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m�GrJA'tp··
ASSINE E ASSISTA

AOSJOGOS
Indique, assine ou renove o

jornal O CORREIO DO POVO e

ganhe um passaporte para
assistir aos jogos do Juventus
pelo Campeonato Catarínense
no estádio João Marcatto.

Não perca tempo,
ligue 3371-1919 e garanta

ja o seu passaporte,
Veja mais detalhe na página 14.

Adolescentes que tomam café do ma
nhã diariamente consomem mais ca
lorias e pesam menos do que aqueles
que pulam a primeiro refeição do dia,
revelo uma pesquiso norte-america
no. Os jovens que não comem logo
pelo manhã sofrem risco maior de
obesidade. O número de adolescen
tes com problemas de peso triplicou
nos últimos 20 anos nos Estados Uni
dos, segundo o relatório de 2007 "F
os in Fat".

Fonle: AFP

'Briga de irmãos
esquenta novelo
Ferraço e Juvenal vão ter uma surpreso
no folhetim de Aguinaldo Silvo.

Dedicação em

tempo integral
Rolf atuo como obstetra há 32 anos e já
participou'de 10 mil nascimentos.

Página 24Página 9

Comitiva pressiona o governo
na tentativa de liberar verba
o prefeito Moacir Bertoldi e comitiva formada por

secretários participam, hoje, de uma audiência no Mi
nistério das Cidades. O objetivo é tentar a liberação de
R$ 25 milhões para o Transjaraguá. Bertoldi tem ido

a Brasília freqüentemente para reivindicar verba para
o município. São exatos R$ 105.266.965,96, se soma

dos os 46 projetos protocolados no governo federal, a
maior parte deles nos dois últimos anos.

LEIA HOJE
Hino é

obrigatório
emSe

Fila de consultas
pelo SUS cresce
Sem endocrinologista há dois anos, a

rede de saúde público de Jaraguá do
Sul, tem wais de mil pessoas no filo de
espero por uma consulto.

Página 5

Pesquisas estão
nas mãos do STF
Supremo começo julgar hoje ação que
pode proibir pesquisas com células
tronco. Medido gera polêmico entre
cientistas e o Igreja.

Página 15
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CHARGE

ENTENDA•••SOU
A FAVOR DA VIDA!

PONTO DE VISTA

ÉTICA E EDUCAÇÃO

Administrar
com prudência
e coerência PAULO MORETTI,

PROFESSOR

Na visão moderna de administração, se não houver
prudência e coerência certamente a função gerencial
acabará tendo um caráter mais terapêutico do que pro
pedêutico, gerando' situações que podem ir desde o

constrangimento profissionalaté o desgaste pessoal.
Na macrovisão administrativa há que.haver defini

ção de papéis, de estratégias, de processos, de pessoas,
de informações, a fim de que a integração se concreti

ze, a fim de que a organização se desenvolva com bases
sólidas e com pessoas comprometidas com resultados.

E esses resultados passam necessariamente pela or

ganização, pelo planejamento, sem o que a trajetória
admínistratíva acabará tornando-se senão um inferno
abissal ao menos um tormento factual. Se, efetivamen
te, a prudência e a coerência não presidirem a tudo,
a gestão administrativa ficará' comprometida, rriesmo .

que estratégias e processos busquem equacionar cor
retamente a organização do planejar e do delegar, mes- .

mo que pessoas e dirigentes se engajem diligentemente
na visão do controlar e do avaliar, mesmo que ações e

atitudes se desenvolvam concretamente no poder e no
fazer, mesmo que eficiência e eficácia se somem efeti
vamente no prever e prover.

O administrador prudente e coerente não se limita a

ser apenas um gestor de estratégias e de planos, um gestor
de recursos e de metas; certamente ele buscará ser um

elemento catalisador de organização e integração.
Sem se prender a detalhes, que pouco acrescentam

à visão global da empresa, o admínistrador prudente e

coerente não se furtará, todavia, ao compromisso maior
de buscar, na tecnologia da informação, todos os ele
mentos de comunicação que lhe assegurem uma radio

grafia de corpo inteiro da saúde e da vitalidade da sua

gestão empresarial.
Animando e coordenando todo o processo, cabe ao

gestor prudente e coerente aglutinar forças que, soma
das e multiplicadas, se capacitem e se desenvolvam,
se entreguem ao trabalho e à, equipe, perseguindo uma

unidade de propósitos e de metas que tenha no ser hu
mano o centro primeiro e sentido maior da construção
do homem pelo próprio homem.

