDE

Endocrinologista volto o atender
Município ficou sem especialista pormais de um ano. Fila tem 1,1 mil nomes
JARAGUÁ DO SUL

Um ano e quatro meses. É_
este o tempo que os jaraguaenses
precisaram esperar para receber
atenclimento de endocrinolo

gia na rede municipal de saúde.
O problema teve início do ano

passado, quando os três médi
cos da especialidade existentes
na cidade se negaram a agendar
consultas via SUS (Sistema Úni
co de Saúde). Desde então a fila
de espera só cresceu, chegando
a 1.100 nomes cadastrados. Nem
mesmo no concurso público da
Prefeitura, realizado em janeiro,
houve interessados para a vaga.

Há cerca de 20 dias, DS en

docrinologistas foram chamados

para negociar o atenclimento.

�Apenas Ulisses de Oliveira acei
tou aproposta de retomar o traba
lho. Por isso, a partir de amanhã,
quinta-feira, ele volta a at�nder

os pacientes. As 12 consultas se

manais vão ocorrer sempre nas

quintas-feiras pela manhã na Po
liclinica Dr. João Biron, instalada
na Rua Amazonas, 40, Centro.

Os primeiros da lista já rece
beram ligações telefônicas para
confirmar a necessidade de exa
mes e do contato com omédico:
Conforme Iuá Guenther, direto
ra de Saúde de Jaraguá do Sul,
é ímportante que essas pessoas
compareçam ou avisem a falta
com antecedência. O municí

pio deve desembolsar R$ 240
a cada semana' para compra de
consultas.

Depois do primeiro encontro,
caso o endocrinologista libere,
os pacientes podem ser atendi
dos nos postos de saúde pelos
clínicos gerais.

'

-

Fila de espera começa a ser movimentada amanhã. Consultas com especialistas ocorrem no Centro VidaKELLY ERDMANN

êscassezde médico's 'atinge
-Programa'Saúde da f,amília

Planos se ajustam à nova legislação
Unirned e União Saúde incluem consultas e exames exigidos pela ANS
JARAGUÁ DO SUL

Quem paga a cobertura deum
plano de saúde emJaraguá do Sul
e região tem, a partir de hoje, a

inclusão de novas especialidades
na lista de proceclimentos dispo
níveis. Isto - porque as empresas
instaladas na cidade terminaram
.de se adequaram às exigências
da ANS (Agência Nacional de
Saúde Suplementar) presentes

- na Resolução Normativa número
167, de janeiro de 2008.

A adaptação deveria ter en
trado em vigor no início do mês,
mas, algumas instituições tive
ram dificuldades em creden
ciar médicos para as consultas
oferecidas de agora em diante.

Segundo coordenador de Au
ditoria Médica da Unimed, Jar;

, dan de Lima, houve demora por
parte desses profissionais em'

buscar o cadastramento. Mes
mo assim; hoje começam a ser

agendados horários com, pelo
menos, cinco representantes
das quatro áreas recém abran
gidas. Já no União Saúde, três

N especialistas de cada uma delas
!:;l atendein desde a 'primeira se

� mana de abril. Não é permitido
� o aumento da mensalidade per

Posto da Barra ficou sem médico porque con.trato de profissional venceu '

causa disso.

JARAGuÁ DO SUL

Assim como acontece na

especialidade de endocrinolo

gia, no PSF (Programa Saúde
da Família) também há falta
de médicos. As unidades dos
bairros Santa Luzia, Três Rios
do Norte, Estrada Nova e Barra
do Rio Cerro estão sem clínicos
há meses, mesmo com a ocor

rência de um concurso públi
co específico p'ara este tipo de

vaga realizado em 2007. Dos
42 médicos aprovados, apenas
quatro assumiram, deixando

para trás outros quatro postos
de trabalho.

Para tentar-preenchê-los, a

Secretaria de Saúde já organí
za um novo processo seletivo,
dessa vez de forma simplifi
cada. Por isso, uma comissao
será formada em breve para
formular o edital e, mais tar

de, analisar os- currículos dos
candidatos inscrit�s. Confor
me a diretora Iuá Guenther,
o procedimento foi liberado

pela procuradoria jurídica de

Jaraguá do Sul. Cada profissio
nal habilitado vai assumir 40
.horas semanais de atendimento
ao público. O salário bruto gira
em torno dos R$ 6 mil.

',Cirurgias modema_s entraram-no rol dosprocedimentos cobertos

I

I:

I
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Reunião serviu para divulgar ações

: Entidade tem
12 estratégias
JARAGUÁ DO SUL

O presidente da Amvali,
prefeito Dávio Leu, de Mas

saranduba, divulgou as es

tratégias da instituição para
a gestão 2008-2009. Na lista
constam 12 projetos. Entre
eles estão a continuidade
das pesquisas referentes à

. infestação domaruim, inseto
comum na microrregião, e a

viabilização do Plano Diretor
da Bacia Hidrográfica do Rio

Itapocu. Na tabela das novi
dades, a associação preten
de desenvolver um sistema
de indicadores socíoeconô
micos do Vale do Itapocu e,

também, organizar o próprio
banco de dados de recursos

humanos e financeiros.
Além disso, a reunião"

serviu para divulgar o cro

nograma de cursos apoiados
pela instituição ao longo

" deste ano. No total, são 16

opções vinculadas aoserviço
público. Amanhã, a Amvali
recebe uma equipe que deve
tratar sobre o tema "Cerimo
nial de Protocolo". Em maio
é a vez falar � respeito das
"Normas do RH!' e de patri
mônio, orçamento, licitação
e pregões.

A listagem completa pode
ser solicitada pelo e-mail
rosanevera.adhtgijaragua

,

dosul.com.br, assim como a

confirmação de inscrições.

MERCADO DE TRABALHO

,GERAL----------

Mais de 300 vagas abertos
Mas, demanda esbarra na falta de qualificação dos candidatos
JARAGUÁ DO SUL

Há cerca de duas semanas,
Andressa Silva, 23, recebeu a

notícia de que engrossaria a lis
ta de pessoas desempregadas em
Jaraguá do Sul. Com a demissão
e sem experiência comprovada
na Carteira de Trabalho, a busca
por uma nova oportunidade vem
causando dorde cabeça para a

jovem.
Segundo ela, os empecilhos

são inúmeros: depende de trans-
.

porte público para se deslocar, a
residência fica a 15 quilômetros
do Centro e os responsáveis pe
las contratações exigem conhe
cimento prévio do serviço a ser
prestado. "Dificilmente dão chan
ce para aprendermos", constata.

A meta de Andressa é traba-
.

lhar no comércio e, namanhã de
ontem, ela fez mais uma tentati
va, porém, com pouco sucesso.

No Sine -(Sistema Nacional de

Emprego) soube que falta quali
ficação para conseguir realizar o
sonho profissional. Por isso, ela
já pensa em desistir da profissão
escolhida e encarar qualquer em
prego. Uma das alternativas é

<' entrar para a lista de pretenden
tes das quase 300 vagas dispo
níveis atualmente no segmento
metalúrgico, todas na área ope
racional. Conforme Errol Kretzer,
coordenador do Sine, os pré-re
quisitos PélSsam, principalmente,
pela estabilidade residencial e

empregatícia. "Para quem muda
muito de empresa, a situação fica
complicada", explica.

i
o
o::
ur

c::•
Andressa tenta uma vaga no Sine e reclama que empregadores não dão oportunidade de aprendizado

Nas demais chances, o maior
problema vem da pouca experi
ência dos candidatos, namaioria
das vezes, mulheres. Elas procu
ram ummeio de ajudar na renda
familiar, porém, a realidade local

não suporta o número elevado
.

de interessadas. De acordo COm'

Kretzer, apenas em uma tarde, a
entidade reeebeu quase cem tra

balhadoras buscando uma chan
ce nas liTIhas de produção das fá-

bricas de Jaraguá do Sul. Poucas

conseguiram.
O Sistema Nacional de Em

prego têm abertos, nesta semana,
os seguintes postos de trabalho:
auxiliar de cozinha, cozinheira,
corretor de imóveis, vendedor
interno, camareira, mensageiro,
empregada doméstica, zelador,
atendente de farmácia, moto
rista de caminhão, repositor de
mercado, vístoríador e chapeiro.
O Sine fica na esquina das ruas
Gumercindo da Silva e Henrique
Piazera, no Centro.

KELLY ERDMANN

Reforma tributaria na pauta da Amvali
Municípios querem pressionar governo estadual e federal a aliviar o orçamento -

-

teu; reformll é necessária _

JARAGuÁ DO SUL

A responsabilidade das ad-
ministrações públicas frente
à execução de projetos do go
verno federal e estadual voltou
a ser discutida, ontem, pela
Amvali (Associação dos Muni
cípios do Vale do Itapocu). Con
forme o presídente-da entidade,
Dávio Leu, as receitas das cida-

Cf)
des estão sobrecarregadas com

� as contas provenientes de ações
� como a de transporte escolar e

,8 de atenção básica à saúde ..
Estima-se que cerca de 70%

do orçamento referente ao PSF

(Programa Saúde da Família)
esteja a cargo dos municípios,
por exemplo. "Inicialmente
não era para ser assim", ex

plica: Para o prefeito de Mas
saranduba; uma solução seria
brecar os auxílios. Com isso,
os responsáveis seriam obriga
dos a assumir completamente
os serviços.

.

Mas, por enquanto, a única
atitude estabelecida é o envio
de uma pauta de reivindicações
para forçar a aprovação da re-

forma tributária. EIP assembléia
realizada na sem. -. Jassada, a
Federação Catarínense resolveu
apoiar algumas mudanças in-,
clusas na proposta. Os pedidos
incluem a preservação do ISS

(Imposto Sobre'Serviço) como
tributo municipal, a diminui
ção de percentuais destinados
à Seguridade Social e, ainda,
a manutenção do rateio de

,

75% do ICMS (Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e

Prestação de Serviços) entre

os municípios.
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Últimos dias para a declamção do IR
. Iniciativa alertou contribuintes sobre prazo de entrega, que encerra em 15 dias

CAMPANHÁ

JARAGUÁ DO SUL

, É hora de calcular a resti

tuição do imposto retido no

ano anterior ou, caso contrário,
o contribuinte terá que pagar
mais imposto. O prazo para en

tregar a declaração do Imposto �

de Renda encerra no dia 30 de
abril. Para quem é isento do IR,
o prazo é maior e termina no fi
nal de novembro. Nesse caso, o

contribuinte deve enviar a DAI

(Declaração Anual de Isentos)
a partir de agosto.

Se você�az parte dos contri
buintes que precisam declarar
o IR, é bom começar a juntar
todos os documentos e recibos
necessários ao preenchimento,
como 'saldos de conta corrente,
poupança, fundos, previdência
e comprovantes de renda. É por

- meio desta documentação que o

contribuinte poderá saber quan
to possuía na conta corrente,

quanto investiu e quanto já pa
gou de imposto direto na fonte.

Para informar a população
sobre como fazer a declara

ção, o Sescon/SC (Sindica-
to ,das Empresas de Serviços '

_

Contábeis do Estado de Santa

Catarina) promoveu ontem a

campanha "Declare Certo", na
Praça Ângelo Piazera, durante
a manhã e a tarde. A iniciativa

aconteceu em 22 municípios
de todo o Estado. Em algumas
cidades, o serviço gratuito con

tinua sendo oferecido hoje.
A Receita espera receber,

aproximadamente 24,5 mi

lhões de declarações. O conta

bilista Nilton Simões, associa
do ao Sescon e ao Sindicont
(Sindicato dos Contabiblistas)
"de [araguá do Sul, ressaltou

que a preparação do Imposto
de Renda é uma tarefa que exi

ge tempo e concentração, pois
qualquer erro ou inconsistên
cia pode fazer a declaração fi
car retida na malha fina.

'Apesar da facilidade de bai
xar o programa da declaração pela
Internet, isso não significa que
a pessoa deva fazer sozinha. Se
tiver dúvidas sobre como preen
cher a declaração, o contribuinte
deve procurar ajuda profissional",
orientou. Amulta para quem não
declarar é de R$165,74.

