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'PREZADOS
ASSINANTES
Comun�amosquenos

dias 25 e 26 de dezembro
e 1° e 2 de janeiro de

2008 não haverá edição
,

do jornal O Correio do
'. Povo. Agradecemos
pela compreensão e

desejamos a todos
um feliz Natal e um

próspero Ano Novo.

Negherbon diz que
vai buscar cargo
da Mesa na Justiça
• PÁGINA 3

Vila Freitas sofre

com esgotos e falta

de energia elétrica
• PÁGINA5

JARAGUÃ DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.808 • R$ 1,00

Müller aguarda parecer
, .

da Justiça sobre liminar
Prefeito de Corupá se defende de acusação sobre venda de bebidas na Bananentest • PÁGINA 4

RUAS/DO JOÃO PESSOA EM ESTADO DE CALAMIDADE
CESAR JUNKES

L

Secretaria de übras anuncia trabalho de recuperação de algumas vias públicas do bairro • PÁGINA 7
,

Salário mínimo vai

para R$ 408,90 a

partir de maio
'

• PÁGINA 13

Igreja Católica tem
maior número de
fiéis no mundo
'. PÁGINA9'

ONU quer Pelé
, cQmo embaixador
dos esportes
• PÁGINA 15
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• EDITORIAL

Mais impostos
"Como a votação do Orça

mento Geral da União para
2008 ficou" adiada para fe-

vereiro, conseqüência da

rejeição da Medida Provisória

que propunha a prorrogação da
CPMF, o governo ganhou
fôlego para pensar sobre o que
fazer e garantir receita de R$
40 bilhões que viria do cha
mado imposto do cheque nn,
ano quevem. A tarefa o pre
sidente Lula delegou aos mi

nistros GuidoMantega e Paulo

Bernardo, que controlam as

regras de' economia e pla
nejamento. Ontem, em pro
nunciamento ao país Lula foi
instruído para não fala; de
novos impostos que, por certo,
virão através de MPs. Até agora
um segredo guardado a sete

chaves no baú de impostos do

o presidente Lula deixou para o

ano que �m o anúncio das ações
que o gOVPmo pretende
'implementar" .

governo.
A apreensão é generalizada

e justificada. Se ógoverno, no
calor dos debates em tomo da

CPMF, usava como ferramenta
de combate a ímpossibilidade
de abrir mão do imposto sob

pena de inviabilizar investi

mentos, de mocio especial em
projetos sociais, não é de se.

. acreditarquemanterá o plane
jado com tal rombo no orça
mento sem uma nova sangria
no bolso do contribuinte. Há

que se incluir nas prioridades

Tpxtos pscritos por alunos da RpdP Municipal para o

Programa de Educação Fiscc1l p Cidadania - Cidadão

Conscipntp, rPc1lilado ppla PrPfl'itura dp Jaraguá do Sul

:Educação fiscal e cidadania
Vou contar uma história que aconteceu comigo ... Uma vez

meu pai comprou um carrinho de controle. Quando ele foi
a cruciante, questão da segu-

carregar a bateria, não funcionou. Então ele foi trocar, mas
rança pública, que exige pe-
sados e contínuos investimen-

'não tinha exigido a nota fiscal e o dono da loja não fez a

troca. Meu pai ficou tão bravo que quebrou o carrinho na

tos, tanto quanto os projetos
. própria loja.

sociais, ou até mais. O presiden- Se ele tivesse pedido a nota fiscal, poderia trocar o carrinho
te Lula deixou para o ano que

e uma parte dodinheiro do imposto iria para o governo e seria
.

vem o anúncio das ações que o ,,��usado para construir escolas, praças, ruas e muitas outras
governo pretende implementar r<,

d
: coisas, mas o meu pai não pediu nota fiscal, assim o vendedor

comome idas compensatórias. '

-lucrou.
.

Até 31 de dezembro prefere
discursar sobre o crescimento

A nota fiscal é muito importante porque sem ela essa escola
,

-não seria tão boa, e eu não estaria aqui concorrendo a uma
da economia interna no ano e

"viagem para o Beto Carreiro.
do "momento extraordinário

Sem o imposto os produtos seriam mais baratos, mas também
que o Brasil está vivendo". Até sem o dinheiro do imposto não iria ter escolas bonitas, praças,
porque a demanda de aliados

ruas 'asfaltadas, etc.
por cargos no governo au-

.Exigir nota fiscal é um direito e dever do cidadão. Vamos
mentou, de olho até mesmo

nos tornar cidadãos conscientes.
no Ministério das Minas e Vale lembrar que há pessoas que acham que recibo é o

Energia. ,E.esse é outro pro-
mesmo que nota fiscal, mas não é. O recibo só serve para

blema que precisa ser re-
comprovar a compra e o pagamento de algum produto.

solvido logo, para não correr .

Então, não se engane, exija sempre nota fiscal.
o risco de nova derrota no

Senado. • Edilson Pawlak, aluno vencedor da Escola Ribeirão Molha

• PONTO DE VISTA'

Fortalecimento
do associativismo

Chegamos ao funde 2007 com
a certeza de que houve signi
ficativos avanços que fortalecem
ainda mais a ação associativa na

região. A busca de uma atuação,
integrada das entidades que

representamo setorprodutivo, em
favor da articulação empresarial e
na melhoria em áreas essenciais

para a comunidade, refletindo no
crescimento sustentável do mu

nicípio, tem sido a linha de

atuação das entidades.

Graças a essa articulação em

todos os níveis de representativi
dade, vários projetos tiveram

continuidade e o�tros ganharam
impulso. Dentre eles, semdúvida,

'

a continuidade da ampliação e

modernização do Hospital e

Maternidade São José merece

destaque pelo seu forte impacto
social, uma vez que esse· esta

belecimento de 'saúde' atende
diretamente aos pacientes do
Sistema Único de Saúde.

Chegamos ao término demais
um período da administração da
entidade com a certeza de que o

movimento associativo continua

bern articulado, buscando sempre
oque émelhorpara a comunidade
e contribuindo ara que os em

presários de todos os portes al
cancem as ferramentas necessárias

para melhorar a gestão de suas

empresas. Mantivemos a preocu
pação em dar seqüência ao pla
nejamento traçado em gestões
anteriores, incrementando ou

estabelecendo novas ações tendo
como parâmetro 4 diretrizes:
Benefícios à Comunidade e

Melhoria da Infra-estrutura;
Melhoria da Competitividade da
Classe Empresarial; Fortalecer e
Defender os Interesses e Neces
sidades da Classe Empresarial; e

Busca daExcelência naGestão da
Entidade. Apoiadas nessas dire

trizes, 38 projetos estabelecem um

plano global fundamentado em

Exigir a Nota Fiscal é a solução'
para termos uma cidade melhor• Paulo César

Chiodini,
Presidente da ACIJS -

Associação
Empresarial de
Jaraguá do Sul

Quando nós compramos ummóvel, um acessório ou um alimento,
devemos exigir a nota fiscal.

Infelizmente, por falta de informações,muitas pessoas não sabem
o que é a nota fiscal, e por isso não exigem na hora de comprar algo .

. ,A explicação é muito simples: a nota fiscal é um comprovante de

'que você tem posse do objeto, contendo também o lote, poismuitas
.vezes existem coisas iguais às suas, e alguém pode tomar o que é seu;

,

se não tiver a devida nota'.
Um Cidadão consciente sabe que o cupom fiscal é o meio para

termos uma cidade sadia, alegre e acima de tudo poder ensinar e
dar o exemplo que a nota fiscal é a solução para termos uma sociedade
melhor.

.

Assim, quando todos fizerem sua parte, a nossa cidade poderá
investir mais na saúde, educação, segurança e nós sempre nos

comprometendo a exigir a nota ou o cupom fiscal.

metas como'o aperfeiçoamento da
gestão dos associados, a capaci
tação da equipe de colaboradores,
a representatividade junto ao

poder público, a integração com a

comunidade, estímulo ao em

preendedorismo e a contribuição
para melhorias da' infra-estrutura

para a regíão..
Como resultados concretos

.

aparecem o fortalecimento das
atividades dos Núcleos Setoriais,
com o incremento de 19 para 27 '

grupos de segmentos organizados;
a ampliação da estrutura interna,
com ênfase na otimização dos

serviços e na melhoria da ca

pacitação; e a implantação de
novos serviços cólocados à dis

posição dos associados;Na áreade
aprimoramento empresarial, além
dasdiversas atividades comocursos
e capacitações, entre outros even-

.
tos realizados com sucesso, comoo

Encontro de Empresários e o I
Encontro de Idéias.

• Leonardo Augusto Borck Larrozo, aluno vencedor da Escola Alberto Bauer
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POLITICA
Ver e crer
PSDB ainda não se

manifestou oficialmente
sobre o voto do vereador
Ademar Winter para a

'

colega Maristela Menel
(PT do B) à presidência
da Câmara.Diretório tu
cano havia orientado
Winter, por escrito, a

votar em Dieter Janssen
(PP). Vão expulsá-lo via
comissão de ética? A

pergunta é pertinente,
afinal, conchavos po-

,

líticos para levar van

tagens tambéin ferem a

ética.

Resposta
Aliás, e não é de ago-

Bate volta

boca que se seguiu, o

presidente do diretório

tucano, Irineu Pasold,
acabou cutucando José
Osório de Ávila (DEM),
que também roeu a cor-da
de acordo f�ito na eleição
do atual presidente do

Legislativo Rudolfo Ges
ser (PP) . Ávila devolveu, ,

cobrando promessas que

,

teriam sido feitas por Pa-
. sold quando prefeito, e"
segundo ele, não cum- "

.pridas.

Celso Machado
I'fdacao@Qcorll'iodopovo,com,br
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CÉSAR JUNKES Lá e cá
Projeto de construção do

novo estádio do Marcílio
Dias estápronto. Resultado
de parceria com a Mega
Sport SystemsCorporation,
para a remodelação doHer
cílio Luz, que inclui a cons
truçãode umshopping cen
ter e de escritórios comer

ciais. E o Juventus? Para o

primeiro jogo do estadual,
dia 20, tem até treinador,
uai.

Revide

Escolasmunicipais de [a
raguá do Sul devem-adotar
o ensino da língua italiana.
Maisparapreservaro idioma
de importante contingente
de pessoas da época da

, colonização e commilhares
de descendentes morando

aqui. E porque não o ale
mão, inglês, espanhol? estas
últimas de inegável impor
tância pàra 'uni .sem nú

mero de profissões?

Rr,ação 1

Postura
-Terrys da Silva (PTB) encarou a derrota da oposição

como "uma vitória da coerência". Referia-se a postura
, que a maioria do grupo de oposição ao prefeito
manteve.nas três últimas eleições para a presidência
do Legislative. Exceção, dessa vez" de Maristela,
Negherbon e Jurandir Michels (PV).

RETRANCA

Para compensar a perda
da CPMF, o governo já
anunciou aumento das alí

quotas do INSS para todos
os trabalhadores comcartei-

W' Em janeiro o vereador Jaime Negherbon raassinadaazoramesmoemra, mter ameaça re- b

volver o passado (?) de (PMDB) impetra-rnandado de segurança. Foi o dezembro. Exceção dos au-
Pasold quando prefeito. que disse ontem à coluna, para reaver o cargo de tônomos. Mas manteve

Mas não tem razão vice-presidente da Câmara, eleito que foi no dia
acima de R$ 1 bilhão os

quando diz que a de- 20. Escorado no Regimento Interno, Ronaldo
gastosque pode fazer a bel

mocracia: permite a ele Raulino (PDT), segundo mais votado para a . Anúncio, ontem, do relatorda revisão roOrçamento
prazer; sem autorização de

função, diz que a cadeira é dele: na mesma da Uma,
,_

o para 2008, José Pimentel (PT-CE) com toda
agir como quiser. Não é ninguém.

,

d tá legislatura, o mesmo vereador não pode exercer pompa: salário mínimo sobe de R$ 407,30, proposta
assim quan o se es a

"

". ,�����;;�:"�,c;;:��JZ�;;���;�Z;�JlM�!� """oI <;!�"" .•�;;;;;'��:��::::�.: ,. � .

.:
.

b -- n \o; presidente Rudolfo �êssêr (P"PY: sem avar da ""í' E olhé�ue em rewrsos·-, Iii'
"

'lo(
tao so re truS ura a ser ".

d d P I assessoria jurídica do Legislativo, diz confiar na paraaPACagovemojá tem DI"caa ota a. ar exemp o, , " " " , _

I
' _ d CA presidente eleita Manstela Menel (PT do B), disponíveis R$ 504 bilhoes

na e elçao a amara. .'