Bens deixados em testamento podem ser penhorados
(artigo 1.676 do antigo Código Civil)
protege os bens deixados aos herdei
ros em casos de dívidas contraídos
por eles, no entanto as dívidas dos
mortos devem ser pagas com o patri
mônio por ele deixado. '� cláusula
testamentária de inalienabilidade
não impede a penhora em execução
contra o espólio", resume o minis
tro.

Sendo assim, aos credores de de
vedores falecidos, fica garantida a

possibilidade de terem seus direitos
recebidos, mesmo que para tanto, te
nha a necessidade de se proceder a _

penhora dos bens deixados aos legí
timos herdeiros.

JANAíNA ELIAS

CHIARADIA,
ADVOGADA!NTEGRANTE
DO ESCRITÓRIO
CASSULIADVOGADOS
ASSomADOS.

A senhora tinha contraído uma

dívida com determinado banco e, ano'

tes de morrer, deixou em testamento
bens gravados com cláusulas de im

penhorabilidade e inalienabilidade.
Os herdeiros alegavam ao STJ que
os imóveis deixados pela mãe não

responderiam pela dívida. O ban
co, por sua vez, alegou que a dívida
havia sido feita pela empresária e

seus bens é que deveriam acobertar'
a dívida, mesmo a partir dos imóveis
'deixados para os filhos.

O ministro Humberto Gomes de
Barros, relator do processo, acentuou
que não foi intenção do legislador
escancarar uma porta para fraudes.
Para a turma julgadora, a impenho
rabilidade instituída em testamento Fonte: STJ.

O Superior Tribunal de Justiça
(STJ) admitiu a penhora de dois imó
veis deixados. por uma senhora de São
Paulo a seus .doís filhos. A Terceira

.
Turma entendeu que é possível a pe
nhora em execução contra o espólio
(conjunto de, bens deixado pelo fale
cido) devido a dívidas deixadas pelo
autor da herança, independentemente
de haver testamento com cláusula de
ínalíenabilidade e impenhorabilidade
dos bens deixados.
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FALA Aí!

" o motorista que
quer beber vai
mais um pouco à
frente e pronto. "

EDISON ANDRINO (PMDBt
DEPUTADO ESTADUAl,

questionando a eficácia da MP

que proíbe a venda de bebidas
alcoólicas nas rodovias.

" Só vai trazer
desemprego.
Nõo podemos
prejudicar a
economia. "

JOSÉ NATAL PEREIRA (PSDB),
DEPUTADO ESTADUAL,

criticando a mesmo MP sancionada

pelo presidente lula.

, A criança 'é o

motorista do
futuro e o

maior fiscal. "
GElSON MERíslO (DEM),
DEPUTADO ESTADUAL,
autor de projeto que insere
o educação para o trânsito
nas escolas estaduais.

Lixo tecnológico
A preocupação com o meio ambiente leva o Tribunal Superior Eleitoral a abrir
processo licitatório para a contratação de empresa que fará o descarte ecolo
gicamente correto das urnas eletrônicas modelo 1996 e de materiais utilizados
em eleições anteriores. Pela primeira vez, o TSE vai se desfazer do chamado "lixo
tecnológico", que inclui 980.430 disquetes, 279.347 bobinas, 41.944 baterias
e 60 mil urnas. As urnas de 1996 foram as primeiras fabricadas para a votação
eletrônica brasileira. Naquele ano, a Justiça Eleitoral adquiriu 77.469 unida
des utilizadas pelos votantes das capitais e das cidades com mais de 200 mil
eleitores. A Justiça Eleitoral também está preocupada com o espaço físico para
armazenamento dessas urnas, que não são usadas desde o pleito de 2004, mas
que continuam armazenadas nos 27 Tribunais Regionais Eleitorais.