DAIANE ZANGHELINI Pópulaçõo esclareceu dúvidas sobre como acertar as contas com o Leõo

ESTATíSTICAS DA BR-280
• Acidentes (no trecho entre Ja�IPJÍe Süo�Francisco do Sul)
em 2008 - 183," ".,

Roubo de automóvel termina
em acidente fatal na BR-280
JARAGUÁ DO SUL/A_RAQUARI

O furto, de um automóvel
acabou num acidente com

morte na noite de ontem, na
BR-280, em Araquari. [ho
natan Henrique Albano, 20

anos, que conduzia o Fusca

placas MAB-5243, de Jaraguá
do Sul, morreu na colisão com
dois caminhões no km 40, por

,

volta das 19h30. O motorista
do caminhão Scania placas
MBW-5712, de Guaramirim,'
Renato Elcio Tomio, 35, e da
.Mercedes/Benz placa LWX-

5417, de Jaraguá do Sul, Olí
vio Schopping, 50 anos" não

se feriram.
De acordo com a Polícia

fa Rodoviária Federal, os indí-
'"

� cios apontam que o condu-

� tor-do Fusca teria invadido a

'� contramão, batendo de fren-
c,

g te com o Mercedes. Segundo
aroguó'do Sul , � a PRF, outros dois ocupantes

"

o,

_ "'''''''''''w..,''__�'"_�� estavam no caminhão Mer-

cedes além do motorista;
mas também não sofreram
lesões.

Ao ser informada do aci

dente, a Polícia Militar de

Jaraguá do Sul constatou que
o Fusca conduzido por [hona
tan se tratava de um automó

vel que havia sido roubado do

pátio de uma recreativa loca
lizada na Rua Adélia Fischer,
no Bairro Baependi, por vol
ta das 18h. O proprietário do
veículo; que não teve o nome

divulgado pela polícia, perce
beu o roubo às 18h45 e regis
trou boletim de ocorrência na

delegacia.
'

O IML (Institute Médico Le
gal) de Joinville informou que
[honatan morava no BaÍITo
Paranaguamirim, em Joinville.
Segundo o órgão, conhecidos
da vítima teriam comentado

que ele estaria desempregado
atualmente.
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• Quem recebeu rendimentos tribu-
,

acimp �.e R$15:764,28;
• recebeu rendimentos isen-
tos; nõo tributáveis ou tributados
ex'clusivamente no fQnte, cujo
SOma foi superior a R$ 40 mIl;

• Obteve, em qualquer mês, ganho
de capital no olienoçõo de bens_

.

itos, suj�itos à incid�ncio do
sto, ou reôlizou opeFdções em

bolso de valores, de mercadorios,
de futuros OI! semelhantes;

,. Participou do a�odro societário de
empresa cam� titulpr ou oc-ionistQ,
ou cooperotivo;

.
• Obteve receito bruto do otivido-

i dei;rural em valor superio(.o R$
78.821,40; ou pretendo compenso�
no ano calendário de 2007 ou poste
riol'e?, prejuízos de anos-calendário
anteriores ou do próprio ano;

• Teve o posse ou o propriedade, em
31 de dezembro, de bens ou direi
tos, inclusive terra nua, de valor
total superior o R$ 80 mil;

,

• Passou em qualquer mês, à condi
ção de residente no Brasil e assim
permaneceu até 31 de dezembro.

* o progroma de declaração do IR pode ser

baixado pelo site www.receita.fazendo.gav.br.

Agressão
à mulher
VALE DO ITAPOCU

Dois casos de violência psi
cológica contra a mulher foram

registrados na tarde de ontem
na região. O primeiro aconteceu
na Tua Arariba, no Bairro Bra

cinho, em Schroeder. De acordo
com a Polícia Militar, a vítima
teria sido ofendida e ameaçada.
pelo ex-marido. Em seguida, a

PM atendeu outra ocorrência na
Rua l°deMaio, Centro, em Co

rupá. O marido teria ameaçado
a esposa e jáhavia quebrados al
guns objetos da casa, segundo a

PM. Os acusados foram levados
à delegacia e responderão por
agressão àmulher, com base na
LeiMaria da Penha.

Somente nos dois primei
ros meses deste. ano,' .cerca de
60 inquéritos por agressão
contra a mulher foram aber
tos na região. O inquérito é
aberto quando a vítima regis
tra a denúncia e abre proces
so contra o acusado.
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. BARRA VELHA

Professora é
'atropelada

Os Bombeiros Voluntários de Bar
ra Velha atenderam uma ocorrência
inusitada na tarde de segunda-feira.
Uma professora da rede municipal de
educação foi atropelada na Rua 611,
região central, por um ônibus da pró
pria Pretelturc. Testemunhas afir
mam que a professora havia descido

.

de outro ônibus e quando estava com

um pé na calçada, 'e de costas para
a rua, foi atingida pelo ônibus que
vinha atrás. A professora fraturou o

fêmur. Os envolvidOS não tiveram os

nomes divulgados.

BARRA VELHA

Baile para a

melhor. idade
O Grupo da Melhor Idade, de Barra
Velha, voltou a se encontrar neste
ano .pnrn participar de confraterni
zações. O Salão de Bailes do Bairro
São Cristóvão já está promovendo as

tradicionais tardes- .dançantes, aos

sábados.

VALE DO ITAPOCU

Óleo de cozinha'
recolhido

A SDR (Secretnrin de Desenvolvimento
Regional) está incentivando a popu
lação do Vale para que seja recolhi
dó o óleo de cozinha utilizado pelas
familias da região. O objetivo é trior
o hábito de não jogar na natureza o .

produto. O primeiro passo será reali
zar campanhas de conscientização nas

escolas da rede estadual. Em Jaraguá
do Sul haverá 20 pontos de entrega em

breve, informa a SDR.

GUARAMIRIM

Acidente deixa
vítima ferida

.

Os Bombeiros Voluntários de Guaramirim
encaminharam na noite de segunda-fei
ra Márcia Rose Fusinato, 34, ao Hospital
Santo Antônio. Márcia se envolveu em um

acidenté entre carro e moto, onde estava
como carona, por volta das 22h44 na SC-
413, na Ilha da Figueira. A moça sofreu
escoriações leves, o piloto da moto nada
sofreu e o veículo ficou avariàdo na parte
traseira. Não houve congestionamento.

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

<'

Colabore. Fala sua parte contra a Dengue..

JARAGUÁ DO SUL

CIRCUITO ESCOLAR
As inscrições para a segunda etapa do Circuito Escolar de Tênis de
Mesa encerram amanhã, 17 de abril, e podem ser realizadas no '

,

Ginásio do Sesi, na Rua Isidoro PedrL na Barra do Rio Molha. A
taxa de inscrição para uma categoria do esporte é de apenas R$ 3
e para mais modalidades o valor é R$ 5.

·@·······®·8; " �... �.: . � : '
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Lixei.
Feche bem
os sacos e

as tampas
das lixeiras.

Pratinhos
,de vasos
de plantas.
Cologue areia :
até a borda. :

MASSARANDUBA

Cooper Juriti
realiza eleições

Pela primeira vez na história da Co
oper Juriti, a entidade realizou a

eleição dos membros do conselho
administrativo com duas chapas con

correntes. O encontro reuniu mais de
500 participantes nas dependências
do Salão Atiradores, no município. Na
oportunidade a empresa prestou con

tas aos funcionários. Para presidente,
foi reconduzido ao cargo Antenor Bar
gonha com 228 votos. A Cooper Juriti
completou 40 anos de atividade no

mês de março.

VALE DO ITAPOCU

Pneus não utilizados
Órgãos de saúde do Vale do Itapocu
orientam as pessoas que possuem pneus
velhos ou guardados em casas e proprie
dades particulares a furarem a borracha
para evitar o acúmulo de água. Apesar
de estar descartado o risco de epidemia

. de dengue em Santa Catarina, a preocu
pação continua sendo constante devido
ao grande número de borracharias espa
lhadas portoda a região.

A.. ,

AJUDE VOCE lAMBEM A ELIMINAR
O MOSQUITO DA·DENGUE.

: Caixas d'água.:. Calhas e lajes.
Mantenha : Remova folhas, galhos
as tampas : e tudo que possa
sempre bem : impedir o escoamento
tecnadas, :' da água da chuva.

·

.

"

·
·

Vasos sanitários. • Pneus, garrafas'e latas.
Deixe às tampas sempre : Qualquer recipiente que possa

fechadas. Em �anheiros pouco: acumular água representa perigo.
usados, dê descarga pela : Guarde-os em local. coberto ou

.

menos' uma vei por semana. ': mantenha-os côm a tampa fechada.

Secretada de
Estadoda saúde
...............
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Uma nova Preta Gil
Cantora diz que cansou de ser desrespeitada pelamídia

que são publicadas a seu respei
to. "Cansei. Dizer que sou bala
deira e doidona é mentira. Odeio
bebida, droga e boate. Porque
não dizem quemeu último show
foi incrível? Que juntei Lulu San

tos, Ana Carolina, Sandra de Sá e

Ivete Sangalo no mesmo palco?",
indaga Preta ao Ego.

Em entrevista ao. site, ela
fez um desabafo e renegou a

imagem de 'porra louca'. Pelo
contrário: se mostrou uma mãe

rígida e preocupada com a edu

cação do filho, além de uma

cantora que cada vez mais con

quista seu lugar ao sol.
.

Você já digitou o, nome de
Preta Gil no Google para ver o

que acontece? É uma polêmi
ca atrás da outra. Até mesmo o

site de busca já se envolveu em

uma confusão com ela. 'Preta
Gil confessa que já fez suruba
e transou com mulher', b Tom
bo de Preta Gil no mar', 'Preta
Gil samba e mostra celulite na

Sapucaí'. Isso só para citar al

gumas das mais recentes notas

publicadas.
.

A cantora, que diz se impor
tar com o que falam dela, quer o
respeito da mídia e se revela in
tolerante em relação às mentiras

A p.."omoção de·maior sucesso na Javel está, de� valIa:.
Voeê �ttAiiJlil, R�W�ti:.()'(tO�oo�RGl!to\ '.��l1
de ent:rodo, 0:q, IJsar- eorno ctWfS:e:..d

na compra do seu fiI�T lera no J�\;lI!Jl<.;!

*A prorno�ão vai de 14 a 30 de abril de 2008 poro quolquervefculo FIAT Zero Km disponível ern estoque,

podendo ser ccncelcdc sem aviso prévio, Válido apenas um bônus por ve!êul,:; comprado.
A Imagem êmeramente Hustrctivc .. vclores.menctcncdos (préç9s e"ioxos) podem ser révoqcdos semavisopJé�i?_

.1'060 Zafj)Ellla, 214· Fone 3274 0100 • Jarl;lguó do $ul- S<t - www.ipw

Sobre a educação do filho
Francisco, a cantora semostra urna
mãe tradicional. "Conversamos
sobre tudo, mas não tenho nada
de liberal. Sou uma mãe muito

rígida e conto com a ajuda do Otá
vio, meu ex-marido, que é um pai
muito presente. Tenho ciúmes das
namoradas dele e como ele sabe
disso, não fala sobre namoro comi
go. Isso ele conversa com o pai. O
Francisco é aminha prioridade".

Preta admite que no come

ço da carreira era muito ingê
nua e acaboude certa manei
ra provocando este turbilhão.
"Talvez por uma necessidade
de mostrar quem eu era, acabei
falando mais do que devia. Mas
nunca quis polemizar nada, ali
ás não tenho nada de polêmica.
As pessoas querem que eu seja
a Paris. Hilton e vá para a rea

bilitação. Desculpa desapontar,
masnão sou assim" desabafa.

Desinibida. Preta diz que até

posaria nua e crítica a estética
da magreza imposta pelamídia.
"Sou mulata violão e tenho 74

quilos. Sou cheinha e já tive
muitos problemas com isso.

Hoje ern dia não me importo
com asminhas celulites, me im
porto é em vê-las escancaradas
nas revistas. Tenho até deixado
-le ir à praia por conta disso".

'í._
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CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCiÓlOGO

Como ler a revista Veja
Vou começar dizendo que o sociólogo se

ocupa em compreender os fenômenos sociais
de modo disciplinado. Para configurar minha
sugestão, diria que uma pessoa cria compro
missos quando se liga a um determinado gru
po, e pOT tanto "sabe" que o mundo é isso ou

aquilo. Outra faz parte de um grupo diferente
e passa a "saber" que aquela pessoa está-enga
nada. Tal configuração social nos mostra que
os indivíduos têm um ângulo de visão parti
cular do mundo, de acordo. com os interesses
do grupo ao qual pertencem. Os meios de co

municação atendem essa premissa. Eles nos

oferecem um panorama da realidade constru
ída socialmente. A psicanálise já demonstrou
como a opinião pública afeta a percepção des
sa realidade. Não é de espantar, portanto, que
as opiniões mediáticas no tocante a questões
políticas, religiosas. ou éticas, tenham tanto

poder sobre às idéias daqueles que carecem

da capacidade dialética de contestá-las. A
validade de uma publicação está assentada
na aceitação do grupo (se for dominante, me
lhor) seduzido com sua particular visão dos

acontecimentos. A
dinâmica sócio-psi
cológica que condi
ciona este processo é

magistralmente ma

nípulada pela revista
Veja. Tal publicação
se comporta com se

estivesse acima das.
verdades dos fatos,
mascarando argu-

.

mentos reacionários
e agressivos, através
de denúncias oportu
nistas e produção de

.

factóídes. Façamos uma pequena radiografia
visual do conteúdo desse "pasquim de posto

-

de gasolina". As páginas coloridas são singu
larmente atrativas, como prateleira. de farmá
cia. Num total de 134 páginas em çores con

vidativas, 66 são de propaganda para nossas

classes mais prívílegiadas, Nomeio de fofocas
de artistas, banqueiros, madames "chiques",
mulheres em biquíni e crônica de mauricí
nho intelectualizado, encontramos dicas para
gordos, doentes, cegos, ginastas, depressivos,
velhos e outras tantas maravilhas do cosmos.