P I'
.

.'

, também com o voto dele. que, segundo palavras do
e o VlStO, esse arranca-.. ,

b ind
'

I próprio presidente Lula no
ra o am a val onge. , úl

'

dia 24 ". _. d
2

nmo ., serao eso-

Reação vados para gerar empregos
Negherbon vai mais longe e lembra que quem o quer e renda no próximo ano".

No calor do bate- tirar do cargo também ocupou função indevidamente
na comissão que investigou denúncias de irregularidades Idiornas
no contrato de terceirização damerenda escolar. No caso,
RonaldoRaulino, que à época da formação daCEI estava

.

sem partido. O RI proíbe a inclusão de vereadores não

filiados, incluindo a partícipação em funções na mesa

diretora e em comissões técnicas'da Casa. '

Pois é
JornalNacionalmostrou procedimento comóleo de

frituras na cidade de São Francisco, Califórnia. É lei.

Como resultado finalda coleta e destinação obrigatória,
é usado até como combustível. Em Jaraguá a Câmara

aprovou projeto do vereadorRonaldo Raulino (PDT),
mas o prefeito Bertoldi 'fritou' a proposta, alegando
que a iniciativa é exclusiva do Executivo. Mas não

mandou projeto de mesmo teor ao Legislative, Agora
aCâmarahomologa na próxima semana.

Indignado
"O pau vai comer", disse o diretor da Polícia

.

Rodoviária Federal, Hélio Derene, inconformado com
a violência nas estradas durante o f�riadão de Natal.
A PRF, segundo ele, tem um efetivo ainda da década
de 70, com cerca de 9.500 homens, quando o

necessário seria o dobro. Câmeras, radares e

bafômetros serão utilizados full time na passagem do
ano. Vai faltar bloco de multas.

Mínimo

PM admite que se não houver colaboração da

vizinhança, ou de parentes, as rondas nessa época de
férias coletivas podem não ter a eficácia desejada.
Sugerem que proprietários usem de todas as maneiras

possíveis para proteger as casas: alarmes, cadeados,
enfim. E que comuniquem a alguém de confiança a

sua ausência.

CARLOS KILLIAN/ALESC

Perigo
O volume de lixo eletrônico

aumenta na proporção de 3% a

5% ao ano,muitos com resíduos

cancerígenos descartados sem

qualquer preocupação. Projeto
do deputado,Darci de Matos

(OEM), já aprovado; obriga
importador; fabrícante.e empresas
a dar destínaçãó fuml c6rreta.
Terão prazo de 180' dias para

apresentar projeto de coleta.

((
Jangada
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MANDADO DE SEGURANÇA

Prefeito de Corupá recorre à

Justiça para evitar cassação
MüUer é alvo de uma

-Comissão Processante
criada pela Câmara

CAROLINA TOMASELLI
CORUPÁ

Oprefeito deCorupá,Conrad»
Müller (PP), impretou mandado
de segurança com 'pedido liminar
contra ato do presidente da
Câmara de Vereadores, Loriano
Costa (PSDB). Müller questiona
judicialmente a instauração de
umaCP (Comissão Processante),
que poderá culminar com a

cassação de seu mandato, por
suposto crime de improbidade
administrativa. Ele é acusado pela
comercialização de bebidas em

festadomunicípio sem a realização
de concorrênciapública.Opedido
tramita no Fórum daComarca de
Jaraguá do Sul, que abrange

7

Corupá.
No mandado de segurança,

Camada Müller argumenta que
os vereadores favoráveis ao

relatório da CPI (Comissão
Parlamerttar de Inquérito) não

poderiam votar também pela
criação daCP. "Na verdade, trata
se do óbvio, pois no Estado de
Direito, sobre o qual pautou-se a

novel Constituição deste país, é
inconcebível que acusador e

julgador sejam a mesma pessoa,
verdadeira heresia violadora dos

A CP (Comissão Proces

sante) da Câmara de Verea
dores foi criada no último dia
10, comaprovaçãodo relatório
daCPI (ComissãoParlamentar
de Inquérito), por cinco votos
contra três. O documento,
formalizado a partir de 18 de- -

poimentos, apontou irregulari
dades na comercialização de
bebidas alcoólicas por fUncio
nários da Prefeitura na festa
de 110 anos domunicípio, já

Müller argumenta que a denúncia exige seis votos para ser acatada

mais comezinhos direitos fun
damentais do cidadão", defende
o prefeito.
A defesa do prefeito afirmaque -

o resultado da investigação daCPI
deveria ser encaminhado ao

Ministério Público para uma

eventual ação na justiça. "Não
pode ser encampada para a for

mação deComissãoProcessante".
Também argumenta que a de
núncia, para ser acatada, deveria
ter sido aprovada por dois terços
dos votos, portanto com seis dos
nove vereadores favoráveis, e não
cinco, como ocorreu. Toma pai
base as constituições Federal e
Estadual, que exigem dois terços
dos votos dos parlamentares para
admissão de denúncia por crime
de responsabilidade, no caso de

que não houve processo licita
tório. A denúncia partiu do ex

secretário de Saúde, Marcelo
Ferreira Gonçalves, filiado ao

PSDB.
Na sessãodo dialü, votaram

pela aprovação do relatório e, em

seguida, pela criação da
Comissão Processante os

vereadores Lauro Twardowski
(PPS), Herrmann Suesenbach,
Fábio Espíndola, AdelinoHauffe
e Ingo Heideke, todos do

-presidente da República e

governadores.
O advogado do prefeito, Ales

sandro BalbiAbreu, informou que
ainda não há data para a decisão

sopre o pedido liminar, atémesmo
porque o Fórum encontra-se em

período de recesso, que termina

em 7 de janeiro. Segundo ele, a
juíza deDireito pediu informações
complementares à Câmara de
Vereadores, que também está em

recesso. "Omandado de seguran
ça tem procedimento próprio,
diferente de uma ação normal. A
juíza poderá tanto tomar uma

decisão prévia ou final", explicou.
No caso do pedido liminar ser

acatado, o processo em tramitação
no Legislativo é arquivado au

- tomaticamente.

PMDB. Dois deles integram
a CP: Lauro Twardowski é

presidente e Adelino Hauffe
é relator. Gilmar Brayer (PP)
representa a bancada gover
nista comomembro. Como à
bancada oposicionista tem a

maioria na Casa, a sessão de
julgamento tende a culminar
com a cassação do mandato
do prefeito, que no último
dia 17 foi notificado a apre
sentar defesa. (Cf)

Guaramirim beneficiada com

verba da Petrobras para o FIA

Gerente de Comunicação, José Barbosa (de pé), anuncia as verbas

ESTADO DE SANTA QAT/IRINA I PODER JUOICIARIO
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jgsciv3@y.sc.gov.br
Juiz de Direito: Edenildo da Silva
Escrivã Judicial: Marisa�Sdlroder Feliti
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Jàraguá do Sul (SC). I tde dezembro de 2007.

GUARAMIRIM
O Ceac (Centro de Apoio à

Criança e ao Adolescente) de

Guaramirim, é uma das entidades
beneficiadas com o repasse de
recursos feitos pela Petrobras para
projetos de Fundos para a Infância
e Adolescência. A estatal vai

.-

investir os recursos na ampliação
do projeto Oficinas Pedagógicas

,

voltado ao atendimento a crianças
e adolescentes com

desenvolvimento de atividades de
arte-educação e esporte.Alémde
Guaramirirn, orepassedaPetrobras
beneficiaAraquari, Garuva,Itajaí,
Navegantes e Paulo Lopes, na
Gránde Flor.ianópolis.NoEstado,
foram escolhidos projetos que
receberãoR$350.0c0,OO.No total,
incluindo São Paulo e os três

estados do Sul, o valor destinado
este ano pela Petrobras é de R$
6.817.447,86) contemplando 58

/

municípios
Os recursos destinados aoFIA

sópodemseraplicadosemprojetos
de defesa dos direitos de crianças
e adolescentes em situação de
risco socialou pessoal, de combate
ao trabalho infantil, de apoio à

profissionalização de jovens e de

orientação e apoio sócio-familiar.
Seguindo esses critérios, a

Petrobras seleciona osmunicípios
do entorno e região de influência
de suas unidades de negócio e

cidades que integram as rotas de
abuso e exploração sexual infantil
ou regiões com baixo da IDH

(Índice de Desenvolvimento
Humano). Os recursos sâo

deduzidos do imposto de renda.
Ovaloré limitado a 1%do imposto
devido. Os fundos são geridos
pelos conselhos Municipais e

Estaduais dosDireitos daCriança
e do Adolescente.
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Esgoto corre a céu aberto no bairro Vila Freitas
As famRias também
não têm energia e

JJI1.;.\,coleta de lixo

OSNIALVES

GUARAMIRIM
,

Os moradores do bairro Vila

Freitas, emGuaramirim, estão há
mais de cinco anos esperando por
obras de tubulação do esgoto que
corre atrás das casas. As famílias
reclamam do mau cheiro, dos
mosquitos e afirmam que ratos'

entram dentro das casas. O

problemamaior está concentrado
na rua João Pedro Raitz onde a

situação das famílias é irregular.
Nesta rua, que tem extensão

aproximada de 1000 metros, os

últimos 300 metros não contam

com a coleta de lixo, rede de

iluminação pública e esgoto
canalizado, oferecendo grande
risco à saúde, especialmente
crianças e idosos.

Esaul Martins, que reside na

localidade há cinco anos, afirma

que é corpum o aparecimento de
ratos e cÕb'1as' até mesmo dentro
das casas. ''Naúltímasemanaforam

capturados um rai�ro da
minha casa e uma cobra muito

próximo à outra residência, onde
minha filha e outras crianças
brincavam", disse Esaul.

Para Zélia Mata, 38, além do

perigo do esgoto a céu aberto, o

:rabicho' feito para puxar energia
elétrica para a localidade também
coloca em perigo a vida dos

moradores, pois "as casas são de
madeira e qualquer sobrecarga
pode causar uma tragédia",
afirmou. Quando anoitece, o

problema maior são os mosquitos
que invadem as residências.

De acordo com Francisco Luiz
de Souza, gerentedaSecretaria de
Desenvolvimento Regional para
Guaramirim, "existe projeto da

construção de uma nova rua que

ligaria o bairro da ilha da Figueira
à rodovia SC413.O custodaobra
está acima de R$ 1 milhão .

Acidente entre carro e moto

deixa ·ferido grave no centro
GUARAMIRIM

Um acidente envolvendo
um Ford K, placas MEC-0241,
de Jaraguá do Sul, dirigidopor
Nestor Francisco da Silva e a

moto Tornado 250 de placas,
MFM-4959, de Guaramirim,
pilotado por Anderson Do

minguez da Luz; 19, deixou o

motoqueiro ferido com gra
vidade.

O acidente aconteceu na

rua 28 de agosto, região
central da cidade, às 22h20
de quarta-feira e Anderson

Domingue-
r .: encaminhado

ao Hospital São José com

perfuração no antebraço
esquerdo, excesso de he

morragia e suspeita de fra
turas por todo o corpo.

De acordo com os Bom
beiros Voluntários; a colisão foi
frontal entre os doismotoristas.

FACADA - Uma discussão
entre dois ex-namorados ter-

minou em agressão ontem às 16
horas na rua 11 de novembro
no centro de Massaranduba.
Mirian Ribeiro da Luz foi es

faqueada pelo ex-namorado,
Nilson Oechsler, no braço e

perna direita. Nilson estava

embriagado, foi detido em

flágrante pela Polícia Militar e
encaminhado a delegacia de
Guaramirim. A vitima prestou
queixa contra o agressor que
está detido na Delegacia de
Polícia Civil. (OA)

OSNI ALVES

Zélia Mota (foto) reclama que, com o calor intenso, o mau cheiro que exala da vala é insuportável
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RESOLUÇÃO N° 29/2007

RUDOLFO GESSER, Presidente da Câmara Municipal de

Jaraguá do Sul, no uso e exercício de suas atribuições legais, faz saber o seguinte:

Considerando o requerimento do Vereador Ronaldo Trajano Raulino, do Partido'
Democrático Trabalhista-PDT.

Considerando o disposto no artigo 20 da Lei Orgânica do Município de Jaraguá do Sul,
que assim expressa:

"Art.20 - O mandato da Mesa Diretora será de um ano, proibido
a reeleição de qualquer de seus membros para o mesmo cargo, na mesma

legislatura".