O CORREIO DO POVO lOQUARTA-FEIRA. 5 DE MARÇO DE 2008,

MERENDA 1
O comportamento de vereador� do situação no episódio do terceiriza-

,

ção do merendo merece quest' namentos. Não .: bastassem us irregula-
ridades apontadas no relatór at a elas f a.crescidas.mais oito,
por exigência da oposição. O pies fato de gastar cerca de RS 1
milhão o mnls por ano, justamente por conto da terceirização, já serio
motivo suficiente para rescindir o contrato e punir culpados.

SALVITA
Ministério Público acompanho e torce

para que o impasse entre o prefeitura
e o Salvita chegue o um denominador
comum. Pelo desvio de finalidades da
sociedade, em 1992 o município tentou
retomar o área, com ações anulatório (da
doação feito pelo município em 1955) e
rescisória, pelo uso. Uma batalho per
dido em primeira e segundo instâncias.

Agora, só pagando mesmo, entende a

assessoria jurídico do prefeitura.

g'MERENDA2 �

A oposição, representado no CEI'"que apurou denúncias, exerceu seu le

gítimo direito de exigir que do relatório feito pelo vereadora Maristela
Menell (PT do B) constasse tudo o que foi apuradO, em documentos e

depoimentos, ou seja, incluindo,o que o relatoratlinha omitido. E nisso
se escorou o situação poro votar contra. Agora cÚberá 00 Ministéri,o PÚ
blico, Tribunal de Contos do Estado e Polícia Federal investigar o tato.

NÃO MUDA
Evaldo João Junkes (PT) desistiu
de mudar o horário dos sessões da
Câmara de Guaramirim para às 15
horas, por falta de consenso entre os

pores. Diz que deixou trabalho bem
remunerado no iniciativa privada
paro viver o político 24 horas do
dia. Mos, se alguns fazem do polí
tico um bico, entende ele, o horá
rio das 18 horas fica mantido.

CONTRA O TEMPO
Ex-prefeito Ivo Konell (OEM) protocola
ainda essa semana um pedido de limi
nar cautelar como mais um passo para
recuperar seus direitos políticos, suspen
so por oito anos em 2002. O primeiro
toi ação de descontinuidade de julgado
inconstitucional. A defesa tem à frente o

advogado Nelson Serpa, um especialista
no assunto contratado pelo partido. O
caso está nas mãos do juiz Edenildo da
Silva, da terceira Vara Cível.

CÂMARAS
Vereador terrys da Silva (PTB) representa a Câ de Jaraguá em Bra
sília, hoje, em encontro nacional que reúne presidentes e membros de
mesas diretoras dos legislativos municipais. O movimento defende a

volta do número de vereadores que existiam até 2004, reduzidos por
resolução do TSf. O assunto está no pauto de Vtl.t��ões do Congre�p;.Se
passar, Jaraguá volta o ter 15 (fuí�'9 representan¥es. No .país, mais oito
mil, totalizando 59.514 em 5.561 municípios.

POIS É
Bancada do pr1Ue Blumenau fee questao e vafdéfender o pagamento
do décimo terceiro salários poro os vereadores, 13 ao todo. O salário
bruto, hoje, é de RS 4.390. Em Joinville e Florianópolis isso já acontece.
A Constituição não proíbe, mas o Tribunal de Conitos do Estado diz que é
preciso prever.!! despesa extril.�;1J) lei municipa�

AINDA NÃO
Projeto do deputado Kennedy Nunes (PP), que p

Itos de trânsito só v(li valer 009. Expli
07 e aprovado agora, em ·ro. É mat

portanto, só aplicado no ano su üente.

mite parcelamento de
oi npresentado· em
rd'em finhnleira,

,
ESTÁGIO

N

� Ministério Públicil das Coma:r ode abriram'ro;;F
'cesso de seleção para estagiá ar período de três anos, re-

muneração mensal de RS 430,00 e 20 horas semanais. Os editais estão
no www.mp.sc.gov.br.
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DO GOVERNO FEDERAL

POLÍTICA----------------:-

Jaroguá na espero de R$ 1 05 mi
Prefeito tem audiência hoje sobre o Transjaraguá, o maior entre 46 projetos
JARAGUÁ DO SUL

Protocolado com o nome de
Transfácil ainda no governo do
prefeito Irineu Pasold (PSDB), o
Transjaraguá é o principal as

sunto da audiência que o pre
feito Moacir Bertoldi (PMDB)
mantém hoje no Ministério das
Cidades. O projeto aguarda li

beração do governo federal da
ordem de R$ 25 milhões, de um
total de R$ 42 milhões para a

reestruturação do sistema viá
rio da cidade.