O terrorismo jornalístico se insinua de forma
subliminar, exposto na suas manifestações
mais ridículas, de modo a deixar assustados
os leitores de classe média. Um exemplo? O,

presidente Lula é mostrado em primeiro pla
no com suaves contornos de fundo, de Fidel
e Chávez. A ameaça provinciana é o terceiro
mandato. Isso deixa muita gente angustiada.
Tanto, que são capazes de pular a foto da gos
tosa Ivete Sangalo na respectiva sessão "tri
vialidades de banheiro".

• vadanich@unerj.br

VARIEDADES--------�

• Cine Shopping 1

: • Horton e o Mundo dos Quem (Dub)
(17h40 - sex!seglter/qui) (14h, 15h50 -sop/dam/qua)

I
. luna (leg) - (19h�O, 21 h20 - sex/seg/Jer/qui)
(17h40, 19h30, 21 h20 - sob/dom/quo) �

DVD

Um verão ppra
toda a vida

Qúatro órfãos adol.escentes vão passar
o primeiro verão fora do orfanato. Eles

.

partem para a praia, onde conhecem um

casal, sem tithas. Os órfãos vêem a pes
sibilidade de terem uma família e, para
ser o escolhido, colocam em cheque a

grande amizade.

DESEJO PROIBIDO
loura conto o Ano que decidiu ir atrás de Mi
guel em São Paulo. Florindo comemoro 00 saber
que ficou entre as finalistas do concurso do re

vista. Cândida vai atrás de André e deixa Edith
·

assustado. Cândida teme que seja tarde demais
poro André aceitá-Ia. Miguel se surpreende 00

ver loura. Os dois se beijam. Cândido se con

fesso com podre Inácio e pede perdão por ter

rejeitado André. Cândida conta a padre Inácio
que Viriato a fez sofrer muito. louro convido
Miguel poro ir o um baile dançar.

BElEZA PURA
Joana não sobe se ac�ila o proposto de Gui·
Iherme, e Betão sugere que elo converse com

.os irmãos. Raul pergunta.se Suzy vai cumprir a

sua promessa de cenrerser com Norma. Norma
toca o interfone do coso, e Suzy mando Raul ir

·

embora. Gaspar pondero que Rokelli e Felipe
podem ser apenas amigos. Raul mente poro
Suzy que foi casado com Corlota. luciono Huck
homenageio os chacretes em seu programo.
Guilherme diz que vai vender o Beleza Puro.

·

Joana diz, 00 mesmo tempo, que va� voltar o

trabalhar no clínico.

• Cine Shopping 2
• Um Amor de,Tesouro (leg) -

(16h40, 19h, 21 hl O -:: sex!seg/ter/qui) -

(t�h30, 16h40, 19h,21hl0�SDb/dom/qÍJq}Yit>
* - .

• Cine Shopping 3 _

• Os Indomáveis (leg) - (16h50 - sex!seg/ter/qui)
(14h20, 16h50 - sob/dom/quo)

•

• Rombo IV (leg) - (21 h20 - todos os dias)
." Elizabeth: o Era De Ouro (leg) - (19hl0-looO§osdias)

, JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Os Indomáveis(leg). (141120,16h40,19h - todos os dios)
• Rombo IV (Leg) • (21 h - todos os dias)

• Cine Cidade 2
·10.000 A.C. (leg)- (14h40, l7h - todosos dias)
• O Orfanato (leg) - (19010, 21hl0 - todos os dias)

• Cine Mueller 1. py�
• Um Amor de Tesouro

1¢(14h, l7h, 19h30,22h - todos os dias)

LIVRO

ROBERT FRANK

COMO VlvEtJ QS
NOVOS,RICOS ,E COMO
cof�smUiRAM SUAS

MEGAFORTUNA?

Bem-vindo
a Riquistão

,

Habitado por milionários, este novo país
tem uma população maior que a da Bél
gica e a da Dinamarca, distribuída por

. quase dez milhões de residências. Ri
quistão é o guia perfeito para um tour no

país das megomansões, repleto de histó
rias curiosas contadas por Robert Frank,
que passou um bom tempo espreitando
bailes e visitàndo concessionárias.

DUAS CARAS
Macieira aviso que o luz do universidade pode
ser cortado. Célio garante que vai propor um

plano emerqencícl. Bronco pede que Macieira
marque uma entrevisto coletivo, em que elo
assumirá suo culpo e dará um cheque poro o

universidade com otrlple do que gostou ..Dorgi
vol combinà'de entrar no Portelinha como na

morado de Socorro. Alziro diz o Jojô que Juvenol
não esboçou reação alguma à s�poração. Ronil
do testo o chove e obre o gaveta do dinheiro .

· Renato conto poro Ferraço que Mario Paulo e
.

Narciso brigaram.

AMOR E INTRIGAS
Neurose aponto o foco poro o pescoço de Alice.
O policial negocio com Neurose. Felipe chego
por trás de Neurose e lhe dá uma gravota.-.Neu
rose tento esfaquear Felipe. Os policiais atiram
em Neurose. Felipe desamarro Alice e o abraço
apaixonado. Silvio fica contente com os golon·
teios de Bruno. Alice diz poro Felipe que Vol
guíria foi o mandante do seqüestro. Felipe não
acredito. Alice diz que Volquírio estava no ca

tiveiro. Felipe duvido. Valquírio diz poro Jacira
que deu tudo errado no tentativa de seqüestro.

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Amália confessa poro Cassandra que. foi Gór
quem lhe contou sobre os bebês e elo fico des
confiado. Cris diz poro Iara que o amor deles
não dará certo. A sereia imploro poro Cris não
lhe deixar e eles se beijam. Cossiano se apavoro
00 perceber que Gór, Metomorfo e Meduso são
mutontes. Gór hipnotizo Cossiano, mos Meduso
fuzilo o detetive com o olhar. Cossiono cai morto
no chão e Gór mondo Metomorfo fazer uma vi
,sito à Cassandra. Taveiro, Dino, Eric, Fernando e

Juanita ouvem o rugido de Velociroptor e param
com medo.
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Sato e Preta em:

E o lento levou •..
Apesar de estar chateado com Sabrina
Soto por causo dos gozações sobre seu

peso feitos no "Panico no lV", Preto
Gil compartilhou o mesmo mesa com

.

o apresentadora no aniversário do

hairstylist Marco Antonio di Biaggi,
nesta semana. em São Paulo. Preta

já estava acomodada quando Sabrina
chegou. As duas se cumprlmentaram e

trocaram algumas palavras durante o

evento, mas sem a empolgação.

As filosofias de
Ashton Kutcher
o alto, esguio e atlético Ashton
Kutcher é a capa do revista "De-
tails" de maio. Na entrevista, o ator
falo sobre religião, o mulher Demi
Moore e, claro, dá sua - já tradicional
- "filosofada". Ele reflete: "Você tem

que colocar um quadrado num círculo.
Então, minha vida inteira é este cír
culo. Mas eu fiquei colocando coisas
neste círculo, que acabou crescendo e

suportando tudo".

Tom quer Victoria
longe de Katie
A amizade de Victoria Beckham e

Katie Holmes está incomodando Tom
Cruise.O astro não está contente
com o influência que a Spice Girls
exerce sobre sua mulher. "Ela copia o

jeito de Victoria se vestir e até cortou
o cabelo igual", diz uma fonte. A
preocupação de Tom Cruise é a perda'
de peso de Katie, que está seguindo
a dieta de 900 calorias diários usada

pelo mulher de David Beckham.

SUDOKU

SOBRE OJ060
É um jogo de lógica 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
não se pode repetir números em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO -.

SOLUÇÃO
A mossa de ar frio perde força e afasta-se
para o oceano ocasionando o ingresso de
umidade e favorecendo o ocorrência de
chuva, especialmente no início e fim do dia,
paro o litoral e Vale do ItajaL
� Jaraguá do Sul e Região

HOJE I QUINTA

'Mí�: 14°CO MIN:16'C
MAX: 19° C /I II', MAX: 24° C J' /I

ChuvOSQ Sol com pancadas
de chuva

GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Cuidado com

brigas e discus
sões em cosa. Se

o clima pesar, lembre-se de '

que não nada melhor que um
.

dia .após o outro para que,
naturalmente as coisas
entre nos eixos e se

acalmem.

Ll'\.. 'LEÃO

�_:) (22/7 a 22/8)
.: ') Invista sua ener-

� '\,I..-; gia em alguma
coisa prática que

lhe traga resultados futu-
ros. Não seja precipitado ao -

fazer aplicações financeiras. É
importante também que você
evite fazer julgamentos para
não se enganar.

)(
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Dia tenso para a

ariana hoje que
sente um nervo-

sismo interior, e uma forte

compulsão pa_ra fazer com que
as coisas aconteçam. Essa

, energia toda pode encontrar
uma forte resistência, no

trabal�o principalmente.

� �
CÂNCER

�.� (21/6 a 21/7)
",-.;»_.:;.-, Controle sua

: l impulsividade para
não colocar por água

abaixo, tudo que tem conseguido
ao usar a razão. O dia está tenso
e você pode acabar falando coisas
fora de hora. O melhor é se man
ter equilibrada e mais racional.

, TOURO
(21/4 a 20/5)
Há hoje em você
uma vontade
grande de sair e

se divertir, embora seu senso

de responsabilidade acabe
a impedindo de deixar tudo
de lado para fazer o que seu

coração pede.

nr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
A Lua se �ncontra
em seu slgno-e

.

cria um clima
tenso no ar. princip(Jlmente no

que se refere nesseus próprios
desejos. As responsabilidades,
podem estar impedindo-a de

. realizar suas fantasias.

,

� Fases da lua

MINGUANTE

,
21í3 "\) 29í3

" SEXTA U·"
I

SÁBADO A'Mí�: 1]0C. 'Mí�: 16° C .

'

i MAX: 24° C "" I I MAX: 25° C

I Sol com pancadas .
Sol coin nuvens

_ de chuva I

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)

,

Preste mais aten

ção hoje ao que
se passa a sua

volta, e procure não entrar na

energia do ambiente, nem de

pessoas que se aproximem de
você. Você pode se sentir mais
nervosa por questões que nem

são suas.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)

'!l1
.

Hoje as energias
( ( do dia pedem

que você avalie
muito bem os acontecimen
tos, principalmente se sua

carreira profissional estiver
envolvida. Não exagere, nem

seja agressiva com quem não ,

merece.

" til E(SCORPlÃO )'
.. .101,' 23/10 a 21/11

\:::�::'/ Procure controlar�=�e�::�
... sua agressividade

f ".
<:» hoje. Você está mais

competitivo e pode
não ter paciência para certos

assuntos, principalmente no que
se refere à trabalhos e convívio
emgrupos.

CAPRICÓRNIO
J (22/12 a 20/1)

,.,.f;. E difícil quando
se têm que'estar
sempre colocando

-

limites e apontando a realidade

para todos, nãl! é? Hoje você
pode sentir que esse excesso de
zelo e responsabilidades pode
impedi-Ia de voar mais alto.
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ANIVERSÁRIOS::::, .

'

,',,"
- �_�.,;/,.

16/4
Adefino hansen
Adernar Konéll
..Adilson Schunke
Afonso Piazera Neto
André R. Prochnow
Areli M. Kopsch
Charlene G. Konell
Daniel"CQtlós Steinert
Diego t. 4, Castro
Eliane Peggau
Enoc de Souza
flibiana Ka'rsten
Gracioso Bortoline
Irma Goulart '

Kelly.l:halSrlehlert
Lucas H. Méier
Luiz Felipe A. da Silva
luiz Narloch
Madeu Gadotii
Marciane Hornburg
Miria Rodemel
Morgaria Maiochi
Odimir Lescowicz
Rauline Dougs
Raulino Esbiteskoski
Regis Hornburg
Roberto Caroline Küster
Rosangela J.W. Franzner
Ruan Carlos Alves '

Sondra Silvete Schroeder Bruch
'Teresa Saplinski
Tereza G. Bonkowski
Tiara A. da Silvo
Vàldir Bertoldi

"

Veronicja Maria B. Torri
Vilma A. do S. Liprevi
Werne Stohl

DIVIRTA-SE

Abandonar.
o navio
Um navio estava afundando. Os
tripulantes corriam de um lado paro o

outro, desesperados. Querendo conter
a confusão, o comandante começou o

berrar:
- Abandonar o navio! Mulheres e

crianças primeiro!
Um senhor, que tinha mulher e seis
filhos dentro do navio, aproximou-se e

disse, com lágrimas nos olhos:
- Eu estou muito emocionado, Coman
dante. O senhor é muito humanitário!
- Humanitário uma ovo! Depois que os

tubarões estiverem de barriga cheia,
eles não vão querer saber do gente,
meu senhor!