Considerando que o Vereador Jaime Negherbon está impedido de ser eleito para o

cargo de Vice-Presidente e,

Considerando que o Vereador Ronaldo Trajano Raulino, obteve a maior votação após
o Vereador impedido e,

Considerando a imposição legal de cumprimento das normas legais e constitucionais,
por parte desta Presidência,

RESOLVE:

Art. 1° - Declarar NULA a eleição do Vereador Jaime Negherbon para o cargo de Vice
Presidente da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul.

Art. 2° - Declarar eleito o Vereador Ronaldo Trajano Raulino para o cargo de Vice

Presidente da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, porter obtido a maior votação e

não haver qualquer impedimento legal para a posse no cargo.

Art3° - Esta Resolução entrará em lIigor nesta data, revogadas as disposições. em
contrário.

J�raguá do'Sui, 21 de de�erT1br� de 2001. '

RUDOLFO GESSER .

Presidente,

-EDITAL' <'

-

Reqisfro' de xm6veis da. COII!arca de Jara�á d� �ul/sé·,
. '_ •. '-'." .

l .•
,

lSA MAR'l'A �BR ZIEMANN, OfiCiala do. R�gistr6 de.
Imóveis da Comarca de Jàràguá\do Sul/Se,:' torna pub�id'o. pelo, presénte:
edital, que DALMIR JOSÉ' ROBINI, .CPF, n": 294.729.919-53,:- solteiro,

.

comerciante, 'residente e domí c iLiado
' na Rua' Angelo Rubí n.í rio i347,

fundos, Bairro Barra do Rio Molha, nesta cidade; ESPóLIO DE ADELINO.
KOEPP, CPF nO. 418:249.709-00, neste ato

.
representado pela

inveDtariant8: aOSAIiGBLA KoEPP, CPF. n" '605.699.46'9-'99, brasileira;
solteira, comerciária, resi<fente e dcmí.cí Lí.ade :

na Rua 856-ErvÍIl R�x
n" 2818, Bairro Rio da Luz; nesta cidade e MARISA .VOIGT, CPF n·
757.786.459-53, brasileira,

.

separada
.
judí.cí.e Iment.e , residente' e

domiciliada na Rua' 12":Avenida Prefeito' Waldemar Grublia n? 3727,
Bai�ro Centenário, nesta, cí.dáde, REQUE'RERAM com base no artigo' 213,'
inciso II, da Ler n° ii.015/73, com as' modí f ícações Int.roduz í.das- pela
Lei n° 10.931,' de .. 02.08.2004,' a' RETIFICAÇÃO DE .ÁREA do .iinó"el)·
ccnsí atente em um 'terreno situado nesta' crdade , Rua 533�Abtámo Pradí}
registrado sob R.I � R.2':'S, 24'7, fich'a 01/01v;, Liyto' 2':1<G,' a; "ser>
retificado conforme' planta' e memorial, descritivo' arquivi!dos neste'

.

Registro de rmóveís, sendo' que, no{:, termos dos" §§ 2°"e .. 3·
.. do.

mencionado dispositivo' .legal';. FICAM NOTIFICADOS
.
OS ." CONFRONTANTES 'A'

SEGUIR NOMINADOS para, que'í;éndo, se, maní.restar , no' prazo de' 15"

(quinze) dias (a contar da 'presente:, pUQlicação).;·· CONFRONTANTES �.

Nelson Dalcanale e, EÚsa
.

Dalcanale; ·.Mario Dalcanale e Vera C'ury'
Dalcanale; Aristides. Dalcanale e carmen bí!lcanale; .orj.ando Dalcana1e
e Verônica DalcanaÜw. Lui-des Oalc� � José Pinto de Melo: Ademir
Dalcanale . e Vanderleià' de '. ,Oliveira:;:'i:Jâlcanale;. Iraqi Dalc�
Sabrina Formigari; ': Itiheu> hske) r'Jaqueline 'Formigari; Thiago
Dalcanale; Jucineia F,ormigari; Jaime Dà�cilOale Junior i Isolde Piske
Dalcanale, toàos res'identé.s e, domí c.í.Lí.ados na Rua, Abramo pradi nO

291, Bairro Barra do Rio Cerro, neste cidade. Se' .for o caso, 'a

manifestação deverá' ser feita na forma' :de impugnação:' fundamentada,
dirigida ao endereço deste Registro de Imóveis (situado na .Avenída
Mal. Deodoro da Fonseca n· 1683, cen�ro, pa cidade de Jaraguá do Sul

SC, expediente: horário especial das 12: OOh às ,,18! OOh no período
compreendido entre os dias 20 de dezembro de 2007 e 06 de janeiro de
2008 e a partir do dia 07 de janeiro de 2008 das 09: OOh às 12: OOh e

das 14: OOh às }8': OOh), advertindo-se desde já' 'que presumir-se-à a

anuência dos confrontantes que não apresentar impugnação no prazo da

notificação.

JARAGUÁ DO SUL, 20 DE DEZEMBRO DE 2007.
A 'OFICIALA� 'T"'> i)J!-o �9

"A... W-""Ar---
. I

.

.

correio.com@ocorreiodopovo.com.br

Decoraç�o Natalina
A decoração da empresa Dalila Têxtil teve a participação de

24 internos da Casa de Apoio Padre Aloísio Boeing. Eles
confeccionaram uma árvore, de oito metros de altura, com
material recicláveL Foram utilizadas cerca de 700 garrafas pet
para a composição da decoração. "Por estar localizada emmeio
à natureza com esse trabalho tivemos a oportunidade de mais

. uma vez articular a preservação domeio ambiente", ínforma o
presidçnte da Casa, Sérgio Pedrotti. A tarefa promoveu, entre
outros aspectos, o fortalecimento do trabalho em equipe, a
criatividadee o sensade responsabilidade.Alémdaoportunidade
promovida pela empresa, a mesma fez a doação de três rolos de
malha para confeccionar camisetas personalizadas da Entidade..
"Com isso, a comunídade em geral poderá acolher e vestir a
causa na preservação da vida sem drogas", comenta.

DIVULGAÇÃO

007.

FALECIMENTOS
Faleceu às 6h30 do dia 21 ,

TiagoAdrianAntunesAndrade
com idade de 20 anos. O
seputamemo foi realizado dia 22/
12/07 as 9h, saindo o féretro da
Gomunidade Imaculada
Conceição no bairro Jaragua 84,
seguindo apos para o cemitério
da Barra do Rio Cerro.

.

Faleceu às 8h. do dia 23 a Sra.
Olga BernaskiWeinfurler,
com idade de 87 anos. O
sepultamento foi realizado dia 24/
12/07 as 9h, saindo o féretro da
residência no a�o São Pedro -

Garibaldi, seguindo apos para o
cemitério da mesma localidade.

Faleceu às 7h15 do dia 24, o Sr.
Rudolfo Bockor com idade de 73
anos. O sepultamento foi realizado
dia 25/12/07 as 9h, saindo o
féretro da residência no Ribeirão
das Pedras, seguindo após para o
cemitério da mesma localidade.

c!.:ii:�. �-.:��
EDIXÁi;; ',;

Faleceu às 13h do dia 24,
Adriana Maurisens Rulsatz
com idade de 28 anos. O
J5epultamento.foi realizado dia2,5/ _'

1 1211 as 17h, saindo,o'féretro da ..

,
residência no barro Santo'

.

;,: Estevão -Esfrada Garibaldi,' ,

,seguindo ap6�,para o,cemitério
,s.'de Santo Estevão.:"

.

�
..·t� :',;..

.

,','. '. ,/;._,{�

• FEDERAL
'

.. _

�
',,'

. :

' .

'''. >:_ ,.-. . ',. r -c

Registro de, Imóveis'da'.Comarca de Jaraguá do:Sul/SC."·,
. '. _ :_.-:::: .\': "

.�, "", ','\ -:J

<�/ !:' ':� .:._"'�::<'
lSA·'MM'l'A K>BR ZIEMI\!lN;i:, Oficiala. do Registro de

Imóveis da Comarca de Jaraguá do S\ll!SCi;··,tórna público pelo presente
.

edital, que ILSE KBIS�, brasileira,:_viúvà, do lar, CI n? ·�.004;311-·
O-SESP-SC, CPF n° 936.08.4;209-59;':rVo� REISER, brasileiro, operador
de máquinas, CI n" 2. 763.'22S-SESPDC�SC;;CPF n" 760.924.029-04, casadc
pelo 'regime da Comunhão' Parcial de,.lie�s:i "na vigência da .·Lei 6.:515/77"
com MARLETB lWIIIENBERG KEISER, bras

í Iedra, do lar, CI n". 3.'310.807-"
SESPDC-SC, CPF n" 936.440.279-00; j:SMAi 'RElSER, brasileiro, operador
de máquinas, CI n": 2/C-3. 311. 843�SS'P_:�Ci CPF n· 025.129. 879�57,
casado pelo regime da Comunhão Parcij),L de Bens, na vigê�icia,' da 'Lei
6·;515/77, com ROSII.ENB SIVA PÉTENE'KEI�, brasileira, do lar; CI'no
1.970.184-SESP-ES, CPF nO 082j04.;::).lJ�14; lSALIR Kln;S� NIENOWi.
biasileira, do lar, CI n" 2.763.ÚZ.':;Ó;:,SE:SPDC-Sc', CPF n" 751'.483:829-
5�,; casado pelo regime da Comunhão ,p���:Ía1 de Bens, na ,vigêríeia/da .

,L-éi 6.515/77, com WAI.tqR 'NIEMOli, brá's�:l��'rO, operador de, m,1"qUirtas; CI .. '

·.ri.· .. 2.761.038-1.-SESPDC-SC; CPF. n" "a60;:90t;699�04, toàos ·residente.s,·e
. domiciliados na Estrada' Garibaldi; :.s/n,·/neste municípió, REQUERERAM:
.com base no artigo 213,' inciso If, "/:'da. Lei n° 6.0fS/(3, -com v as

modi f í

cações introduzidas pela Lei nO· • ._lO. 931, de 02.08: 2004, a

RET.IFICAÇÃO DE. ÁREA do' imóvel consistente 'em um terreno s ítuado neste :

município, na localidade de Jaragilá Alt,o, cortado pela JGS-'050"Sem:
Nome, matriculado sob n? 47.132 e registrado sob R.1 e. R:2�47 .132,
ficha 01/01v, Livro 2-RG, a ser retific.?do, conforme planta. e. memo..riaÍ
descritivo arquivados neste Regist •.o- ..�e. Imóveis, sendo, que,. nos
termos dos §§ 2° e 3· do mencJ.oijaci,_o dispositivo legar;;, FICA
NOTIFICADO O 'CONFRONTANTE A SEGUIR/"NQMINADO para, querendo, se.

manifestar, no prazo de 15 (quinze),i:.êil.as (a contar' da presente
publicação) : CONFRONTANTE lONE" .PEDRO PINTER, , residerite e

domiciliada. na Estrada Garibaldi, sino,' neste mynicipio; Se, foi: o

caso, a manifestação deverá ser feita na forma de' impugnação
fundamentada, dirigida ao endereço deste Registro de Imóveis (situado
na Avenida Mal. Deodoro da Fonseca n" 1683, centro, na cidade de

Jaraguá do Sul-SC, expediente: horário especial das 12:00h às 18:00h
'no per

í

odo compreendido entre os dias 20 de dezembro de 2007 e 06' de

janeiio de 2008 e a partir do dia 07 de janeiro de 2008 das 09:.00h às

12:00h e das 14:00h às 18:00h), advertindo-se desde já que presumir
se-à a ari�ência dos' confrontantes que não apresentar impugnação no

prazo da notificação.

R.Ângelo Schíochet, 77�SaIa:03-een/To
Jaraguá do sul-se (Em frente da Mauro ,Veículos)

TeVfax,:47-3371-2991
E·mail:wbatalha@uol.com.br

. .JARAGllÁ -D9 S?LrI 18
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Moradores redamam de pó e

lama no Bairro'João Pessoa
Rua Manoel da Costa
deve começar a ser

pavimentada em 2008

, DAIANE ZANGHElINI

JARAGUÃ DO SUL
O micro empresário Nilton

Eing, aguarda ansiosamente pela
pavimentação do trecho de cerca
de seis quilômetros da Rua Ma
noel Francisco da Costa, que liga
.jaraguá do Sul a Schroeder. Pro

prietário de uma mercearia e um

dos moradores da principal via do '

bairro, Eing relembra que a rua

chegou a ser fechada pela comu
nidade, em protestos por melho
rias. "Émuito pó e lama.Além dis-:

'

so, faltam lombadas. Algumasfo
ram feitaspelosprópriosmoradores,
para reduzir a velocidade dos
veículos", comentou.