AQUÁRIO

P
(21/1 018/2)

,
O dia é de

mudanças e

transformações
para a amiga aquariano. Mas
procure fazer tudo, de forma
bastante organizada, e antes
de qualquer ação, pense
bem qual é o melhor
procedimento.

PEIXES

til.. (19/2 a 19/3)
••

,

Pode ser que hoje
�.." wcê se depare com

alguns problemas
no seu relacionamento. a dois, ou
mesmo numa possível sociedade
que tenha. Coloque as cartas
na mesa, veja seu lado e tenha

coragem para resolver tudo.
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viverbem .-.----.----- ..

�---________,

Conteúdo Viverbem do Jornal O Correio do Povo

Com um layout moderno e arrojado, leve e inovador.

A proposta do Viverbem, com sua publicação toda

quarta-feira no Jornal O Correio do Povo, possui

éomo foco principal o segmento de arquitetura,

urbanismo e paisagismo. Além deste guia completo,

você tem a comodidade de receber o seu jornal em

sua casa .

.

Outros temas como, projetos para construção ou
,

reforma da casa, apartamento ou comércio, áreas

de lazer, novidades em decoração, móveis para sala,

cozinha, escritório, iluminação, tudo você ,

acompanha aqui. Proqrame-sel

. : O CORREIO DO POVO
,P��1919

www.ocorreiodopovo.com.br

(47) 3371-1919
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CoLeção 1808
Em 1808 um fato histórico mudou a história do Brasil. A
chegada de D. João VI e sua corte transformaram a principal
colônia portuguesa na sede de seu governo. Grandes

realizações de D. João VI como a Academia de Belas-Artes, o
Banco do Brasil, a Escola da Marinha, o Jardim Botânico, o
Teatro Real entre outras, são algumas das heranças deixadas pela

passagem da Família Real no Brasil. Herança que se faz presente não
apenas nestas grandes realizações, mas também em roupas, acessórios e

nos requintados objetos e bibelõs dos mais diversos materiais, como a prata e a

porcelana, esta cornos devidos brasões das nobres famílias portuguesas. Já naquela época
.'
destacava-se a "Porcelana Cia. das Índias" feita na China, mas sob encomenda européia e

transportada nos galeões das diversas companhias das índias. O nome Cia. das Índias se deu
devido ao fato de que "Índia" compreendia dentre outros países, a China com suas sedas e

porcelanas.

Hoje, 200 anos depois, a porcelana ainda é sinônimo de bom gosto e requinte.
A Coleção 1808 é uma linha de porcelanas brasonadas, composta por peças finas, de acabamento
perfeito, com formas dinâmicas e que reproduzem fielmente o brasão da Família Real, de forma sutil,
delicada e nostálgica. Olhando as peças tão bem desenhadas, podemos voltar no tempo e imaginar
Carlota [oaquina, sentada à sombra, saboreando seu chá e exibindo suas louças reais.

Segundo Paulo Renato, proprietário da Casa Geraldo, "a Coleção 1808 oferece ao nosso lar o mesmo

charme e a elegância de que dispunham as nobres famílias portuguesas. É uma novidade das mais
brilhantes refletir no nosso dia-a-dia, um pouco da história do nosso país. É trazer para nossa

casa um tempo que vivemos, mas não presenciamos".

A Casa Geraldo, sempre à frente nas tendências decorativas, dispõe dê
um mostruário digno dá realeza, com as peças dispostas em

ambientes prontos, o que nos faz imaginar que rodeados dessas

peças poderíamos reviver a história, em pleno século XXI.

c a s a

GERALDO
.M"6veis e Decorações

3275-1721
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SABER HOJE!

Curso resgata
vàlor artístico

Com o objetivo de estâ�el�cer ,co
pexões entre artistas pl'dsticos' do .

século XX, dos anos)nb, aos anàs
1960, relacionando diter�ntes mo
vimentos e atitudes, o' workshop

,

"O Que Você Está Vendo?" será
. ministrado no Orbitato • Instituto
de Estudos em Arquitetura, Moda

. e Design, no Parque de Eventos de
Pomerode. Este curso de História da
Artei com Carlos Perrone, acontece
no dia 25 e 26 de abril, lias 9h às
l2h e dos 14h às l8h. informações
e inscrições pelo e-mail orbitato@
orbitato.com.br.:

Jantar dançante
em Guaramirim

A Sociedade Catarinense de .Brü
derthal, no Km 35,5' do Rodovia
do 'Arroz, em Guaramirim, promove

'

no dia 19 de abril:o típico Jantar
dançante. Com início às 20 horas,
o jantar será servido até às 22 ho
ras, poro depois abrir o baile com o

animação da Bando Mensagem. O
, valor do jantar mais o baile fico RS
20 por pessoa. Outros informações
pelo fone 3373-0242.

','

""W,

Am(lnfiã�, :.tio
de cerimodiâl

A Assembléia legislativa do Estado
de Santa Catarina através da Esco-

.

lo do legislativo realizará o curso
'

"Cerimonial Público e Protocolo
em Eventos" nos 18 de

. abril, na sede dá évênto
tem apoio do ola' �e

R'Governo da
" ,.,

• fivo:",é ,
,

capacitar prólissl n 6ónhê�
�

cimento em éerlme úblico e

ordem de I!_recedência,:paro atuar
na organização de eventos públicos

, e privados. As inscrtções podem
ser efetuadas através de.síte www.

alesc.sc.gov.br/escoia ou .do e-mail
escoladolegislativo@olesc.sç.gov•.

f br, InWRJações P,
'

• 06-

r:;!!�::Jii���'&Õ
I .

LOTERIA

CONCURSO N° 314

01 _. 02 - 05 _ .. 06 - 08
09 _. 11 � 12 -- t 3 -- i 4

.
.

15 -- 19 -- 20 _- � 22

VITRINE----------

SOB RODAS
�,

T

ENCONTRO DE CLUBES
MOTORIZADOS

Cerca de tr,ês �il pessoas passaram pel'a Aremi1�'�raguá, no último do- .

mingo; dia 1�.' .�ara prestigiar o 3° Encontro de,Clu�,es M.otorizados de
. Jaraguá do S.iJL'Os 14 clubes participaram �e mostraram suas "méqul-

.

nas" em frente à Arena. O evento teve apoio.da Fundaçõo Municipal de
Esportes através do Programa Viva Jovem. Os M,otorizados arrecadaram
100 quilás de alimento, que serão repassadós às entidades beneficentes
do município. Com o sucesso, a programaçõo se repetirá no próxlmo
mês, com dota a ser definida.

PERSONALIDADE

Livro homenageia
o padre Aloísio

o lançamentodo livro "Pérolas de Vida
- lições de um mestre do sabedo
ria cristã", em homenagem ao padre
Aloísio Boeing, acontece amanhã, às
19h30, nà Igreja' Nossa Senhora do Ro
sário, no Bairro Nereu Ramos. A obro
retrata pensamentos e recordações
do podre. O livro foi idealizado pela
Fraternidade Mariano do Coração de

J�sus e organizado pela Província BM .

NOVOS TALENTOS

Começa o

Festival Estudantil
da Canção

A Fundação Cultural realiza amanhâ
dia 17, o partir dos 9 horas no Ginásio
de Esportes Arthur Muller, o 13° Festival
Estudantil da Canção. Serão 49 músicas
lnterpretadns por crianças, adolescen
tes e adultos, de todo rede de ensino
jaraguaense, entre eseoles municipais,
estaduais e particulares. A programação
está distribuído nos seguintes categorias
e horários: A (do 1° 00 5° ano) às 9 ho
ras, B (do 6° ao 9° ano) às 14 horas e

categoria C (ensino médio e superior) às
19h30min. O principal objetivo do Fes
tival é promover o intercâmbio musical
nas escolas, possibilitando e incentivan-
do novos talentos.

.

Faleceu às 8h45 do dia 14/4, o Sr.
Eduardo Koehler, com idade de 82
anos, o sepultamento foi realizado
dia 15/4, com saída do férefro da
Capela Mortuária da Vila Lenzi, se
guindo poro o cemitério Municipal
do Vila Lenzi.

.

Faleceu às 8h do dia 14/4, o Sra.
Anna Sorti, com idade de 79 anos,
o sepultamento foi realizado dia
15/4, com saído do féretro da Capela
Mortuária de Nereu Ramos, seguindo
poro o' c�mitério de Nereu Ramos.

Faleceu às 21h45 do dia 14/4, a Sra.
Froio Batista, com idade de 75 anos,
o sepultamento foi realizado dia 15/4,
com saído do féretro do Capela Mor
tuária da Vila Lenzt seguindo pam o

cemitério Municipal de Corupá.

Faleceu às 7h do dia 15/4, a Sra.
Mario Salete Garcia Schalinski, com
idade de 46 anos, o sepultamento
será realizado dia 16/4, com saído
do féretro da Capela Mortuária do
Vila Lenzi, seguindo para o cemitério
Municipal do Vila Lenzi.

,

F.aleceu às 8h45 do dia 15/4, a Sra.
Mario Batista Claudina, com idade
de 90 anos, o sepultamento será re

alizado dia 16/4, com �aída do fére
tro da Igreja Imaculado Coração de
Maria, Bairro Poço Grande em Gua
ramirim, seguindo para o cemitério
Municipal de Guaramirim.

-

Finalista do Femic de Jaraguá do Sül
Os qU,at.ro finalistas da eta�a de Jaraguá do �u.1 participam nesta sexta-feira da semi-final do Femic (Festival da Música e da Integração Catarinense). Das
35 musicas, 15 foram selecionadas para participar da segunda etapa que aconteceu na Scar, no dia 26. Destas, os jurados classificaram: "Portal do Eterno"
d� Carlos Cidade; ,"�inos", de Enéi,as Raasc�; "�ó V.ocê", �e Christian �eracchi da Silva; "Deixar Rolar", de Claudinei Barbosa da Silva e interpretado po�
DJoabe Gomes. A ultima etapa sera em Flonanopohs no dia 26 de abril. Os compositores concorrem ao prêmio máximo de RS 15 mil.

.

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Jara

guádo SuVSC
ISAMARTAMOHR ZIEMANN, 00-

ciala do Registro de Imóveis da Comarca de

Jaraguá do SuVSC, tomapúblico pelo presen-
·

te edital, que IMOBILIÁRIAMENEGOTTI
LIDA, CNPJ sob n075.489.526/0001-86,

·

estabelecida na Rua Barão da Rio Branco
na 553, sala 1, nesta cidade, requer com base
no art 18 da Lei na 6.766/79, O REGISTRO
DE DESMEMBRAMENTO, situado na

Rua 1116-Alfrida Frerichs Kruger, Bairro
Amizade, perímetro urbano de . Jaraguá do

SuVSC, abaixo caracterizado, aprovado pela
PrefeituraMunicipal de Jaraguá do SUL/SC,
conforme Certidão na 262/2006, expedida
em 11.09.2006, assinando como responsável
técnico, a arquiteta e urbanista Rafaela Hass, CREA na 63864-5, ART na 2478192-8. O
desmembramento é de caráter residencial, possui a área total de 9.556,38m2, sendo cons
tituído de l(uma) parcela e remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da data,
da última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante
a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da

· Fonseca, 1683 - centro, Jaraguá do SuVSC.·
JARAGUÁDO SUL, 11 DEABRlLDE 2008.
AOFICIALA

Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Jaraguá do Sul

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital, ficam convocados todos os associados do Sindicato dos

Trabalhadores Rurais de Jaraguá do Sul, em pleno gozo de seus direitos sindi

cais, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, no próximo dia 24 de abril
de 2008, às 13.:00 horas, em primeira convocação e caso não haja número legal,
haverá uma segunda convocação para uma hora após, isto é, às 14:00 horas do
mesmo dia e local, com qualquer número de associados presentes, a qual será
realizada na sede do Sindicato, sito à Rua Leopoldo Augusto Gerent, 225, nesta
cidade, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a. Leitura, discussão e votação do relatório de atividades da Diretoria do

Sindicato, relativo ao exercício de 2007;
b. Leitura, di�cussão e votação do Balanço Financeiro e Patrimonial do

.

Sindicato, relativo ao exercício de 2007, bem como parecer do Conselho
Fiscal e Apresentação do balanço social;
c. Discussão e fixação das mensalidades e demais taxas;
d. Assuntos diversos do interesse da classe.

Jaraguá do Sul, 14 de abril de 2008.

EDGAR HORNBURG
Presidente
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A·impOl1ânci
paterna deve
ser valorizada

LICENÇA-PATERNIDADE

\-

O CORREIO DO POVO IEQUARTA·FEIRA, 16 DE ABRIL DE 200B

Projeto de Íeiprevê ri aumento
de cinco para 15 dias de licença�

�
a:

'0
ffi·
c::
rJJ

ê.
Joel se preparava para levar o filho João Paulo para o primeiro dia de creche, para ele presença do pai é essencial

VOCÊ CONCORDA COM ·0 AUMENTO
DA LICEN.ÇA-PATERNIDADE?

PATRíCIA MAYARA GORGES,
17 anos, desempregada
"É bom para ajudar a mãe. Quan
do tive filho, ele estava encosta- .

do. Ele fazia tudo. Agora sente
falta de ficar com o bebê".

I
I

I

I

, VALMIR ANTUNES, 38
anos, tintureiro

"Bom. Você tem mais tempo
para conviver e participar do
nascimento do filho. S_eria óti
mO.para mim e paro a. minha

esposo".

LUIZ CLÁUDIO'ANACLETO,
47 anos, aposentado
"Eu sou casado e se tivesse
outro filho gostaria de ficar
mais tempo em casll.'A criança
pequena preciso de apoio"

ALINE DA LUZ, 20
anos, desempregada
"Concordo, porque a gente
precisa de ajudo nos primei-

. ros-dias. Tem que fazer os
. documentos e é difícil ficar
sozinho". __

INGRID GUCKERT,
48 unos, do lar
"Eu acho legal. O pai deve par
ticipar do primeiro momento

da·criança e também ajudar a
esposo nas tarefas".

EVERTON LUIZ KOMAN,
21 anos, soldador

"Certo. Quando o bebê nasce

é bom ficar junto por mais

tempo e ajudar o mãe. Daqui
a três meses nasce omeu

primeiro filho".

JARAGUÁ DO SUL

Num dosbraços deJoelAdria
no Emiliano, 31 anos, estava o

filho de três anos, João Paulo, e

na outra mão o estampador se
.

gurava uma pasta preta cheia de
documentos. Estava apressado,
mas parou para conversar com a

equipe de reportagem do O Cor
reio do Povo. Seria o primeiro dia
na creche, mas a-criança já estava
preparada: ''Eu quero ir". O pai
explica: 'Antes a minha mulher
cuidava dele. Quando eu saí do
emprego, ela começou a traba
lhar e eu fiquei em casa. Desde
semana' passada, nós dois traba
lhamos e não temos earn quem
o deixar". Agora, a rotina será
diferente. "Eu vou levar o João
Paulo para creche e ela vai bus
car", esclarece. Joel se despede e

continua a passos largos. Faltou a

declaração de serviço da esposa
.

para completar o cadastro na cre
che, ele ainda tinha que resolver

- esta pendência antes de começar
a trabalhar.

'

A notícia ainda incerta sobre
.

. é.i gravidez, a vontade de comer
mais, o enjôo, os primeiros chu
tes, a escolha do nome, a compra
das roupas e o rompimento da
bolsa. Apesar de não ser o prota
gonista integral, a figura paterna
acompanha todo esse processo.
Cinco dias depois da vinda do re
cém-nascido, o pai retoma ao tra-

balho. Joel Emiliano declara que
o tempo da licença-paternidade
resolve apenas questões burocrá
ticas, "mas ele será pai por toda
vida". Partindo deste reconheci
mento 'aos pais brasileiros, a.se-:
nadara Patrícia Saboya (PDT-CE)
elaborou um projeto de lei para
aumentar a licença-paternidade
para 15 dias. A iniciativa aguarda
votação no Senado. A senadora.
também é responsável pelo pro
jeto que prevê a ampliação para
seis meses no repouso damãe.

Para a psicóloga jaraguaense
[eaneteMíriam Piske, o projetá
de lei é válido, "a princípio".
Ela diz que ainda é difícil saber
como será a reação, mas que
ampliar o tempo da licença
paternidade é necessário desde

que o pai queira: "Não adianta
aumentar o tempo e o pai ficar
ausente, isso pode até' desinte
grar o relacionamento". Jeanete
defende a mudança se ela tam
bém representar a conscientiza-

. ção, seja por leitura, programas
ou orientação de profissional.
'�té os três anos a criança é ma
ternal, é a mãe que amamenta.: _

cuida da higiene e da saúde, e

antigamente os pais não parti
cipavam, por isso é importante
o acompanhamento", destaca a

psicóloga.

LUCIANA DE AGUIAR
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,

E a vida
Esse tal de amor platônico dá nisso! Uma bonita aqui da área anda pra lá de bo
rocoxô. A moça vivia sonhando acordada coni um empresário, aquele do tipo galã:
cheio de marra, que depois de recém-separado estava dando aquele sopão nas

baladas da região. Pois é, mas ela se deu mal. O "Brad Pitt" não deu nem tempo
para a moça se declarar e voltou para ,a sua antiga paixão, deixando a coitadinha
da donzela a ver navios. Fazer o quê? E melhor curtir a realidade.

COQUETEL
Nesta quarta-feira, às 19 horas, acontece na Cosa Geraldo, o
coquetel com desfile de moda para o lançamento da 2° Festa do
Champanhe, que acontecerá no dia 14 de maio, no Kantan. As ..

mulheres descoladas da urbe sorriso sõo presença garantida.

. CARRO NOVO
Ronaldo comprou na segunda-feira um

Ford Fusion numa concessionária do
Recreio, no Rio de Janeiro. Pagou uns

R$ 77 mil. Perto da Ferrari de Romário
(cerca de R$ 534 mil), que se uciden
lou domingo, o carro do Fenômeno é
uma fubica.

OTROCO
Prefeitos de todo o Brasil sempre
vão para a Marcha de Brasília co

brar dinheiro para os cofres muni
cipais. É. o que eles mais gostam
de fazer. Ontem, o presidente Lula
inverteu e cobrou responsabilidade
das prefeituras com relação à den
gue. O pau já pegou!

FILA
Pois é, gente, pela lei o tempo máximo

'-
BREVE

de espera nas filas dos bancos é de 15 ATerraçoEmpreendimentosPremium,
minutos em dias normais e 30minutos - com inais de 30 anos de construções
em véspera e dia seguinte a feriados de alto padrão, é uma das marcas do
prolongados ou dia de pagamento Grupo Estrutura, que em breve deve
aos funcionários públicos municipais, lançar um projeto único e inovador
estaduais e federais. No papel, tudo na cidade. O Visconde Concept,
certo, mas na realidade... lançado em Joinville, foi tetel-

mente vendido em duas semanas

de lançamento. A linha Concept,
que traz muitas inovações e tec

nologia de ponta, é o carro-chefe
do grupo, que já lança o segundo
empreendimento Concept em ju
nho na Cidade dos Príncipes.

LEITOR DO DIA
ülelter do dia é Telmo Sthenger, que
lê a coluna todos os dias para ficar an
tenado no que acontece de melhor na
nossa sociedade'.

Depois de
25 anos sem

contato, ex
alunos do

Colégic;»
Evangélico
Jaraguó fizeram
uma confraternizo
ção no Beiro-Rio
Clube de Campo.
Rolou descontmção
e emoçõo

HARMONIA
-Móveis-

" Tem em mente

pensamentos
elevados e de pureza:
eles formarõo a tua

. personalidade"
GUSTAVO LE BOM

3373-0490

www:harmoniamoveis.com.br

Roberto Patrício Gonçalves, todo moderno, estréio idade nova hoje

CUIDADO .

Essa é para os noivos que já marcaram a data de casamento. Fiquem ligados,
/ caso queiram fazer uma festa para comemorar as bodas. Cuidado quando for

. contratar a empresa para fazer a decoração ou cerimonial do evento, pois
tem picareta na praça. Um exemplo é o caso que aconteceu com os jovens
Fábio e Adenize Richert; que amargaram um prejuízo de R$ 1.300 e estão há
quase dois meses tentando cobrar do salafrário e nada. O homem simples
mente deu no pé. Abram olho, consultem.

Christian
Doubrawa,
00 lodo do
namorado
Thaís
Cristina
Kobo,
recebe

hoje o

coro de

parabéns.
-

RESENHAS
• Um animado trio em nossas baladas é Ana Lu Pedri, Adriana Forte e

Jéssica Barbosa, bonitas e poderosas. .

.

• Outros três que sabem alegrar uma festa é fandi, Adrianinho Junkes e

Ismar Lombardi.

f G1.'" COM l�.or�AHCA

CENTRO: 3371-0800
BARRA: 3370-0072

wizard@netuno.com.br
.

www.wlzardjaragua.eom.br

TE CONTEI!
• No próximo dia 24 de maio, na
chácara do Martinelli, em Santa
Luzia, acontece a 7° Porcada - festa
que reúne pessoas de todo o norte

" do estado de Santa Catarina.

• Gustavo Fidelis, da equipe
Fênix de Jaraguá, conquistou a 3°
colocação na categoria vetercnos.
na últíma etapa do Campeonato
Catarinense de Ciclismo, que foi
realizado em Jolnsllle. no dia
cinco de abril.

• O namoro do empresário
Gerson Bublitz e da belo Doni vai
de vento em poupa.

• Está chegado o dia do "Sim"
da bonita farmacêutica Jaqueline
Lombardi e do dentista Luís André
Schmitz. Será no dia 17 de maio,
na Igreja Matriz "São Sebastião.

• No dia 26 de abril é a vez do
empresário Cleber Alves com
Cátia Becker. A cerimônia será em

Braço do Nprte.

• Já está circulando na lntemet
iJ lista dos "Dez mais chatos de
Jaraguá 2008". Cá entre nós, sin
ceramente concordo com alguns,
mas tem gente que não merecia.
Que crueldade!

• O meu abraço de hoje, cheio
de energias positivas, vai para o '

empresário Alvaro leithald, que é
gente do bem e leitor assíduo da
coluna.

• Rosane Maria Mqrque e Carlos
Roberto da Rocha Finto é um

casal que merece elogios pela
simpatia de sempre.

.'"Com essa, fui!

DICA DE QUARTA
.
Curtir hoje à noite a

inauguração das novas

instalações do Bar" do. Oca.
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Per
PISCINAS & CLIMATIZAÇÃO

(47) 3372-1798
-. www.personalpiscinas.com.br

COMÉRCIO DOS BAIRROS
O comércio nos bairros no município de
Jaraguá do Sul esta se desenvolvendo
mais rapidamente que o próprio centro
do município.lsto é uma tendência nacio
nal, onde as pesseus querem deslocar-se
por trajetos curtos, sem ter o incômodo do
trõnsUo central de veículos. Existem vá
rios casos de sucessos que tem modifica
do a Iormnde consumo nos bairros. Como
exemplo de mudanças nos investimentos,
a Jomar no Bairro São Luis que há anos

acreditou no potencial de crescimento do
bairro- e que agora atrai pessoas de outros
bairros e do próprio centro.

--INDICADORES

Greve dos Auditores,
Além das dificuldades com relação à competitividade acirrada do mercado internacional, Ó baixo valor do dólar que castiga
as os setores moveleiros e têxteis, os uudíteres da Receita Federal decidiram manter a paralisação por tempo indetermi
nadá. Apenas a liberação de pródutos perecíveis e o atendimento essencial serão mantidos, com o mínino de 30% dos
fiscais trabalhando conforme determina a lei. Já a entrega das declarações do Imposto de Renda na internet não sofrerão
problemas porque são uutemúticns, mas aqueles que tiverem que realizar um atendimento pessoal, serão prejudicados.
A greve tem continuidade porque o Supremo-Tribunal Federal autorizou a Receita a descontero ponto dos grevistas. E, a
principal reivindicação dos aud·itores é o aumento de salário para R$ 18.000,00.