Mas, de acordo com o ,se:
cretário de Obras, Alberto Mar

catto, oproblema deve começara
ser resolvido no próxim9 ano.

Segundo Marcaftb� a Prefeitura
busca recursos ju{ít� aos governos
estadual e fedel"âl pará o as

faltamento do tre�ho - por ser

rodovia estadual'� com inves
timentoprevisto a�R$ 3 milhões.
Para facilitar o ��ebimento da
verba, a obra deve ser dividida

- "'''''� ",
',.:>.:.- .

HISTÓRI'Â

i'

,
Aceitamos

, encomendas
,

' para festas

r

!
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Poeira levantada pela passagem de veículos incomoda as pessoas

em partes. Entre as obras lo-:� os motoristas são obrigados a

calizadas na Manoel Francisco . reduziremmais a-velocidade pa-.:,

daCosta estão a EscolaMachado} ,'o ra trafegar", disse.
de Ássis, a única do bairro, e a/ Outroprojetoaguàrdadopela
Igreja São José,'além de bares,�: comunidade, que vem s�ndo
mercearias e empresas de pe- � discutido com a Prefeitura, é a

queno porte. abertura de uma rua.paralela a

Opresidenre daAssociaçãode Manoel Francisco da Costa,
Moradores, Cláudio Krause, entre a escola e a empresa Bet
comentou que um dos objetivos mec, para que os estudantes pos
da comunidade é a substituição' sam trafegar com mais segu
da lombada eletrônica perto da rança. O secretário-de Urba
escola por lombadas físicas. nismo, Afonso Piazera, não foi
''Acreditamos que as lombadas encontrado para falar sobre as

físicas são mais eficazes, já que lombadas reiviridicadas.

• Cerca de 3,500 moradores
• Uma área de lazer
• Uma escola: Escola Municipal de
Ensino Fundamental Machado de
Assis

• Um CEI: Centro Municipal de
Educação Infantil Cecília Satler Karsten

• Um posto de saúde
• Abasteci,mento de água tratada: 100%
da população,

• Esgoto sanitário (sistema fossa/filtro):
20% da população

OVELHA, COELHO,

Outra reivindicação da co
munidade é a instalação de
mais duas áreas de lazer no'
loteamento Spreedemann e na
Cohab,De acordocomCláudio
Krause, as duas localidades

juntas englobam cerca de mil
famílias. Os moradores tam-

'

bém pedem a revitalização da
área de lazer do Loteamento

Baviera, com a instalação de

brinquedos novos e de um

campo de futebol de areia.

"Há tantas crianças aqui,
mas os brinquedos estão velhos
e feíos.,dá até um pouco de
medo", disse a dona-de-casa

ÚrsulaWolf, que levou o neto

para brincar-no local. O presi
dente da Fundação Municipal
de Esportes, Jean Leutprecht,
disse que, a princípio, não está

prevista a abertura de novas

áreas de lazernobairro,mas que
"tudodependerádo orçamento
previsto para o próximo ano".
Em relação à área de lazer no
loteamento Baviera, Leut
precht disse que uma equipe
deve, nessa semana, fazer uma
avaliação do estado dos brin- ,

quedas e se é possível construir
um campo de futebol de areia

na área.

Mato avança em di,reção ao parque infantil da única área de lazer

Ainda no Loteamento

Spreedemann, adona-de-casa
Tânia Bueno ,Terra, 34, tam
bémaguardaperdiasmelhores.
Moradora daRua 21 de abril,
uma continuação da RuaMa
ria Helena dos Santos de Al
meida, Tânia comentou que
a falta de pavimentação, alia
da ao fluxo de veículos, pode
ter sido a causa de um sério

problema de saúde durante a

gravidez.
"Tive problema de pulmão,

e omédico falou que podia ser
porcausa do pó da rua",
relembrou, acrescentandoque '

os moradores já reivindicam a'

pavimentaçãohá Cerca de seis,' .

anos.
.

O presidente da'
Associação de Moradores

,
também criticou o anti-pó nas
ruas Oscar Ferreira Mendes e

Paulo Eggert, no Loteàmento

bovino, suíno, ffâ'tlgos de granja e caipira.
toda linha de d��rados' '"., "

Mostre para s_eus amigos.."_ fazer o melhor churrasco, adquira
, ,

aqui CamesN�>(""'_ e fomecemos a receita) .

RR Hli R Hi Ââ �6BN'E
Av. Getúlio Vargas, 503 - ,Sala.7 (Anexo ao mercado mUnicipal) (47) 3275-3762 I (47) 8825-6656

.
. .!�

Spreedemann que, segundo
ele, estão e� "péssimo estado
de conservação", e ressaltou

que, com exceção de parte da
-

Manoel Francisco da Costa,
nenhuma das demais ruas do
bairro são pavimentadas.

O secretário de Obras
informou que as ruas Paulo

Eggert e Francisco Panstein
devem ser pavimentadas no

próximo ano por meio do

programa "NossoAsfalto", bem
como algumas ruasdo lo
teamento ltapocuzinho. Afir
mou, no entanto, que a Pre
feitura não recebeu nenhu�
abaixo-assinado requerendo a
pavimentação das ruas' 21'de
Abril e Maria Helena dos
Santos de Ahneida. "Quando
isso acontece, dosmoradores,
urSQS para as melhorias",
explicouMarcatto. '
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SÁOPAULO
o cozinheiro Bemardinho (Thiago Mendonça), finalmente vai

realizar um antigo desejo: abrir O seu próprio restaurante em "Duas
Caras". O sucesso de suas receitas entre 'os moradores da Portelinha .

e a dedicação o levam a inaugurar, daqui a 15 dias, o Castelo de São
Jorge, que promete ser o ponto de encontro da favela: No cardápio,
claro, não faltaraó seu famoso bacalhau à porruguesa. ,

"

Apesar da fama de chefdoseu personagem, o jovem ator passa longe
das panelas. "Sei cozinhar o básico para não passar fome. Faço
macarrão, batata ao fomo", conta Thiago, que diz já ter conseguido
preparar em casa o famoso bacalhau 'à Guilhermína. "Com a receita
émuito fácil. Basta seguir cada passo

I'
, assinalá.

Mas não é só bacalhau que Bemardinho sabe preparar. Ele
também se especializou em codornas, almôndegas e omeletes. E
todos os pratos sempre ganham elogios dos colegas de elenco.

"Apesar de ser fácil preparar omelete, Chica Xavier me contou que
não consegue fazer igual àquele servido na novela", diverte-se o ator
como se ele fosse o responsável pela.íguaria,

'

Quando vão visitá-lo em' casa, os amigos de Thiago sempre
pedem para elê preparar algum. dos pratos da novela.' Mas o

"Bernardínho" da vida real sempre tem urna desculpa pronta.
"Tenho pelo teatro a mesma paixão-que o personagem tem pela
culinária. Então, não sei fazerpratos sofisticados, e nem tenhomuito
interesse em aprender" , des�onversa.

'

-

o restaurante. Castelo de São Jorge ficàrá na .entrada 'da
Portelinha, "Será o 'point'. Vai lembrar o bar dajura (da novela 'O
Clone', em 2001) e será freqüentado por celebridades. Depois virá o
Dallas Bar (que substituirá a uisqueria). Eles serão os dois grandes
cenários da novela", antecipa Aguinaldo Silva, autor da novela das
oito. O mais novo empresãrioda Portelínha vai dar emprego aDália
(Leona Cavalli) e Heraldo (Alexandre Slavieíro). "Dália vai mudar
de vida no Castelo ", antecipa Thiago. Já Heraldo vai colocar a mão
na massa, "Ele será ajudante degarçom � vaimorar num quartinho

.

dos fundos", acrescentaAguinaldo Silva. (O Globo)

SINALDA
DESCOBeRTA .••

FE.LIZ NATAL!
FELIZ 2003%.

SERAFIM
VENZON.
Deputado Estadual

mISs i.ôue· (",raid)LOVEWEAR
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RELIGiÕES (1)

Preservação da vida é o foco
dos ensinamentos católicos

se tomou patriarca de Cons

tantinopla, no ano de 1043,
deu início a uma campanha fi
contra as Igrejas latinas, ,
envolvendo-se na discussão ,"

teológica da natureza do I..Esp�toSanto. �
Mas astensões entre as

duas igrejas datam, pelo
menos do século 4, quando
aconteceu a divisão do Im- .

pério Romano em oriental e

ocidental, e a transferência da .

capital da cidade de Roma

paraConstantinopla.

li> os cristãos ocidentais eram

I chamados de católicos e os

t··..

e

..

·

•...•...•. 5��!��
••

mar Igreja Católica ao con-

junto de dioceses doOcidente
'<

e Oriente que seguiram à
i"Jii
� liderança do Papa; e Igreja

Ortodoxa o conjunto de dio
ceses doOriente que seguiram
a liderança do Patriarca de

Constantinopla.
QuandoMiguelCerulário

CÉSAR JUNKES

"
:Sua história cobre período:

'

aproximado 'de dois '!Iil: ,

anoS ent� todas' as religiões "

DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÃ DO SUL
A Igreja Católica é a maior

organização religiosa do Cristia- ,

nismo, commais de um bilhão de
fiéis. É uma das mais antigas ins
tituições religiosas em atividade
e sua história cobre um período
de aproximadamente dois mil
anos. De acordo com a enci

clopédia digital, Wikipédia
(pt.wikipedia.org), 'a Igreja Ca
tólica acredita' ter sido fundada,

,Papa: o líder e�pjritual
A Igreja Católica tem uma estrutura

hierarquizada. O seu chefe é o

Papa (atualmente Bento XVI, foto),
Sumo Pontífice da Igreja Católica
Apostólica Romana. Aexpressão
"Santa Sé" sign�iéa o conjunto do

Papa e do�stérios da Cúria
Romana, que o ajudam no governo
de toda a Igreja. O Papa é eleito,
àconselhado e assistido pelo Colégio'
dos Cardeais, conhecidos também

,

étimo Príncipes da Igreja.
'

j'
Em Jaraguá do Sul, católicos são estimados em mais de 80 mil pessoas

por Cristo e os católicos �rêem
'que a Igreja está alicerçada sobre por exemplo. Entre as principais
o Apóstolo Pedro, a quem Cristo características da região católica,
prometeu o Primado: "sobre esta que' a diferencia das demais re

pedra edificare(a minhaIgreja" e .lígíões, estão o celibato, a orga
"Dar-re-ei as chavés doReino dos ni�ação hierarquizada (Papa,
Céus" (c£Mt 16; 17-20). bispos, padres e diáconos), a

O pároco da Paróquia Matriz prática da confissão e os sete
, São Sebastião" padre Carlos .

' sacramentos: batismo, eucaristia,
Alberto Rodrigues, afirma que o 'crisma, matrimônio, unção dos
foco norteadordos ensinamentos enfermos, ordem e confissão.
católicos é a preservação da vida, � Comenta também que a bíblia

. o que justificá'o posicionamento católica trazsete livros que não são
da igreja em relação ao aborto e reconhecidos pelas outras igrejas.
aos métodos: anticoncepcionais.: '.

Um exemplo são os livros dos

Macabeus 1 e 2, que falamsobre a

oração pelosmortos.
Sobre as críticas pelo fato de a

história da Igreja Católica ter

episódios vistos como injustos e

em contradição com amensagem
cristã que a instituição funda
menta, Padre Carlos Alberto
reconhece que a Igreja "cometeu
muitos erros, mas aprendeu com'
a história". "Hoje não há católicos
matando outros por causa. da fé, '

como acontece emoutras seitas:',
comentou.

O QUE A IGREJA CATÓLICA PENSA SOBRE:

ABORTO - "A Igreja Católica será sempre contra a violência e a favor da defesa
da vida. A mulher é dona do seu corpo, mas a criança que está no ventre dela é
outro corpo",
SANTOS - "Os santos são colocados como pessoas normais, que viveram de
modo radical sua fé em Jesus. Mas adoramos somente a Deus e não devemos
fazer imagens que o representem. A Bíblia não nos proíbe de fazer outras imagens,
mas sim de adorá-Ias".

SEXO - nA Igreja é favorável à vivência da sexualldade demro do matrimônio. A
igreja não tem a idéia de que a relação sexual deve ser apenas para ter filhos,
mas que deve estar aberta à procriação. O sexo deve ser feito com amor e

respeito mútuo".

MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS - "Não é contrária à prevenção, mas contra a

forma que os anticoncepcionais e a sexualidade estão sendo divulgados. No
caso da pílula, a Igreja está em defesa da saúde das mulheres, pois são elas que
sentem os eteltos colaterais".

CELIBATO - "Com o celibato, nos dedicamos em primeiro lugar à paróquia e à
comunidade. Se fôssemos casados, teríamos em primeiro lugar a família. O
celibato não causa desequilíbrio emocional. Os padres que cometem crimes,
como a pedofilia, por exemplo, cometeriam os mesmos erros se fossem casados".

HOMOSSEXUALISMO - "A Igreja encara o homossexualismo como desvio de
concuta, mas não condena os homossexuais. O Papa sempre diz que a Igreja
Católica deve acolher a todas as pessoas com carinho".

DíZIMO - "O dízimo é, bíblico. Queremos que o dizimo parta do coração das
pessoas, pois ele é sempre r!!Vertido para a comunidade. Procuramos
conscientizar os fiéis de que o dízimo serve para a manutenção da igreja e não
para o benefício dos padres".
fonte: Pastor Carlos Alberto Rodrigues

O catolicismo tem sido a',
principal religião no país
desde o século 16,. intro
duzido por missionários que
acompanharam os .explo

i
" radares e colonizadores por

.'

b tugueses nas terras do país
,I recém-descoberto. OBrasil é

considerado o maior país'
católico domundo, com apro
ximadamente 74% de sua

população seguindo essa

doutrina.
O dossiê "Religiões no

Brasil", da edição nº 52 da

",
revista "Estudos Avançados",
lançadoemdezembro de 2004,
constatou que, entre 1970 e

2000, o percentual da po-

pentecostais encontram ter

reno favorável junto a urna

população migrante desen
raizada; e a urbanização ace

lerada que favorece o surgi
mento de novas religiões.

"Percebemos diminuição
no número de 'católicos, mas

, também I)Il1 aumento de ca

tólicos convictos, pois existem
muitomais leigos envolvidos na
Igreja do que há alguns anos',
ressalta padre Carlos. Para ele
um dos fatores que tem con

tribuído para a diminuição da

população católica é a busca
imediata pela satisfação de

desejos materiais realizada por
certas religiões.

pulação católica do país caiu de
91,8% para 73,9%, de acordo

,
,

comosCensosDemográficos.No
,

mesmo período, os evangélicos
(de missão e pentecostais) pas
saramde 5,2%para 15,6%. Outras
religiões passaram de 2,5% para
3,2% e os sem religião subkam de

, 0,8% para7,4%.
A análise também coloca que

a diversificação religiosa no país
nas últimas décadas está re

lacionada a três elementos fun
damentais da dinâmica da ocu
pação do tetritório brasileiro: a

preexistência de espaços não

católicos ligados à história do '

povoamento; o avanço de frentes
pioneiras, onde os pastores

SEGUNDO DADOS DO CENSO
DE 2000 DO IBGE EXISTEM:

'80.312 católicos em Jaraguá do Sul
4.335.856 em Santa Catarina
125.561.002 no Brasil

REfERÊNCIAS BIBLIOGRÁfiCAS
www.iea.usp..br·pt.wikipedia.org

..
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JARAGUÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
A Bússola de Ouro (Dub)
(14h30, 16h40, 19h, 21h1 O-SeX/Sáb/Dorn!
Qua/Qui) (14h30, 16h40 - Seg)

• Cine Shopping 2
Encantada (Dub)
(16h40, 19h, 21 h1 O - SeX/Sáb/Dom/Qua/
Qui) (16h40 - Seg)

Bee Movie - A História de uma Abelha
(14h30 - SeX/Sáb/Dom/Seg/Qua/Qui)

• Cine Shopping 3
Xuxa em Sonho de Menina
(14h, 15h45, 17h30 - SeX/Sáb/Dorn!Qua/
Qui) (14h, 15h45 - Seg)

Antes Só do que Mal Casado
(19h20, 21 h30 - SeX/Sáb/Dorn!Qua/Qui)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
A Bússola de Ouro (Dub)
(14h30, 16h40, 19h,21h10- Todos.osdias)

• Cine Cidade 2
Encantada

(19h, 21 h1 O - Todos os dias)

Bee Movie - A História de uma Abelha

(15h20, 17h1 O - Todos os dias)

• Cine Mueller 1
A Bússola de Ouro (Leg)
(14h30, 16h50, 19h20, 21 h50 - SeX/Sáb/
Dom/Qua/Qui)

• Cine Mueller 2
Bee Movie (Dub)

-

(14h, 15h50, 17h40 - SeX/Sáb/Dorn!Qua/Qui)

PS EuTeAmo

(19h30, 22h -.SeX/Sáb/Dom/Qua/Qui)
• Cine Mueller 3
Encantada (Dub)
(14h15, 16h30, 19h - SeX/Sáb/Dorn!Qua/Qui)

Antes Só do que Mal Casado
(21 h20 - SeX/Sáb/Dom/Qua/Qui)

BLUMENAU
• Cine. �eumarkt 1
A Bússola-de Ouro (Leg)
(14h30, 16h50, 1 9h20, 22h - SeX/SábiDorn!
Ter/Qua/Qui)

• Cine Neumarkt-2
A Bússola de Ouro (Dub)
(14h20, 16h40, 19h05, 21h30 - SeX/Sáb/
Dom!Ter/Qua/Qui)

• Cine Neumarkt 3
Os Porralokinhas

(13h20, 15h1 O, 19h15 - SeX/Sáb/Dom!Ter/
Qua/Qui)

Encantada (Dub)
(17h15, 21 h55 - SeX/Sáb/Dom!Ter/Qua/Qui)

• Cine Neumarkt 4
Bee Movie (Dub)
(13h30, 17h20, 21 h40 - SeX/Sáb/Dom!Ter/
Qua/Qui)

Encantada (Dub)
(15h15, 19h30 - SeX/SábJDom!Ter/Qua/Qui)

• Cine NtiumaRI 5
Xuxa em Sonho deMenina
(13h35, 15h20, 17h10 - SeX/SábJDonVTer/
Qua/Qui) .

.

PSEuTeAmo
(1l1h15, 21 h45 - Sex/SábIDorIVTer/Qua/Qui)

• Cine NeumaRI 6
O Amor nos Tempos do Colera
(16h30, 19h1 O, 21 h50 - SewSáb/Dom!Ter/

Qua/Q�i).

O DIA .DE HOJE
SANTO
Santos Inocentes
Santo Antônio de LIkins
Santa Teófila

EFEMÉRIDES
Dia do Petroquímico
Dia do Salva-vidas
Dia de Mauá

1895
Os irmãos franceses Louis e Auguste
Lumiêre apresentam o cinematógrafo.

1908
Terremoto arrasa Messina, na ltállã, e
mata mais de 100.000 pessoas.
"

1918
Morre, no Rio de Janeiro, o poeta
Olavo Bilac.

1992.
A atriz brasileira Daniela Pérez é
assassnada no Rio de Janeiro pelo.
ator Guilherme de Pádua e sua

mulher, Paula Thomaz.
.

"

PREVISÃO DO TEMPO
Mais nuvens em Santa Cata'rina .

A formação de uma frente fria no Sul do
Brasil favorece mais nuv�ns no Estado,
com aberturas de sol e pancadas isoladas
de chuva, em especial a partir da tarde em
todas as regiões. Temperatura·elevada
com sensação de ar abafado.

� Jaraguá do Sul e Região

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

O CORREIO HÁ 20 ANOS

Anteprojeto 'do-Centro Cultural está pronto
o Correio do Povo, edição de 22 de novembro de 1987, noticiava Que o
então governo de Durval Vasel tinha como uma das metas para 1988 o

início da construção do Centro Cultural Municipal, cujo anteprojeto já
estava pronto. A obra iria se localizar na Estrada Itapocuzinho, numa área
de 75 mil metros quadrados. O anteprojeto previa auditório, pavilhão para
exposições, salas para atividades artísticas, áreas para lazer e
instalações para exposições agropecuárias. Restaurante, churrasqueiras e

lagoas também constavam no projeto preliminar do Centro Cu�ural.
Segundo o então secretário do planejamento Aristides Panstein, o teatro

. teria capacjdade para 600 pessoas, a escola de arte com nove salas de
aula tinha área projetada de 600 metros quadrados, idêntica metragem do
pátio coberto. Segundo a matéria, o na época Executivo Municipal
esperava engajamento da classe empresarial à iniciativa.

O CliC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br

Férias são para isso mesmo, relaxar e descansar, e a pequena
Nina não perdeu tempo. O soninho da poodle foi clicado pela
leitora Alexandra S. P. do Nacimento.

UTILIDADE PÚBLICA
'-EXPOSiÇÃO·
O Sesc promove mostra sobre a

vida e a obra do escritorMário -

Quintana até dia 13 de janeiro na
Rodoviária de Jaraguá do Sul. A
exposição tem entrada gratuita.

,:�22"C�MÁX:300CU·
.

Sol Com pancadas
de chuva

� Fases da lua

SÁBADOd DOMINGO �.MIN: 22" C
'

.

, MIN: 230 c "

MÁ)(: 28°C""
.

s-Ó, MÁX: 28°.C",;'·· ,

Sol CÓIÍ1 pancadas Sol com Plincadas .

de chuva
.

de chuva

MlNGlJANlE NOVA· CRESCENTE

� 1/12 .9/12 �H/12

SEGUNDA0-MIN: 22"C '
.

MÁX:'29"C
Nublado

• Legendas
CHEIA .JA.... � ,

O·· 1:)IUI01\,_,....,)IOI�23/12 EnsoIat.uIo "!:::m�'
.

tlublado Instlvel Chuvoso . Trovoada

ANIVERSÁRIOS ,j
27/12
Gisele Bassan
Va�er Luis Knihs
SabrinaMass
Gabriela Marquardt
Irmã Mariã Trentini
Herberto Harbs
Mariane S. Mendonça
Geraldo José Fodi
André Luis Lagedo
Inna Sardanha
Onórío Girola
Jaciele Mateus
Ana Beatriz Souza Zanetti
Sabrina O. Kupas
Elizandra Oliveira
Fernanea de. Assumpção
Gisela Jensen
Célia Regina Tissi Kuhn
Mariani Schwircoski
Mauro Alexandre Buzzi
Edson G. Gielow
Nilce T. Massaia
Valcir Pinter
Lucas Laube
Schirlei Odeli Vargas

28/12
ElizabeteW. ·Gaedke
João Mário Rodrigues
Mariana Franzoi
Gabriel Becker
José Ricardo Schmidt Régis
Natália Demarchi
Maísa Fabiane Dalcântara
Ágata Priebe Imroth
KátiaTamires Strelow
Maria Fernanda Chiodini
Márcia Rogéria Fachini
Ismar Konnerderg

.

Alexandre F. Esperança
IIva dos Passos
Siléia S. Cardoso
Pricila Kruger
Jeanir Marcell Reinhold
Sandréia Reinke
Jairton Luis Minei
Jeferson Signoretti Rufas
Odila P. Fodi
Gregori Natali
SérgioBahr
Osmar Piriter

.

Egon Krueger
Alise Koch
Veredlana Borsatti
Gerson Strelow

i,·'
'

'I"

ó
� FLORIANÓPOLIS

MiN: 24°1 MAx: 30·

'.
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Desejo Proibido
Raquel conta aChico quementiu quando
disse que Ana esteve no hospital porque
Laura estavamuito nervosa. Chico afirma

que também gostaria que Raquel iosse
para Passaperto. Dom Duarte se despece
de todos. Miguel acompanha Gaspar
nas pesquisas perto da cabana.Escobar
conta a Miguel que Henrique vai voltar a
andar. Miguel diz a Inácio que vai cumprir
a sua promessa e proteger Laura.O
boticário avisa Viriato que André está
doente. Miguel exige que Laura tenha
uma conversa com ele.

Sete Pecados
Beatriz dizaAmadeu que Clarice esconde
uma caixa a sete chaves em sua casa e

dá a entender que a estátua esteja lá.
Amadeu pede a Renato que providencie
um mandado de busca e apreensão para
Clarice. Eudóxia alerta a doceira sobre a

denúncia. Miriam sente uma tontura, e
Palma desconfia que ela esteja grávida.
Benta diz a Miriam que já sabe que irá

ganhar um irmãozinho. Adriano revela a
Teobaldo que Juju pode estar doente.
Amadeu encontra a caixa com a estátua
no armário (le·Clarice.

· DuasCaras
, Ferraço hesita;mas�catia coflfirmando
que as acusações são,verdadeiras.

.