GM CONFIRMADA
Pois é, o município de Joinville além de receber a UFSC, receberá a lnsta
lação da GM. Na última segunda-feira dia 14, foi assinado o protocolo de
intenção entre a GM, Governo do Estado e Prefeitura, confirmando a instala"
ção da empresa na cidade (foto). Somente para o Estado serão arrecadados
aproximadamente R$ 11 milhões em impostos a partir de 20rO.. Acredito
que tanto a UFSC como a GM, poderiam ter sido in�taladas em outr.os muni
cípios da região, descentralizando os investimentos.:

BARRA-VELHA
Com a chegada do frio de outono, o comércio varejista do município já
sente a retratação do volume das vendas e também o fechemente de em
preendimentos que funcionam somente.durante o verão. Mesmo assim,
o comércio local evoluiu nos últimos anos com a entrada que grandes
empresas, gerando empregos e movimentando economicamente o mu-

nicípio durante todo (] ano.
.

ILUMINAÇÃO NATALINA
Além de todos os pontos positivos já apresentados sobre a iluminação
natalina que foi realizada em 2007 em Jaraguó do Sul, uma informação
prestada pelo vice-presidente do COL, Vanderlei Passold, na noite de
segunda-feira na plenárJa da Acijs, adiciona ainda mais pontos posi
tivos de que vale a pena investir no embelezamento da cidade. Houve
um crescimento na ordem de 8,6% das vendas realizadas neste período
natalino. E, este ano será maior e melhor, com a participação dê toda a

população, governo e empresas do município.

CÂMBIO �----�-j"'ij.ij" ...''1.,''-
COMPRA VENDA VARIAÇÃO
1,682 1,684 -0,24%
1,580 1,580 -0,25%

. 'VARIAÇÃO MOEDA
0,75%

..... '

Dólar comercial (R$)
�------'-l Iure (em US$)

RESERVAS PETROLíFERAS

. Anúncio prejudicou·mercado·
Diretor-geral da ANP disse .qu� reserva de petróleo
no Rio de Janeiro pode,ser;�,.í,�r�ek��d9 nl�n�p #? ',_�

Rro DE JANEIRO que houver a suspeita de que a recebeu dados não oficiais de
A Comissão de Valores Mo- companhia ou algum acionista que o bloco BMS-9, na Bacia de

bílíários (CVM) considerou foi prejudicado por uma falha Santos, teria reservas até cinco
"prejudicial" ao mercado a di- na divulgação de uma infor- vezes maiores do que as estima- '.

.

vulgação feita na segunda-feíra, mação relevante ao mercado. A
.

das para o campo de Tupi'. ·Iss'o. .

:

14, pelo ifketor�gl;!ral da ANP declaração .do diretor da ANP faria do bloco o teri;;�U:d_ -maior' ,

(AgêrtcíaNational de Petróleo), provocou reação imediata no do mundo.
Haroldo LjM�: de. 'ipi:b�mações mercado financeiro. As ações De acordoo diretor-gératos:
sobre .. a área da .lZ�trobnís co- da Petrobras dispararam no íní- volumes do campo :poclerfé:l1Il
nhecida corno "R�& de Açúcar", cio da tarde de segunda-feira na atingir 33' bilhões de,'baIds·.de
naBacia de Santos, no Rio de Bovespa. Houve um momen- óleo-equivalente. O BMS-9 tem

[aneiro, Em nota; a autarquia to em que a empresa, sozinha, como operadora a Petrobras,
informou que, além de pedir. respondia. por metade do giro detentora de 45% do campo,

,
_
esclarecimentos à Petrobras so- de. recursos movimentados na em associação com a britânica
bre as informações de Haroldo bolsa.A CVM esclareceu que BG (30%) e com a híspano-ar-

. Lima, também vai analisar a esse tipo.de comunicação deve gentina Repsol YFF (25%).
necessidade' de outras provi-·' set feito- "exclusivamente" pela. :

..._. . .A assessoria de comunicação
dências.

."' ." '._' i': empresa por meio de fatos rele- . da Petrobrás informou que 'díre-
;

Como órgão regulador do . vantes encaminhados à CVM e.. ção daestatal não confirma a di-
mercado de capitais, a CVM ao mercado, mensão das reservas do bloco .

. tem autoridade para abrir pro- As informações do diretor
r=ssos administrativos sempre da ANP são de que a agência AGÊNCIA ESTADO

Quando: 22 de abril de 2008 (terça-feira)
Onde: Grande Teatro da SCAR
Inicio: 19h30 min.

Principais assuntos da P·atestra:
·A importância de definirmetas para o'futur.e;· ..
·Disciplina: qualidade de vida;
·Convivência Empresarial-abusca do equilibrio profissional e pessoal;
• Felicidade não se vende, não se empr-esta.jiem se dá ... ;

.

• O Brasil precisa de cidadãos competentes :'e'" éticos;
• Fazendo o mínimo, como pretendem te;'�;o máximo?
• Vocês querem ser felizes? ... então, vamos trabalhar !

�orque o Brasil e oM\Jpq,o.precisam de nó!,!!
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INFIDELIDADE, PARTIDÁRIA

SANTACATARINA------o-=--�-----

Vereador de Camboriú perde cargo
TREse já decretou a infidelidade partidáriade dez vereadores catarinenses

.

FLORIANÓPOLIS
Em mais um julgamento en

volvendo ação de infidelidade
partidária, os juízes do TRESe.
(Tribunal Regional Eleitoral de
Santa Catarina) decretaram por
unanimidade a perda do man
dato do vereador Lucien An
derson de Aguiar, de Camboriú,
que em 26 de agosto trocou o

PMDB pelo PT. .

O vereador alegou ter tro
cado de sigla por ter recebido
ameaças do prefeito Edson

Olegário (do PSDB) e mesmo

assim não ter obtido nenhum
apoio do seu partido anterior.
Para o relator, juiz Jorge Antô-

.

nio Maurique, "a grave discri
minação pessoal não restou,

configurada para justíficar justa

Catarinense que
perderam mandato
• AlZEN!RA SARTORI DIAS,

PV pelo PPS . Fraiburgo
• ClAUOEMIR MATIAS FRANCISCO,

PMOB pelo PSB . Borra Velha
• GILBERTO JOSÉ BOSCATO,

OEM pelo PP . Concórdia
• JOSÉ SCHENA,

'

PT pelo PP : Palmitos
e JURHl! TOGN!,

PR pelo PSB . Matos -Costa
• JOSÉ KORMANN,

.

PMOB pelo OEM· São Bento do Sul
-' • ClAUlmm was, .

PR pelo PMOB . Camboriú
, e OSMAR CECHINEL DA SILVA,

PMOB pelo PT· São João do Sul
e WAWY SANT'ANNA,

PMOB pelo PP . Laguna
• LUC!EN ANDERSON DE AGUIAR,

PMDB pelo PT· Camboriú

causa para a troça de partido".
Segundo o relator, também não
ficou comprovado que.alguém,
do PMDB pediu para que não
fossem apuradas as ameaças
sofridas pelo o vereador. "Não
existe qualquer prova de que o

vereador tenha solicitado apoio
ao PMDB para evitar a alegada
perseguição que sofreu e muito
menos de que o partido o perse
guia", afirmou o relator.

Por fim, os juízes acordaram
em determinar a intimação da

'

Câmara de Vereadores de Cam
boriú, para que dentro do prazo
de dez dias dê posse ao suplen
te. Agora, já são dez o número
de vereadores que perderam o

cargo por infidelidade partidária
em Santa Catarina (confira lista). Vereador Luden Anderson de Aguiar, de Camboriú, trocou o PMDB pelo P1

Desencontro
Dentro do PMDB houve desconforto com a decisão de impedir a votação liberando os pedidos de informação produzidos
pela oposição. Acabou dando munição aos adversários e criando uma imagem pouco democrática para os governistas. Mas
há quem garanta que os Pedidos de Informação solicitados pela oposição não foram barrados pelos governistas por causa'
da falta de comportamento e compostura de alguns adversários de plenário durante a votação do Premio Educar" segundo

.

a interpretação de parlamentares da base do governo, mas por causa de um dos pedidos, o que pede esclarecimentos sobre
o deslocamento do 'governador para participar das prévias em Criciúma.

FERI,DA
A falta de apoio do preleíte Marco Tebaldi na últi·

, ma eleição ao então candidato a deputado federal
Paulo Bauer sacramentou a diferença entre os dois.
Apimentando, tucanos afirmam que desde lá Iebel
di tem uma caidinha pelo 025,. Apoiou José Carlos
Vieira.

PLANO B
Pelo menos os adversários'garantem que a candida
tura do peemedebista Mauro Mariani não foi lançada
por acaso em Joinville. Poderá ser a opção da tríplice
-aliança caso o democratas. Darci de Mottos não con

siga registrar seu �ome no TRE.

,CONTRAPONTO:, -�� -:

Ao contestar o vereador AuréHoValente que criticou
es elevados gastos com as obras na avenida Mauro
Ramos, o secretário de Obras, Carlos Si:hwabe, desta-:
cou que a colocação de grama e.plntum do meíe-tíe
o custo não passa de RS 20 mil. Os RS 202 mil se

.

reterem à execuçoo total dos obras, que vai desde si-� .

nalizações passando por rebaixos para portodores de,
. '1ec,essidodes especielsaté melhorias nas calçadas.,-

"

RESPOSTA
"Não se trata de tnpetão. Não vou permitir ilegalidades.
Buscarei sempre a Justiça. Mas meu desejo é vencer o

Darci (de Mattos) nas urnas," atirou o progressista Ken·
nedy Nunes rebotendo o adversário que o acusou de que-

'

rer ganhar todassó no tapetão.

NA FRENTE,
A lei em votação no Câmara ,em Brasíiio, sobre a cobrança indi
vldunl de gosto de água em condomínios e prédios está em vigor
em Florianópolis desde dezembro de 2005. foi uma proposta do
vereador Xandi fontes. Hidrômetro individual em prédios novos,
os antigos-estão isentos .
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---------�NACIONAL
CARTÕES CORPORATIVOS

'Relatório final será concluído'
Acordo entre oposição e governo permite continuidade da CPI
BRASíLIA

Apesar da dificuldade em ter acesso as infor
mações sigilosas de gastos com cartão corporativo,
como desejava a oposição, o relator da CPI Mista
dos Cartões Corporativos, deputado LUIZ Sérgio
(PT-RJ), disse que já tem elementos para élaborar
o relatório final apenas com os documentos não

sigilosos encaminhados pelo Executivo.
Ele disse que irá fazer sugestões para maior

fiscalização no uso dos cartões, entre elas, a pos
sibilidade de filtro de Uso "para que os cartões não

sejam mais usados em free shops" e a proibição de
saques em dinheiro.Ontem os deputados e sena

dores da CPI Mista fecharam acordo de procedi
mento para a continuidade das investigações.

Ficou decidido que será solicitada ao Gabinete
de Segurança Institucional (GSI) uma relação de
quais gastos da Presidência são considerados sigi
losos e quais são considerados ostensivos. Serão
criadas também quatro sub-relatorias: de siste

matização, de fiscalização de gastos, de controle
e fiscalização de auditorias e de aprimoramento
legislativo.

O objetivo é auxiliar o relator, deputado Luiz

Sérgio (PT-RJ), a elaborar o documento final. "Tendo
em vista as muitas caixas de documentos que chega
ram ontem e a informação de que mais chegariam
mais 700 hoje (ontem)", explicou a presidente da
comissão, senadora Marisa Serrano (PSDB-MS).

AGÊNCIA ESTADO

CPI Misto recebeu caixas
com documentos sobre

gostos de órgãos federais

Reorganizamos o seu CLASSIMAIS
Agora ficou ainda mais fácil de encontrar o que vecê procuro!

Ouinta-feira: CLASSJltIUS Negócios (anúncios de linha I imóveis I veículos I saúde I pet)

Sexta-feira: CLASSJltlUS Oportunidades (empregos I cursos I concursos)

Sábado: ClASSIMAIS Imóveis
CL\SSII\'IAIS·Parcimóveis
CIASSI1\'l,t\IS Veículos
CL\SSLl\tUS Produtos & Serviços (informática I tecnologia)

Anuncie (47) 3311-1919 13055-0019
www.ocorreiodopovo:com.br
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Royalties
redivididos
BRASíLIA

Mesmo contra a vonta
de da bancada e dos pre
feitos do Rio de Janeiro, o

governo deverá apresentar
uma. proposta de modifi
cação das atuais regras de
distribuição dos royalties
do petróleo durante o de
bate da reforma tributária
no Congresso. Neste ano,

segundo a· Comissão de
Orçamento, o valor dos
royalties pagos pela Pe
trobrás pode chegar a R$
21 bilhões, dos quais 60%
são transferidos para Esta
dos emunicípios.

Do total destinado aos Es
tados, 86% ficam com o Rio;
do repasse aos municípios,
61% são concentrados em

nove prefeituras do litoral
fluminense.

.