. .- Silvia elOgia a inteligência ao. noivo.
· Silvi� 'sugere que. Ferràçjl davo,lva o

tlirii1eiJíf�e. Mari� r.a�,1á, ,J�venal "

perguntapÓLque.Maria'Papládisse' o
·
nonie de Ferràço .. :Barret��pêde '30%

. �. : dos dobrõe� de ourq � aç��: o��,aso
de Célia. Juvenalmancta'RoniidO aVisar

-

Ferràço que está"pfotegendo Maria
.'.

PaUla. Claudius diZ' qoe:.yar abrir: o
=. .•.•... . processo contra Ferraço. MariaPaula

· insiSte que hao quer emrarÍíajustiça.
C�diusdiZ que eta ainda arriaFerraçp.

.•CaninIIJs .ID ' -

'.
. açao

,

• Beatriz entra no quarto de César e
.
se

,assusta ao \lê-ia transtormado em
v

'

, 'loblsamern. Ela lhe atira um dardo
•

tranqüilizante e ele voilaao nonnaI. Taveira
anda pela clinica à procura de Vlado e o
mutante-vampiro aparece atrás dele

preparado paramordê-Io. Taveira escapa
e atira na direção de Vlado, que toge.
Paola faz um brinde e todos bebem,
menos Janete, que sente-mal antes de
levar o copo à boca. Ela diz que precisa
ir ao banheiro e entrega o copo para
Toni, que bebe pela namorada. Paola
olha assustadapara Toni.

EXTRA
ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

AUDIÊNCIA ESTRÉIA NATAL
A novela Duas Caras foi o
programa mais visto do Brasil
em novembro, de acordo com
a coluna Controle Remoto do
jornal Diário de S.Paulo. Os
dados são do Painel Nacional
de Televisão (PNT). Em
segundo lugarficaram o

seriado A Grande Famflia e o

Jornal Nacional. Duas Caras
foi a campeã entre todas as

-

classes sociais, sexos e

públicos de quase todas as
idades. As pessoas da faixa
de 12 a 17 anos preferiram
Tela Quente.

Tem gente nova em Malhação
a partirde segunda-feira, 31.
São os atores Caio Castro e

Rafael Barja, cujas
personagens entrarão no
Múltipla Escolha. Eles foram

" escolhidos no quadro "Casal
Malhação", disputado no
"Caldeirão do Huck". Na
trama, Caio Castroserã Bruno,
um rapazümido, que deve
tumultuaro romance de
A.ngelina e Gustavo. Já Rafael
Barja será o caipira Caju,
ajudante do jardineiro Isidoro.

Scheila Carvalho passou o
Natal com o filho Brian, no
hospital, em Salvador. O
bebê, que nasceu de sete
meses no dia 19 de
novembro, ainda precisa
ganhar peso e chegar aos
dois qUilos para ter alta. liA
Scheila vai todos os dias
para amamentá-lo, e fez
questão de passar o
primeiro Natal de nossa
famnia junto com ele. Não
pude acompanhar porque
estava fazendo show", disse
o papai Tony Salles.

SERÁ?
A atriz Stephany Brito está
namorando o atacante do Milan
Alexandre Pato, 20 anos. Pelo
menos é o que confirma o
empresário do jogador, Gilmar
Veloz. "Ele está no Rio de Janeiro
com a namorada", afirmou o
empresária. Por causa do
namoro, Patomudou seu local
de férias. Em vez de Porto
Alegre, ondemorou, ou Pato
Branco, sua terra natal, o
atacante está no Rio. Atualmente,
Stephany interpreta Dulcina na
novela Desejo Proibido.

SUDOKU

, .,;.

SOBRE' O JOGO .::
.

É um jogo de lógica muito simples e viçiante. O objeijvo é preencher
um quadrado 9x9 com números de 1.a 9 sem repetir números em

cada linha e cada coluna. Também nãose pode repetlrnúmeros em
.
cada quadrado de 3x3,

.,.

"

,o:.

'j•• '

AnIOi' I! Intrigas ,

." "
.

.

..

'

vâlQúíríaassiSte televiSão, à campainha
,; :. -. tocaSa se surprejinde ao verpetrQrno
�:- .:. na sua trente. Ele mostra uma toto de' O I V I RTA SE�3\.;'�;, valqüíria�OládodeDilrriaepêrgunta : "'. _i"

'" >I/seelaJoi'culpada pela morte'dá .'

o: :\" própriá.máe;,'Péboradiz a'Sergio e.
: ; Joycé' que gostilri,à q\lfPWonio

vottassêà pÓl!sada,-Petrônio diz que
'.
aceita 'a'pnlPQsta .de Valquíria de

,

"acabar" com .oiljC��'PetrôÍ1io dá um

colar de presente para Valquíriae diz
·

.

qu� o rouboU de'Alice. :.
.

. .

Trstando OS Loucos
Os médicos estavam querendo fazera

., limpa no hospício, então pediram para
,'i um pintor desenhar uma porta na
\. parede. No dia seguinte disseram aos

loucos:
- Quem estiver a fim de ir embora,
pode sair por aquela porta.
Imediatamente os loucos correram .

em direçãoa porta pintada e todos
trombaram na parede. Dois deles,
porém, ficaram parados como se não '.

fosse com eles. Os médicos acharam '.

que eles estavam curados, mas
resolveram confirmar. Chegaramperto
da dupla e um dos doutores perguRtou:
- Por que vocês não correram para ir
embora?

-

E um dos loucos respondeu:
-,

- É que ele está com a chave e não
querme dar!

SOlUÇÃO

", ,I

Touro (21/4 a 20/5)
As energias planetárias do dia estáo favorecendo se signo em relação aos seus familiares. São
pessoas qaendas que o amam mas como todos têm suas manias e gostos que devem ser

respeitados. Saiba entender essas diferenças, assim será melhor o convívio.

HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 2014)
Hoje a Lua está em Virgem e seus bons aspectos você deverá controlar um pouco mais seus

desejos. Ter consciência do valor das coisas e do valor das pessoas é algo que se aprende com

o tempo. Saiba esperar o melhor momento.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Aprovette a colaboração que seu regente, MercÚrio está dando aos astros e aproveite seu tempo
livre pa!\I ficar em casa e se aprofundar na leitura. Essa leitura que me refiro deve ser uma leitura
leve e prazerosa, não algo técnico e específico.

.

Câncer {21/6 a 21m
Hoje a Lua tem bóns as�ctos éorij .outros' planetas e é um dia.de acabar com as diferenças
entre as pessoas próximas: Se existe àlgo qUe o está pertuJ:b3Í1dO, por qualquer qqe seja o
motivo, acabe com qualquer tipo de diferença:.lsto fará bem a todos.

i .

Leão (22/7a 22/8) .'

Os aspectos planetários estão positivos e isso ajuda você a iniciar qUaiquertipo de atividade.
Apenas evite os excessos, por.mas sabedoria..Que vOCê ten�saiba sintetizar e tatero que é
essencial para você e para o grupo: Tudo qiJe é ctemais faznjal.

.' . .... .

Virgem (2318 a 22/9)
H�je, Mercúrio �contra-se em aSpecto positivo.e você sentirá vontade de dediCai' um pouco do
SB!J tempo para as pessoas Que precisam de você. Pode ser na escola, enSinando alguém'com
dificuldade, em casa ajudando sua mãe no que for preciso. O irnJjortante ét3Zel' o bern..

Libra (23/9 a 22/10)
Não deixe que a méinia de racionalizartudo acabe com 0"seU lia hoje, Existem cOisas que são
daquele jeitó mesmo, você não-tem que arruriliIr.. ou mesmo, tem gente que gosta das coisas
desamJrnadas. Saiba entender� um, os planeias o ajudan1 ilisso.

.

Escorpião (23/1O a 21111) .

.

.

.
.

.

Não mude seus verdadeiros valores por casa de.urna amizade, VOCê teve sua criação e súa
educação, não ache que o outro é melhor oil piQr.do que voçê.Ter personalidade hoje em dia é
uma enorme virtude e você pode se Sentir bem rtJf:lIhor corn isso.

�agitário{22/11 a 21112)
Seu regente, Júpiter, e Mercúrio em aspectos positivos no céu, o ajudam a fic� mais confiante e
ver que eStá apto a enfre:-ltar as mudanças do �ia a dia. Mas esta força não pode tomar você
uma pessoa arrogante. Saiba encontrar o equillbri9 sem exageros.

capricórnio (22/12 a 21/1)
Hoje o capricomiano tern um dia positivo com v.ários planetas lhe dando uma bela ajUda. Apesar
de que algumas responsabilidades o estão deixando impaciente é bom manter-se centrado que
tudo se resolverá da melhor fonna para você.

Aquário (21/1 a 1812)
tua em sua área do cotidiano pede que encare de frente as transformações que estáo ocorrendo
em seu ambiente. Nós todos mudamos de objetivos a todo momento. Saiba que não é um

privilégio só seu neste dia, apenas não entre em conflito.

Peixes (19/2 a 19/3) .

Hoje é dia de assumir mais responsabilidades. A Lua junto a Satumo e os planetas estarão em
ação para testar você. O importante é concentrar no que está fazendo, esquecendo tudo a sua

volta, até mesmo o namoro.se tOr o caso.
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o Mero (Epinephelus itajara) pode pesar até 400 quilos e atingir 2.7 metros de comprimento quando adulto

Projeto ,Meros faz pesquisa
na baía de São Francisco
Objetivo é preservar
ambientes costeiros
e proteger o peixe

SÃO FRANCISCO DO SUL
O projetoMeros (Estratégias

para a Conservação de Am
bientes Costeiros eMarinhos do

Brasil), realizou durante a se

manamergulhos para reconhe
cimento de locais de agregação
da espécieMeros (um dosmaio
res peixes marinhos do Brasil)
na região da Baía daBabítonga,
errr.São Francisco do Sul. A

equipe demergulhadores passou
o Natal pesquisando a espécie,
registrando as imagens e ini

. ciando a identificação dos exem
plares, oquepermitirã conhecer
as áreas de agregação emelhorar
as estimativas de crescimento da

espécie. A iniciativa é patroci
nadapela Petrobras através do

Programa Petrobras Ambiental.
Segundo Mauricio Hostim,:

responsável técnico do projeto
Meros do Brasil e professor da
Univali (Universidade do Vale
do Itajaí), os dados de cresci
mento da espécie estão disponí
veis atualmente apenas noGolfo
doMéxico. "Com a identificação
da -espécie, poderemos definir

estratégias de proteção dos locais'
e domomento da reprodução dos

.

meros no litoral brasileiro",
� /

explicaHostim. Além disso, será
possível entender a dinâmica de
formação e dispersão das agre

gações e o comportamento da

espécie, com registros foto

gráficos e vídeos.
Os mergulhos tiveram como

objetivos principais registrar a
presença e abundância numérica
dos Meros, seguindo protocolo
internacional e recomendação do
ICM-BIO e do Ibama. Seis

mergulhadores 'profissionais
atuaram nesse trabalho. As ações
de pesquisa e conservação do

projeto Meros do Brasil aeon-

tecem simultaneamente em

quatro estados do país, co
ordenados por instituições
parceiras - Univali (SC),
Instituto Ambiental Vidágua
(SP), Associação dos Estudos
Costeir-os e Marinhos dos
Abrolhos (BA) e Instituto
Recifes Cósteiros (PE).

O projeto, que tem como

objetivo proteger o peixe em

extinção e preservar os ambientes
marinhos e costeiros do país,
entra em nova fase neste verão.

.

Além dosmergulhos, terá início
o envolvimento de mais de mil

integrantes de comunidades de

pescadores, marisqueiros e

ribeirinhos, que vão contribuir
com a pesquisa. O objetivo dessa
etapa é contar coma cooperação
dessas comunidades em ações de
preservação da espécie e de

resgate de conhecimentos sobre
seu ciclo de vida e os de outras

espécies vegetais e animais

ameaçadas de extinção.

UFSC. divulga hoje lista: de aprovados no vestibular
FLORIANÓPOLIS nos três ginásios do centro de
A Comissão Permanente do desportos daUFSC.

Vestibular (Coperve), responsável Os aprovados para primeiro e

pelo vestibular da Universida- segundo semestrede 2008deverão
de Federal de Santa' Catarina efetuat suasmatrículas nos dias 14
(UFSC), vai divulgar nesta ama- e 15 de fevereiro, das 8h às 12h e

nhâ os aprovados do.concurso.
,

.

das 14hàs 18h, nas coordenadorias
Além do site (www.vestibular dos cursos para os quais foram
200s.uísc.br), as listas serão fixadas . aprovados.