De acordo com o Minis
tério da Fazenda, será inevi
tável tratar desse desequilí
brio na reforma tributária,
já que um dos temas da
proposta é a tributação do
petróleo.
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PLANOS DE GOVERNO

INTERNACIONAL���������

8erlusconi anuncia ações
Preririê eleito diz que impediráentrada de imigrantes ilegais

Papa fala sobre

pedofilia
A caminho dos Estados Unidos para

uma visita de seis dias, e.Papn Bento
XVI disse ontem estar "profundamente
envergonhado" pelos abusos sexuais de

crianças cometidos por padres no país. O.
'

póntífice prometeu fazer o possível para
barrar a pedofilia na Igreja. Escândalos
reve.lados desde 2002 nos EUA levaram
as representações católicas no país a

gastarem cerca de US$ 2 bilhões com

indenizações às vítimas de abusos._"Nós
vamos excluir absolutamente a pedofilia
do ministério.sagrado�', disse Bento XVI;

_ é- e acrescentou, "Nós -estamos profunda
mente envergonhados".

o alto custo de vida. "Temos

alguma idéia em mente, um

projeto concreto que iniciare
mos imediatamente para con-

ter os preços", .dísse.
Berlusconi obteve na segun

da-feira, 14, um claro mandato

para voltar a governar a Itália,

ROMA

O bilionário Silvio Berlus
coni, de 71 anos, eleito pela

. terceira vez para o cargo de

primeiro-ministro, afirmou
ontem que está "diferente do
Berlusconi de 2001" e que
usará sua vitória para impul
sionar

.

reformas econômicas
na Itália. Ele prometeu fechar
as fronteiras, de. modo a impe
dir a entrada de estrangeiros
que possam cometer crimes,
o que ele chamou de "Exército
do mal" ..

Berlusconi foi aplaudido
ao prometer o combate aos al-

.

tos índices de violência com

duras medidas contra o crime,"
problema que a população ita
liana atribui aos imigrantes
ilegais. Ele afirmou ainda que
vai recuperar a companhia
aérea estatal Alitalia e acabar Silvio Berlusconi foi eleito poro o seu terceiro mandato como primeiro-ministro do Itália
com a crise do lixo em Nápo-
les. "Uma das primeiras coisas
que farei será fechar as frontei
ras e instalarmais postos para .

identíficar cidadãos estrangei
ros que não têm emprego e são

forçados a entrar na vida do
crime", disse Berlusconi em

discurso. "Em segundo, preci
samos de mais policiais locais
para constituir um "Exército
do bern".

No aspecto econômico, o lí
der conservador disse que, no

primeiro Conselho de Minis
, tros, abolirá o imposto de bens
imóveis e observará a situação,
antes de tomar decisões sobre

imersa na estagnação econômi
ca e na 'instabilidade política.
A aliança de centro-direita O
Povo da Liberdade (PDL) obte
ve 47,3% dos votos no Senado,
enquanto a frente de centro

esquerda Partido Democrático

(PD), do ex-prefeito de Roma
Walter Veltroni, recebeu 38%.
Já na Câmara dos Deputados, o
PDL venceu o PD por 46,7% a

37,5%. O comparecimento, de
80%, ficou dentro do alto pata
mar histórico da Itália.

AGÊNCIA ESTADO·

China é líder em

execuções
A China é o país .do mundo com

maior número de execuções por pena de, _

morte em 2007, aponta a ONG Anistia In
ternacional. Segundo o documento, mtJis
de 470 prisioneiros foram executados e

outros 1.860 fomm. condenados à morte
na China no ano passado. O dossiê Sen
tenças de Morte e Execuções em 2007
aponta ·quê pelo menos 1.252 pessoas
em 24 países foram executadas, enquan
to outras 3.347 em 51 nações receberam
sentenças fatais. Após.a Chinà,.os quatro
países que mais aplicam a pena de mor

te são Irã (317), Arábia Saudita (143),
Paquistão (135) e Estados Unidos (42).

Ataques
matam 58
BAGDÁ

Ao menos 58 pessoas
morreram em dois atentados

promovidos na manhã de
ontem no Iraque. No primei
ro incidente, pelo menos 38

pessoas morreram e .rnaís de
64 ficaram feridas na explo
são de um carro-bomba na

cidade de Baquba, 150 quilô
metros ao nordeste de Bagdá,
informaram fontes policiais
iraquianas. Outra explosão
em Ramadi, a segunda da ma
nhã, deixou pelo menos 14

mortos. Na capital Bagdá, um
ataque aéreo norte-americano
matou pelo menos seis pesso
as e feriu outras.Zô.

Entre as vítimas há mu

lheres e crianças,' e alguns
feridos se encontram em es

tado muito grave. A primeira
explosão, que aconteceu nas

proximidades da sede do
Tribunal de Baquba causou
também danos materiais em

vários prédios e em diversos
veículos. Após o atentado,
as forças iraquianas cerca-

.

ram a área e reforçaram as

medidas de segurança.

Irã ameaça
eliminar Israel
TEERÃ

O Irã vai eliminar Israel
caso o Estado judeu faça um
ataque militar ao Estado .íslâ
mico, disseram meios locais
ontem citando um importan
te comandante do Exército.
O vice-comandante-em-chefe
Mohammad Reza Ashtiani

repetiu o aiatolá Ruhollah
Khomeini, fundador da Revo-
"lução Islâmica de 1979, que

.

disse que .Israel deveria ser

varrido do mapa.
"Se Israel quiser fazer

qualquer ação contra a Re

pública Islâmica, nós vamos
eliminar Israel da ceria do
universo", .dísse 'Ashtiani,
segundo a agência de notí
cias Mehr. "Nossa resposta a

qualquer ataque militar con
tra o Irã será forte".

O apoio à causa palestina
é um pilár central da Repú
blica Islâmica, que, desde a

Revolução, se recusa a re

conhecer o direito de Israel
existir. Analistas dizem que
Israel pode atacar o Irã para

. ', parar as atividades nucle-a
res do país.
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Rosuvence e se

aproxima do líder
Já Thomas Schwartz perdeu a liderança

VELOCIDADE NA TERRA

JARAGUÁ DO SUL

Dos pilotos da região, quem
mais comemora no Campeonato
Catarinense de Automobilismo
na Terra é Cristiano Rosa (Gabo
ardi), de Guaramirim. Ele venceu
a prova realizada em Lontras, na
categoriaMarcas B, e agora está a
apenas dois pontos do líder Wal
ter Schmitz Neto (31 contra 29),
que terminou em segundo lugar.
O piloto comemorou o resultado
e espera chegar a liderança na

próxima' etapa, que acontecerá
dia 3 de maio em Ioaçaba.

.

"Tive problemas com a bom-
ba de gasolina no treino classi
ficatório e acabei largando em

nono lugar no geral (nesta cate

goria, correm justo as Marcas A e

B). Mas fiz uma boa prova de re

cuperação e consegui esta grande
vitória", lembrou o piloto. 'Acre
dito que tenho grandes chances
de brigar pelo título", emendou.

Já Kreis Jr., que está na Mar
cas A, teve problemas na largada.
Ele fez o segundo melhor tempo
da categoria, mas na hora de sair,
o câmbio quebrou e ele abandou
a corrida. "Eu senti no treino qUH
poderia vencer. Mas são coisas

que acontecem. Agora é buscar
a recuperação 'em Joaçaba", co
mentou o piloto.

Os outros dois pilotos da re

gião também não foram bem.
Alessandro Coelho terminou em

sexto lugar na Marcas B. E na

Marcas N, Thomas Schwartz não
conseguiu completar a prova e,

por isso, perdeu a liderança para
Juliano Bassani, que agora tern 21
pontos. O vencedor da categoria

.
� Indaial vence

. ,o Copa SOR
A equipe de Indaial levou o me

lhor e venceu o Copo SDR/Despachante
Petry de Vôlei Feminino Adulto. Elos
venceram, no decisão, o Colégio Bom
Jesus de Joinville, com o Irlnta e Uns,
também de Joinville, completando o

pódio. A competição aconteceu no fim
de-semana e reuniu dez equipes.

Cristiano Rosa está a' dois pontos do líder do suo categoria

4iFPutas n
fi. ula Tubular realizou

duas batenttse também foi repleto de
disputas nos dyas categorias A e B.La
�rcio Sanorelli venceu o primeiro ba
teria e no largado do segundo seu MFT
apagou. Com isso largou em último e

partiu poro 'uma provo de recuperação.

foi Leonel Pavan Jr, seguido por
Davi Dali Pizzol e Diego Ramos.

A Stock Car Omega teve boas
disputas e Beto Pruner que lar

gou na pole e liderou até a última
volta, acabou não completando
a prova deixando a vitória para

Inscrições abertas
para o Escolar
Começaram no segundo-feira os

inscrições poro o Campeonato Escolar
- Troféu Murillo Barreto de Azevedo. O
evento é voltado poro alunos de dez o

14 anos. As escolas têm até o dia 30 de
abril poro confirmar o participação. A·.
competição econteeerõde 27 o 31 de

, moia em sete modalidades:

liç�o ...w.
uas baterias,' o vitóriàI;'W

fi
".
m Romir Roeder no categoria .�"

A com'.laércio em segundo e Robson
Tischner em terceiro. No categoria B
o vencedor foi Manoel Carneiro com

Mário César Vieira em segundo e 001-
mit Odeli. em terceiro.

Marco Garcia. Em segundo fi
nalizou Odair da Costa Jr. e em

terceiro Clovis Bechtold. Mareio
Reuter manteve a hegemonia na
Stock Car Opala e venceu pela
terceira vez consecutiva e dispa
rou naliderança com 33 pontos. t

Dente_de Leite
sai na frente

O Céntro Educacional Dente de Leite se
deu bem no 1° Etapa do 9° Circuito Interes
colar de Notação - 110 Troféu Emani Volpi

. Caitinho. Atual campeão do competição,
somou 303,5 pontos, contra 268 do Bom
Jesu�Divina, e 156 do Colégio Maris
ta São Luís. No total, participaram 196
atletas de 17 instituições de ensino.

Reforce a imagem da sua empresa!
Vista seus colaboradores com uniformes
pradutidos (om tecidos da
mais 0110 qualidade.

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

Seleção da rodada
o lateral Deivi (foto), desta vez improvisado no esquerdo, foi es
colhido poro figurar no Seleção do Rodado do Campeonato Cata
rinense. Em épocas de vacas magros, o foto deve ser comemorado.
Principalmente porque o jogador tem se mostrado muito impor
tante nessa reto decisivo. Ele chegou pnm ocupar uma lacuna
na lateral-direito e correspondeu. Agora mostro que pode jogar
também do outro lodo. E Cris, que demorou tonto tempo poro
estrear, se firmou apenas no final �o campeonato.

MUDANÇAS .l.
, •

Com.apenas dois times onda pelo título do turno e out s,três quê-
rendo fugir do rebaixamento no Catarinense, o televisão já definiu oique
vai transmitir no fim-de-semana. O jogo entre Atlético e Rgueirense será
sábado, às 16h. Metropolitano, que está no Série C, e Chapecoense, será
amanhã à_noite. E no jogo que abriu o rodado, ontem, o Mareílio Dias
perdeu em coso poro o já rebaixado Brusque por 2xl.

BICICROSS
A Equipe Jaraguaense d içross ficou em primeiro lugar
putada no fim-de-sem Brusqúe, no competição
federação do modalidade. Foram cinco títulos no individ - Gabriel
Marquardt no boys 11 anos, Leonardo Spredemann (Bretzke/Decabor/Pos
to Marcolla) no boys 12 anos, Guilherme Bourscheidt no boys 15 anos,
João Erci no cruiser 19/24 anos e Nei Bourscheidt no cruiser 45+.

KICKBOXING
A E�uipe X-Team de Kickboxing, de Jaraguá do Sul, foi o Indoial neste final
de semana para busoor a classificação para o Cómpeonato Có,tarinense da
modalidade. Junior lenzi.'Komiia Cunha:'David Mqttos (Xitão);�iscila BjJder;
e Wagner Sontana conseguiram vogo. poro o disputo que acontece em maio
deste ano. Agora o equipe luto por patrocínio poro participar da-competição .

FEMININO·
Quem também procuro patrocínio é o futsal feminino. Atual campeão do
Olesc; o time procuro apoio poro disputar o Estadual 'e buscar o bi do
competição. As meninos ,vêm de um grande resultado em um amistoso
contra o equipe de Coro' e, venceram por 10x2. O'técnico Maurício
Berti sofre do mesm uLtas equipes. Quem tivêr interesse,em
patrocinar devê lo pelo telefone 9955·9789>.
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Retorno para casa depoisde 21 dias
Jogadores daMalwee chegaram ontem e jájogam hoje contra o Cabo Frio
JARAGUÁ DO SUL

Depois de praticamente 21
dias longe de casa, o ala Ari

conseguiu matar. as saudades
do filho, de apenas quatro me

ses, Kauã Garcia Santos e da
mulher Jihane Garcia. O re

encontro foi emocionante. O

pequeno Kauã não escondia a

satisfação de estar no colo do
pai. "Mesmo não entendendo
muito, .nesses iíltimos dias
ele estava bastante manhoso",
contou a mãe.