.

Os calouros do curso deEnge
nhariadeMateriais devem efetuar
as suas matrículas nos' dias 31 de

janeiro e 1º de fevereiro, no mes
mo horário, ria secretariadocurso.
As aulas do primeiro semestre

iniciam no dia 3 de março. As
aulas de Engenharia deMat�riais
iniciam em 7 defevereiro.

.

" r, ,.

Projeto disciplina os serviços
para as drogarias e farmácias
FLORIANÓPOLIS Na justificativa da emen

da, Venzon informa que em

audiência pública realizada
n'o-dia i8 de setembro re-

,

.' ,,'111'
'

cebeu inúmeras contribui�ções da Vigilância Sanitária
do Estado, do Conselho Re

gional de Farmácia, do, Sin
dicato dos Farmacêuticos,
entre outras entidades, sobre a

regulamentação de corner

cialização de produtos de ca

ráter não-farmacêutico pelas
farmácias e drogarias.AAgência
Nacional deVigilânciaSanitária
possui normas que proíbem a

venda de alimentos em far-'

A Assembléia Legislativa
emenda substitutíva global, 40

. �tado Serafim Ven�
'=(l'S'bB), ao projeto de leiJt/I!!
_07, de autoria do deputado
Gelson Merísio (OEM), que
autoriza fa�ácias e drogarias à

prestação de serviços como apli
cação de inalação oI! nebuli

zaçâo,mediante apresentação de
receita médica; aplicação sub

cutânea, intramuscular ou intra
dérmica de medicamentos inje
táveismediante apresentação de
receita médica; acompanha
mento fárrnaco-terapêutico;
medição e monitoramento da

pressão arterial e glicemia
capilar; transfixação dérmica de

adereços estéreis e práticas de

pequenos curativos.

rnácias e o-Decreto Estadual nº

,

31.455/87 proíbe vender me
dicamentos em qualquer es

, tabelecimento que comercialize
alimentos e bebidas.

Proposta teve o aval da Comíssão de Constituição e Justiça da Assembléia

Salários de R$ 5,5
mil em vagas no TRT

área administrativa e técnico

especialidade informática, com
remuneração de R$ 3.383.

Quem vai disputar os postos
de analista judiciário áreas ad-

FLORIANÓPOLIS, ministrativa, judiciária e ju-
Quem já estuda. para os diciária execução de mandatos

concursos do TST (Tribunal pode ter concluído qualquer cur
Superior do Trabalho) e TJDF so superior. Para o setor de aná

(Tribunal de Justiça do Distrito lise de sistemas é preciso ser
I

Federal), pode desembarcar em formado em análise de sistemas;
SantaCatarina para participar do

,. ciências da computação, enge
processo seletivo do Tribunal nharia da computação, tee
Regional do Trabalho da 12ª nologia de processamento de

região. São 12 vagas para analista dados ou sistemas de informação.
e técnicojudicíário.Os salários são Interessados nos postos de
de R$ 3.383 (nível médio) e R$ técnico judiciário especialidade
5.543 paranível superior, informática deve ter curso téc-

Para os cargos de analista nico nas áreas de eletroele

judiciário, onde o candidato deve trônica, eletrotécnica, teleco
ternívelSuperior, os CC!fI5OS sãopara municações, automação indus
ás áreas administrativa, judiciária,'

-

trial, processamento de dados OH

judiciária/execução de mandatos informática. As inscrições podem
e análise de sistemas. O salário 'é ser feitas no site www.instituto

de R$ 5.543. Para nívelmédio, às cetro.org.brentre os dias 7 e 31 de
vagas são para técnico judiciário janeiro de 2008.

'

I i

.'
J
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Salário mínimo deverá subir

para R$ 408,90, diz relator
Valor foi estabelecido
segundo estimativa de
crt'scimento do PIB

SÃO PAULO
O salário mínimo deverá ter

um aumento de R$ 28,90 em abril
de 2008. A informação foi dada,
na última quarta-feira, pelo relator
geral do Orçamento Geral da
União para 2008, deputado José
Pimentel (PT-CE).

Se esse aumento se confirmar,
omínimo passará de R$ 380 para
R$ 408,90.Napropostaorçamen
tária do governo federal, enviada
ao congressoNacionalem agosto,
o valor previsto era de R$ 407,33..

De acordo com a Agência
Brasil, o valor informado por Pi
mentel foi estabelecidona segunda
reestimativaorçamentária, diante
de dados que confirmaram um

crescimento do PIB (produto In- .

temo Bruto) de 4,9% para 5,4%.
Esse aumento teria gerado R$ 8
bilhões a mais na receitayara o

governo. Além de garantiro valor
de R$ 408,90 para o salário
mínimo, Pimentel afirmou que o

orçamentoparaopróximo ano irá
preservar os valores fixad�s
anteriormente pelo governo para
o pagamento dos servidores pú
blicos ativos e inativos da União,
assim como para aposentados e

Para José Pimentel, atrasos na votação do orçamento deve trazer prejuízos

pensionistas do INSS.
Para o deputado, a demora na

votação do Orçamento Geral da
Uniãopara 2008, que deve ocorrer
no final de fevereiro ou início de

março, poderá trazerprejuízos para
as prefeituras do país. Segundo
Pimentel, ademora ocorre devido
à necessidade de reajustes e

cortes no orçamento para cobrir
a perda de receita com o fim da
CPMF, podendo levar a. um
atraso no início da execução da
peça orçamentária.

Por causa das eleições mu

nicipais, em outubro de 2008, as
prefeituras -não poderão mais

receber recursos orçamentários
de convênios com os governos
federal e estadual, a partir do dia
30 de junho. A previsão é de que
a execução do orçamento tenha
início em abril de 2008.

Além de anunciar o aumento
. do salário mínimo, Pimentel
também aproveitou para criticaro
fim da CPMF, que deixará de
arrecadar R$ 40 bilhões.

Corte nas contas públicas cai para R$ 30 bilhões
SÃO PAULO

O "enxugamento" das contas
do governo para compensar o fim
da CPMF (Contribuição Provi
sória sobreMovimentaçãoFinan
ceira), a partir do ano que vem,

\
não precisará ser mais na'ordem
de R$ 40 bilhões. Segundo o de
putado José Pimentel (PT-CE),
relator-geral do Orçamento para
2008, não haverá comprometi
mento das contas públicas, se

houvercorte deR$ 30bilhões nos
gastos.
Aprevisão leva em consídera

ção que o PIB (produto Interno

Bruto) avançará5,4% no ano que
vem e não 4,9%, como previsto
anteriormente. Esse incremento

responde, exatamente, por R$ 8
bilhões a mais de dinheiro nos

cofres da União.
A nova proposta para o Or

çamento virá apenas no ano que
vem, após oCarnaval, sendo que
a primeira reunião da Comissão
Mista de Orçamento estámarca- .

da para o dia 12 de fevereiro,
conforme a Agência Brasil.

Dessa forma, Pimentel ainda
nãopossuimais detalhes a respeito
de como serão reorganizadas as

despesas. Porém, vale lembrar que
.

já foi afirmado que nenhuma das
esferas dogoverno escapará: serão

. Executivo, Legislativo, Judiciário
e, de quebra, Ministério Público.

PESO - A divulgação da
Receita Federal sobre a cobrança
de tributos até o penúltimo mês
de 2007 mostra que a CPMF

representa 6,11% de todo o

dinheiro que vai para os cofres

públicos. Essa proporção aponta
para uma pequena queda,
quando analisada a fatia de
6,16% verificada no acumulado
até novembro de 2006.
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Doador de sangue poderá ser
isento de pagamento de taxa

Segundo os estudos dispo
níveis, menos de 1% dos bra-

.

sileiros são doadores regulares de
sangue, um índice muito abaixo'

- do preconizado pelos organismos
internacionais e pelos estudiosos

.

do assunto. Para reverter esse

quadro, já foram criados outros
estímulos à doação, como o

abono de freqüência para os

trabalhadores, medida prevista
na Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) e' do Regime
Jurídico Único do Funcionalismo
Público Federal.

"A isenção da taxa de con
cursos deve se constituir um

.estírnulo efetivo, além de tratar
se de um procedimento de fácil

operacionalização e sem impacto
econômico significativo para o

poderpúblico", conclui o senador
na justificação.

Menos de :1 % da população doa sangue regularmente

identificar possíveis doadores de

órgãos, tecidos ou partes do corpo
.

para fins de transplante ou

tratamento entre os pacientes
internados.

Ainda de acordo com o pro

jeto, a comissão fará contato com
familiares de potenciais doadores
com o objetivo de obter auto

rização para a doação. Deverá
também manter meios de co

municação permanente com as

centrais de notificação, captação
e distribuição de órgãos da
unidade federada em que se

localiza. Ao justificar sua pro

posta, osenador Osmar Dias
afirma que unia das causas da
carência de órgãos para os trans
plantes é a organização insufi
ciente dos hospitais onde se

encontram os doadores poten
ciais.

BRASíLIA
Está 'na pauta da Comissão de

AssuntosSociais (CAS) projetode
autoria do senador InácioArruda
(PCdoB-CE) que prevê a 'isenção
das taxas de concursos públicos
para os doadores voluntários de

sangue. A proposta altera a Lei

1.075, de 1950, que dispõe sobre a

doação voluntária de sangue, e

abrange apenas a coleta feita em
banco de sanguemantidoporente
estatal ou autárquico.

"Os serviços nacionais de

hemotérapia confrontam-se
diuturnamentecoma insuficiência
de seu estoque devido, em grande
parte, ao pequeno número de
doadores", diz Inácio Arruda na

justificação do projeto. No
entender dele, o brasileiro não

desenvolveu a cultura da doação
espontânea.

.Doação de õrpãos
será organiz�da
BRASíLIA
o senadorOsmarDias (pDT

PR) apresentou projeto que visa a
_ obrigar hospitais a manterem

comissões de captação e doação
de órgãos. A proposta altera a lei
que dispõe sobre a remoção de

órgãos, tecidos e partes do corpo
humano para fins de transplante e -

tratamento (Lei 9.434/97). De
acordo com o projeto, hospitais

, com mais de 80 leitos ou. que

disponham de unidades de
emergência ou de tratamento

intensivo serâoobrigados amanter
Comissão de Captação e Doação
de Órgãos. Composta por profis
sionais do quadro da instituição,
essa comissão terá a finalidade de
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INflAÇÃO

Inflação medida pelo IGP-M
,

fecha o ano de 2007 em alta
Resultado deste
ano p o dobro do

registrado em 2006

SÃO PAULO

DIVULGAÇÃO

subiram 5,95% contra 2,63% do

penúltimomês deste ano.Os pro
dutos industriais aumentaram

1,02%, superando o 0,36% pas
sado. O destaque no IPA foi a

aceleração do indicador referente
a Matérias-Primas Brutas, que
saiu de um acréscimo de 1,79%
para5,09%.

O Índice dePreços aoConsu
midor (IPC) ficou em 0,67% em

dezembro frente a uma elevação
de apenas C,04% nomês anterior.
Das serf' classes de despesa do
índice, o grupo que mais contri-

buiu para o avanço foi Alimen- ,

tação, que abandonou uma que
da de 0,10% para urna expansão
de 1,73%.

Já o Índice Nacional de Custo'
da Construção (INCé) teve

elevação de 0,43%, após atingir
0,48% namedição de novembro.
Dos três grupos componentes do
indicador, somente Mão-de
Obra apresentou ampliação em

sua taxa de variação, indo de

0,21% em novembro para 0,29%
no mês seguinte. (O Globo e

ValorOnline)

O Índice Geral de Preços do
Mercado (IGP�M), calculado
pela Fundação Getúlio Var 'as

(FGV), encerrou o ano de 2007
coni inflação de 7,'75%. O IGP�
M é o principal indexador usado
nos reajustes de aluguéis e tam

bém corrige tarifas de energia elé
trica e contratos privados de pres
tação de serviços. Em 2006, a taxa
ficou em 3,83%. O resultado é o

segundomaior do atual governo,
O IGPM (Índice Geral de Preços do Mercado ), utilizadoperdendo apenas para o índice de

2004 (12,42%). para balizar os aumentos da energia elétrica e dos contratos de

A maior pressão de alta veio aluguéis subiu para 1,76% em dezembro, ante alta de 0,69% no

dos preços do atacado, sobretudo mês anterior, fechando o ano com alta de 7,75%, A informação
de alimentos.O Índice de Preços é da Fundação Getúlio Vargas, divulgada ontem.