Para o jogador, ficar longe
da família é um desafio maior
do que o desgaste da viagem e

a derrota do Mundial. "Pior do
que tudo o que aconteceu na

Europa é ficar longe da famí
lia", resumiu o ala. Segundo
ele, a vida de jogador de futsal
lhe permitiu fitar pouco tem
po Gam o filho. "Nesses quatro

meses de vida dele devo ter
convivido apenas dois", anali
sou. Outro motivo de sua au

sência é a Seleção Brasileira,
que também toma um tempo
significativo na vida do ala.

Jihane acompanhou a final
do Mundial pelo rádio e rela
ta que foram momentos com

plicados. '1\ transmissão caia
e eu não sabia o que estava
acontecendo lá. Fiquei aqui
sem poder fazer nada para
consolá-lo", comentou.

De volta para casa os jo
gadores da Malwee não terão
muito tempo para curtir a fa
mília. Por isso Kauã e Jihane
estarão hoje torcendo por Ari
e companhia no jogo contra o

Cabo Frio, às 20h15, na Arena
[araguá;

GENIELLI RODRIGUES

Categorias de base do Futsal

. começam bem o Çatarinense

Depois de 21 dias, Ari e Kauã se reencontraram, o pequeno não escondia a satisfação de estar no colo do pai

Jaraguá surpreende no Taekwondo
Cidade foi sede da maior edição do Catarinense da modalidade

JARAGUÁ DO SUL A exemplo do Sub-20 a JARAGUÁ DO SUL

A equipe Malwee/FME Equipe Malwee/CEJ!FME tam- O Campeonato Estadual de .

estreou muito bem na briga bém começou com o pé direito Taekwondo reuniu cerca de 400
,por mais um título do Cam- no Campeonato Catarinense atletas, sendo lOO de Jaraguá do
peonato Catarinense de Fut- de Futsal Sub-15 Masculino. Sul e região e um público de
sal Sub-20 Masculino. Atual O time jaraguaense venceu as 200 pessoas. Esses números de
campeão da competição, os três partidas e lidera o Grupo E ram ao torneio o título de maior
jaraguaenses jogaram em casa da competição com nove pon- edição do campeonato na histó
no fim-de-semana (11 e 12/4) tos, seguido de Joinville com ria de Santa Catarina. O evento
e venceram os três confrontos, seis, Timbó com três e São João aconteceu no domingo, no Par
liderando a Chave C COIn nove, Batista com zero. Nos três con- que Malwee.
pontos, contra seis do [oinvil- frontos foram marcados 13 gols O desempenho dos jara-
le, três de São Bento do Sul e -e sofridõs apenàsfrês.Déstáqüe

-,

güãensés tairibéni foi algo que
' .

zero de Itajaí. O destaque da para Luc=s, que mareou cinto ficou para a história do esporte
rodada foi o capitão Deco, que vezes. A tabela com os próxi- na cidade. Pela primeira vez,
mareou quatro vezes. No total, mos jogos será divulgada ainda os atletas conseguiram ganhar
a equipe marcou 18-g01s e so- esta semana pela Federação Ca- em duas categorias mais dis-

_ freu apenas quatro. tarinense de Futsal. putadas o Poom Se e a.Luta. O
resultado foi a classificação de

. quatro-atletas para o Campeo
nato Brasileiro da modalidade,
que será disputado em julho, Jaraguú conquistou 23 medalhqs de ouro, 16 de prata e quatro bronze
em Londrina (PR).

São eles: o técnico cata-·
rínense da Seleção Juvenil e

atleta da Seleção Adulto, Hel-
,

ton Berthi,: e os atletas Ianael
. Ribeiro, Daniele Piza, Marcia
Spezia e Andressa Spezia.

c,
Além desta conquista, o saldo

.

g para a equipe jaraguaense foi
� de 23 medalhas de ouro (sendo
,� oito no Poom Se), 16 medalhas

Sub·15lidera o.Campeonato Cotarinense depois de três vitórias de prata 'e quatro bronzes; '.
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Kleber Pereira está confirmado

- Santos busca

classificação
SANTOS.

O Santos está diante de
mais uma decisão na Liber
tadores, e se não ganhar do
Cúcuta Deportivo hoje às
21h50 na Vila Belmiro, pode
se despedir da Libertadores

� ainda na fase de grupos e

ficar apenas treinando até a

estréia no Campeonato Bra

sileiro,' na segunda semana

de maio.
As chances da equi

pe, no entanto, são boas:
mesmo se-perder, o Santos

avança se, no outro jogo do
dia pelo Grupo 6, o Chivas'
não derrotar o San José, em

.

Ouro, na Bolívia. Com 11

pontos, o Cúcuta já asse

gurou a primeira posição.
O time santista vem em se

gundo, com 7, seguido por
Chivas, com 6, e San José,
com 4. O time boliviano só

.

se classifica com um mila

gre: tem de vencer, torcer

para que o Santos perca e

reduzir 16 gols de diferen
ça no saldo - 6 do Santos,
contra -10 do San José.

Sem Denis, afastado pela
diretoria por mover ação
contra, o clube, e Adriano,
que se recupera de lesão J?o
joelho esquerdo, Leão esca

lou Betão para marcar pelo
lado direito da defesa. No
treino de segunda-feira, ele
não gostou do rendimento
do equatoriano Michael Ja
ckson Quinonez (titular) e

Anderson, Salles (reserva),
improvisados na lateral-di
reita, e nesta terça orientou
outro coletivo para encaixar
o zagueiro notime,

Ap sentir que a ansiedade
tomou conta do grupo após a

derrota diante do Chivas, no
México, Leão lembrou aos

jogadores na manhã desta

terça que o time vai ter 90
minutos e mais os acrésci
mos para evitar o gol do ad
versário e marcar pelo me

nos um.

COPA DO BRASIL

o CORREIO DO POVO m'QUARTA-FÉIRA, 16 DE ABRIL DE 2008

jogos pe uso·tavas
Criciúma pode ter a volta de Valdeir hoje contra o Vasco
DA REDAÇÃO

Cinco jogos abrem hoje as

oitavas-de-final da Copa do
Brasil, agora sem a possibi
lidade de descartar o jogo de
volta. Dos quatro paulistas que
sobraram, apenas o Palmeiras
não vai jogar. São Caetano, Co
rinthians e Portuguesa estarão
em campo.

Em São Januário, o Vasco,
que eliminou o Bragantino,
enfrenta o Cricíúma as i9h30,
que passou pelo Icasa, do Ce
ará, na fase anterior. O técnico
do Tigre, Leandro Machado,'
teve uma boa noticia no treino

de, ontem. O meia Valdeir vol
tou depois de um período em

tratamento devido uma lesão
muscular e deve ser confir
mado no time tricolor. Com a

provável utilização de Valdeir
o meio deve ter ainda: Basílio,
Luis André e Uendel. Outra

possibilidade é pela utilização
de Marcelo Rosa no meio. As
sim Uendel voltaria a lateral- .

esquerda com Emerson Ávila
deixando a equipe.

No duelo sulista, o Para

ná, que passou num duelo
equilibrado contra o Vitória,
enfrenta o Internacional, que
despachou a Chapecoense no

primeiro jogo, em Santa Ca
tarina. Os outros três jogos
de ida serão na semana que
vem, assim como três dos
duelos de volta.

No Canindé, em São Paulo,
a Portuguesa poderá ter a volta

Vasco, do meia Morais, quer esquecer a eliminação no Carioca e concentra as atenções na Copa do Brasil

do craque Diogo parareceber
o Botafogo, que está em alta

depois da classificação .para
a final' da Taça Rio, segundo
turno do Campeonato Cario-

ca. Na fase anterior, a Lusa
eliminou o Voltá Redonda, e

o time carioca passou maus'
bocas diante do River - perdeu
o jogo de ida e teve de virar a

disputa no Engenhão.
Em Ribeirão Pretó, no Está

dia Santa Cruz, uma vez que
o Anacleto Campanella segue
em reformas, o São Caetano
enfrenta o embalado Atlético
Goianiense, que chega creden
ciado pela classificação con

quistada em cima do Grêmio,
em pleno Estádio Olímpico,
numa decisão por pênaltis. O
time paulista também passou
por umtime da Série A na fase
anterior, o Coritiba.

.

Romório diz que vai pendurar chuteiras
Craque aproveitou lançamento de DVD para dar notícia que promete ser definitiva

, '

Romário quer jogo de despedida

RIO DE JANEIRO

No auge dos seus 42 anos,
Romário anunciou oficialmente
o fim da carreira. A notícia foi
dada no lançamento do DVD dos

principais gols do Baixinho, no
inicio- da semana na Barra da Ti
juca, no Rio de Janeiro. Agora ele
quer curtir a Vida com os filhos e

osamígos,
, "Oficialmente não jogo mais.

.§. Parei. Minha fase passou. Tenho
g consciência de que tudo foimui
� to divertido", disse o Baixinho,
para ern 'seguida olhai pará' o

.

diretor de DVD "Romário é gol",
Sidnei Loureiro Júnior; e.brincar:
"Pode terminar o DVD".

Um dos maiores atacantes da
história do futebol, Romário en

certa a carreíra pouco menos de
um ano após marcar seu milési
mo gol. A última vez que entrou
em campo foi contra o Interna- .

cional, pelo Campeonato Brasi
leiro, em São Januário, quando.
o Vasto perdeu por 2 a 1. O últi
mo gol foi o de número 1.002 da
carreira, em 9 de junho de 2007,
contra o Grêmio, também em

São [anuário,
O Baixinho pensa fazer ainda

um jogo de despedida no Mara
çanã. Mas deveria ser algo bem
'órganizado, em grande estilo, em
conjunto com aCBI: e os três clu
bes que defendeu no Rio de J�
neiro. "Não pensei em nada. Mas
se alguém fizer uma proposta de
um jogo em que eu vestisse a ca

misa da seleção brasileira e tam
bém uma outra que montasse os

três clubes que defendi no Rio,
Vasco, Flamengo' e Fluminense
seria muito bem vindo".
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BELA INICIATIVA

JARAGUÁ DO SUL

Ela tem o objetivo de incentivaro

time, fazer barulho, gritar, pular, movi
mentar a arquibancada e, se necessário,
xingar o juiz. A torcida organizada é um
diferencial em qualquer time, mas na

Malwee ela é considerada o sexto joga
dor em quadra. Com o time há mais de
dois anos, a TIM (Torcida Independente
Malwee) faz jus ao título de organizada.

_ Ela tem estatuto, diretoria, camiseta,
boné, grito de guerra" patrirnôriio, pá
gina na Internet, cadastro de integran- _

tes ...e agora quer contribuír para aju
dar ao próximo, com a campanha de

agasalhos'Calor Independente".
A idéia surgiu da intenção de ajudar

socialmente. "Queremos ser reconheci
dos não só corno torcedores e mostrar

que somosmais do que isso"; disse o pre
sidente da torcida Marcelo Heidemann,
que organiza a arrecadação de roupas.

Desde que começou o grupo de ami

gos sempre se preocupou em ajudar
socialmente, mas somente agora a ação
foi _ levada adiante. A história da TIM

CONT�-CAPA-'�----��--

Umuarama de portas fechadas, no Sesi.
A diretoria da equipe colocou um telão
do lado de fora onde muita gente se con

centrou para prestigiar o time. Foi então
que resolveram criar a torcida. Na época
eram apenas dez pessoas, hoje são 96

integrantes, dos sete meses até 87 anos

'de idade.
Para o presidente da TIM, o aumen

to significativo do número de integran
tes aconteceu devido à boa campanha
da Malwee, ao apoio dos jogadores e a

possibilidade de ter novos integrantes. O
público feminino também é expressivo.
Segundo a integrante, Francini Lilian

Stinghen, são elas que mais animam e

acabam empurrando namorados e pais
pará as partidas. "Às vezes tenho que
convencer meu namorado a ir ao jogo",
diz Francici.

Você também é um apaixonado
pela Malwee? Para participar da TIM
é só acessar o site: www.independen
temalwee.com.br e fazer o cadastro

prévio.

iniciou quando a Malwee jogou contra o GENIELLI RODRIGUES

. ��rcida mai� que or anizada"FanatIcos pela Malwee orgamzam campanha alor Independente
SERViÇO

Torcida Independente Malwee tem dois anos e começou com a iniciativa de um grupo de amigos
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