,,,,-,' .

pôr AtlicáCl.o'·'(IPAr; qú,e���".... _,-
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senta 60% no cálculo do índice
.
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geral, subiu 9,19% em 2007. O
Índice de Preços ao Consumidor
(IPC), responsável por 30% do
cálculo total, atingiu 4,64% entre

janeiro e dezembro deste ano. Por
fim, o Índice Nacional de Custo
da Construção (INCC), que re
presenta 10% do IGP�M, ex�

pandiu-se 6,04%.:
Pressão emdezembro � Emde

zembro, o IGP�M em 1,76%, su
perando o 0,69% Visto um mês
antes. O Índice de Preços por
Atacado (IPA) avançou 2,36%,
contra 0,97% em novembro. Os

preços, dos produtos agrícolas

,

Projeto estimula fortalecimento de pequenas empresas
BRASílIA

Os bancos oficiais federais - a

exemplodaCaixaEconômicaFe
deral e do Banco doBrasil (BB) -

poderão serobrigados a aplicarno
financiamento de pequenas emi

croempresas50% dos recursos ati
vos disponíveis para empréstimo.
Éo queprevêprojetode lei (pLS34/
07) de autoria do senador Osmar
Dias (pDT-PR) a ser examinado

pela Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE) em uma de
suas primeiras reuniões d€ 2008.

Segundo a proposta, os

encargos financeiros dos finan
ciamentos não poderão exceder o
limite de 12% ao ano. O projeto
também abre espaço para que a

agricultura familiar possa ter

acesso ao empréstimo subsidiado,
desde que os recursos sejam

destinados a: investimentos, em

beneficiamento, processamentoou
industrialização agrícola.

Para Osmar Dias, o objetivo.
principal da proposição é criar

mecanismos operacionais desti
nados a obrigar as instituições
públicas federais a investir, de
forma maciça, em linhas de
financiamento às pequenas e

microempresas. (AgênciaSenado)

Da Redação
redacao@ocorrl'iodopovo.com.b!ECONOMIA

,

Mínimo
O saláriomínimo'passará, a partir deabril, dos atuais R$ 380 para

R$ 408,90, segundo confirmou nesta quarta-feira o deputado José
Pimentel (PT�CE), relator-geral do Orçamento Geral da União

para 2008. O valor inicial, previsto na proposta orçamentária do
governo federal, enviadaem agosto passado ao CongressoNacional,
era de R$ 407,33. O mínimo de R$ 408,90 foi estabelecido na

segunda reestimativa orçamentária diante dos dados que
confirmaram um crescimento do Produto Interno Bruto de 4,9%
para 5,4%. Esse crescimento gerou um adicional de receita para o

goverp.o de R$ 8 bilhões, o suficiente para cobrir o aumento. '

Recorde
A Petrobras produziu na terça-feira pouco mais de 2 milhões de

barris de petróleo noBrasil, marcando umnovo recorde de produção
diária pela companhia. De acordo com um comunicado da empresa,
a marca de 2.000.238 barris no dia foi resultado da entrada em ope
ração de seis novas plataformas em 2007 e superou o recorde anterior
de 1,912milhão de barris registrado em 23 de outubro de 2006.

Inflação

O Banco Central divulgou que o volume de crédito total no
mês de novembro chegou à R$ 908,775 bilhões, valor que
corresponde a 34,3% do Produto Interno Bruto (PIB) do País.
Os dados constam da Nota de Política Monetária e de,
Operações de Crédito do Sistema Financeiro. Em outubro, o
volume de crédito do Sistema Financeiro Nacional era de R$
880,803 bilhões, correspondente a 33,64% (valor revisado) do
total de bens e serviços produzidos no Brasil. o índice de

inadimplência ficou em 4,5% em relação ao total de crédito.
Esse perceptual refere-se ao saldo em atraso acima de 90 dias.

Fáturamento
Passadas as vendas do Natal, a Ashop (Associação dos Lojistas

de Shopping ) divulgouque o setor deve fechar o ano com um

faturamento de R$ 68,4 bilhões, um crescimento de 13,43% em

relação ao ano de 2006. A previsão foi feita com base nos reajustes
da inflação (6,23%) e uma taxa de expansão doPIBde 5%, estimada
pelo IBGE. Considerando apenas as vendas noNatal, o crescimento
ficou dentro da expectativa da associação, com avanço de 10 a

12% sobre o valor vendido nomesmo período do ano passado.

Juros'
OBancoCentral da China anunciou nesta quinta-feira o sexto,

aumento das taxas de juros em 2007, a medida mais recente do
governo para tentar controlar a inflação e desaquecer uma
economia que cresce ao ritmo de dois dígitos. A medida, que
entrará em vigor nessa sexta-feira, eleva em 0,27% a taxa de

depósito e em 0,18% a taxa de crédito, informa um comunicado
divulgado nosite do banco. A taxa básica de empréstimo passará
a 7,47%, enquanto a taxa de depósito em um ano ficará em4, 14%.
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Pelé visto como'instrumento
de paz'e desenvolvimento
ONU deve convidar o

ex-jo�ador para ser um

conselheiro do esporte-

GENEBRA
'Conselheiro da ONU para

os Esportes', pode ser o próximo
cargo de Pelé. Tudo por que a

entidade mundial estuda
convidar o ex-jogador brasileiro
para ocupar esse cargo especial,
que é responsável por trans

formar o esporte em um ins
trumento de paz e desen
volvimento. Atualmente, o

posto é ocupado pelo ex-pre
sidente da Suíça, Adolf Ogi,
que o assumiu em 2001..
Adolf Ogi já avisou ao se

cretário-geral da ONU (Orga
nização das Nações Unidas),
Ban Ki Moon, que está se apo
�ehtando. Por isso, uma lista já
foi preparada com possíveis
substitutos. E, corno deseja dar
maior visibilidade ao cargo, Ban·
Ki Moon colocou Pelé como

fav.orito na disputa.
Na ONU, a idéia de ter Pelé

como responsável pelo departa
mento está sendo bem recebida.
A imagem do brasileiro pode

Edson Arantes do Nascimento deve ocupar vaga de Ban Ki Moon

ajudar a difundir a idéia de que
o esporte pode ser uma forma de
gerar oportunidades aos jovens
de países mais pobres e ainda

promover a paz.
Ban Ki Moon ainda estaria

considerando o fato, porém,
espera anunciar o escolhido até

o fim de janeiro.
Em seu mandato, Pelé teria

a missão de transformar "o es

porte em um fator que contrí-

buiria para o desenvolvimento
social e econômico, incremen
tando as condições de saúde,
principalmente entre osjovens".
"Atividades esportivas podem
gerar empregos e atividade

econômica, além de criar uma

cultura de paz e tolerância en

tre populações", afirma o man

dato publicado sobre as funções
do Conselheiro da ONU para
os Esportes.

Tigre recompõe time para o Catarinense e série B
PIERO RAGAZZI

CRICIOMA
Omeia-atacanteAndrade, 26

anos, que atuou no Juventus, de
Jaraguá do Sul, no Campeonato
Catarinense deste ano e que
estava no São Luiz, de Ijuí (RS), é
um dos reforços doCriciúma para
defender o clube em 2008 .. O

.

lateral-direito Reginaldo Araújo,
com. passagem pela seleção
Brasileira em 1999 e que também

jogou em clubes como Coritiba,
.

Santos e Flamengo é outro reforço
anunciado pelo clube. O último
time deAraújo foioBeira-Mar, de

.

Portugal. O Criciúma estréia no

Campeonato Catarinense contra
o Marcílio Dias, no estádio
HeribertoHulse, emCriciúma, no
dia 16 de janeiro, às 20hlO. Jorgadores já se reapresentaram para uma maratona de treinamentos

Figueira recupera gramado para
sediar jogos 'pelo Brasileirão
FLORIANÓPOLIS

Tanto o gramado do Estádio
Orlando Scarpelli como os

gramados do CFT estão em

manutenção desde o dia 1- de
.dezembro.

Anualmente, em dezembro,
o Figueirense Futebol Clube,
baseado nos relatórios técni

cos e dentro de um plano defer
tilização, realiza trabalhos de

recuperação e melhorias nos

gramados do CFT e Orlando

Scarpelli. Este trabalho é ne

cessário em razão do uso

contínuo dos referidos gra
mados, principalmente do CFT,
onde os treinamentos são diários

para as equipes profissionalA e

B, juniores, juvenil e infantil,

além dos jogos dos campeona
tos oficiais disputados pelas
categorias de base. Segundo o

vice -presidente administrativo
do Figueirense, Engenheiro
Luiz Fernando Philippi, uma das
ações mais importantes na re

cuperação do gramado é a

"aeração do solo".
Devido ao uso, a com

pactação do solo é um dos

,)rincipais problemas dos

g amados esportivos, pois
imp-de que as trocas gasosas
entre o solo e o ar ocorram de
maneira desejada. O gramado
do estádio Orlando Scarpelli
com 11.300 m- e os demais 5

campos do CFT compreendem
55.000 m- de grama.

OIVULGAÇAo/CRISTIANO ANDUJAR

Alvi-negro da Ilha (camisa listrada) vai ter gramado novo em seu estádio

Felipe renova com
/

80% de aumento
SÃO· PAULO

Fizemos um belo contrato.

Vimos que o Corinthians se

esforçou para ficar com o Felipe -

disse o empresário do goleiro,
MarceloGoldfarb, logo após o fim
da reunião que teve com seu sócio
Bruno Pontes de Paiva, filho do
técnico Mário Sérgio, e com o

presidente corintiano Andrés
Sanches no Parque São Jorge. O
anúncio do acordo encerra uma

.

negociação que teve capítulos
eletrizantes. Em um primeiro
momento, os empresários de Felipe
diziam que a negociação seria

tranqüila. Após o rebaixamentodo
Corinthians para a Série' B, a

diretoria alvinegra fez uma

primeira proposta oferecendo
aumento de 80%. Os empresários
não gostaram e chegaram a pedir
paraque ogoleiro fosse negociado,
-O Fluminense acenou com uma

proposta milionária. No fim, o
Corinthians aumentou a Sua, e o

acordo foi fechado. Foram
mantidas todas as cláusulas
contratuais, e o Corinthians
concedeu um aumento salarial
ao Felipe em reconhecimento
ao grande trabalho que ele fez

. neste ano. Estamosmuito felizes
em ter o Felipe até 2011. "Con
versei por telefone com ele e

posso garantir que ele também
. está", diz o presidente Andrés
Sanches, em comunicado en- .

viàdo pela assessoria de

imprensa do Timão.

.

..

I.
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EM CIMA DA HORA

Picolé prometemuito trabalhono Juventus
Juventus deve apresentar
seu'novo time para o

estadual dia 2 de jaoeiro

GENIElli RODRIGUES

JARAGUÁ DO SUL
A 23 dias da estréia, no

Campeonato Catarinense 2008
contra aChapecoense, oJuventus
ainda está montando o seu

elenco. O time tem apenas o

técnico definido: José Manuel

Ricardo, o Picolé, 51 anos, foi
confirmado recentemente pela
diretoria do Clube. Já os 25

jogadores (lO de base e 15

profissionais), juntamente com a

comissão técnica, devem ser

apresentados no dia 2 de janeiro.
Segundo o técnico Picolé, o

Moleque Travesso terá que
correr contra o tempo para
iniciar bem no campeonato.
"Futebol é tempo, e isso nós não

temos.São praticamente 18 dias
de treinamento, o que afeta

'

diretamente o desempenho do
time. Teremos que fazer um
trabalho físico, técnico e tático,
bem planejado", observa.

Picolé prevê aumentar a carga
de treino de duas para três horas,
um pela manhã e outro à tarde,
sem parar nos finais de semana.

Ele prefere não prometer
resultados imediatos para a

torcida, disse apenas que o

objetivo inicial é conquistar os três
primeiros pontos, no jogo contra
a Chapecoense no dia 20 de

janeiro, às 16 horas, no João
Marcatto. "Prometo apenas muito
trabalho e dedicação dos atletas,
para isso o apoio da torcida é

fundamental", revela.'
Picolé trabalhava como

'olheiro', indicando jogadores
para oMéxico e o ]apão. Atuou
como técnico no Coritiba,

PIERO RAGAZZI

"Agora é hora de arregaçar as mangas e colocare time para trabalhar", avisa o técnico José Ricardo

-

Figueirense e Marcílio Dias.

Segundo ele, o que omotivou a

voltar para Jaraguá do Sul (já

que treinou o Juventus na
década de 90) foi o fato de
retornar aos gramados como

técnico. "Agora vou me dedicar
ao que gosto, no trabalho de

campo", comentou.

I
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