Bertoldi tern ida a Brasília

periodicamente para pressionar
pela liberação de recursos para
o município. São exatos R$
105.266.965,96, se somados os

46 projetos protocolados no go
verno federal, a maior parte de
les nos dois últimos anos. Deste

montante, amaior contemplada
é a área de infra-estrutura, com
cerca de R$ 75 milhões, soman
do-se aí a verba destinada ao

Transjaraguá.
O prefeito está na capital fe

deral desde segunda-feira, junto
com alguns secretários munici-

pais. A comitiva tem se subdi
vidido, de acordo com as áreas,
para participar de uma série de
audiências. Hoje, os compro
missos serão nos Ministérios de
Ciência e Tecnologia, da Agricul
tura, das Comunicações, na Fu
nasa e na Secretaria Nacional de
Saneamento Ambiental, ligada
ao Ministério das Cidades.

Ontem, a comitiva passou
pelos Ministérios do Turismo,
do Meio Ambiente, da Integra
ção Nacional, no Dnit Ferro
viário, na Secretaria Nacional
da Pesca e também na ANA

(Agência Nacional de Águas),
esta por conta do Consórcio das

Águas, em fase de implanta
ção na microrregião. O prefeito
também visita os gabinetes dos
senadores e deputados federais
da bancada catarínense, Além
de pedir que intercedam pela
liberação dos recursos, Bertoldi
pleiteia emendas, que só podem
ser empenhadas até três meses

antes da eleição.

CAROLINA TOMASELLI Moacir Bertoldi quer tentar garantir a liberação de verbas antes do prazo estabelecido pela lei eleitoral

Projeto de mobilidade urbano Terrys participa de encontro em Brasília
também é temo de audiência Vereadores pressionam porvotação de PEes sobre número de vagas
GUARAMI_RIM

O secretário de Planeja
mento de Guaramirim, Valéria
Verbinem, e o presidente da
Câmara de Vereadores, Eval
do João Junckes (PT), também
estão na capital federal para
acompanhar o andamento de

projetos que dependem de li

beração. Assim como Jaraguá,
o município tem protocola
do no Ministério das Cidades

projeto na área de mobilidade
urbana. Desde 2003, o muni

cípio aguarda repasse de qua
se R$ 9 milhões, via BNDES,
para implantação do sistema
de transporte coletivo próprio.
A audiência acontece hoje.

Ontem, eles também estive
ram no Ministério do Turismo,
para tratar de projeto para im

plantação de ciclovia. A agenda
inclui ainda visitas aos gabinetes
dos deputados e senadores cata
rinenses. O vice-prefeito José Jo
aquim Fernandes (PP) e o verea

dor Jorge Feldmann (PP) também
viajaram ontem para Brasília.

JARAGUÁ DO SUL

O vereador Tenys da Silva
(PTB) participa hoje e amanhã,
em Brasilia, de um encontro na

cional de presidentes e integrantes
de mesas diretoras das Câmaras

municipais. Promovido pela UVB
(União dosVereadores do Brasil), o
evento vai abrir a discussão sobre
o número de vereadores nos legis
lativos, que em 2004 foi reduzido
por conta de uma resolução do
TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
A decisão fez com que a Câmara
deJaraguá passasse a ser composta
por 11 vereadores. Antes eram 19.

O encontro será focado nas seis
PECs (Proposta de Emenda Cons

titucional) relacionadas ao assun

to que tramitam no Congresso.
Além do número de vereadores,
as propostas tratam dos limites de
despesas e a composição das Câ
maras municipais. A idéia é pres

Cf) sionar pela votação das emendas.

� ''É importante para definir o com
i portamento eleitoral das Câmaras
� e poder informar os vereadores",

Verbinem, secretário de Planejamento comentou Tenys.

Vice-presidente destaca importância de "obter informação na fonte"

Prógramação
Hoje serÕD discutidos os pro

posições legislativos do Congresso
sob

"

câmaras municipais, pore
tórios dos "'Iegisilldores'

debatidos questãe
o platéia. O presidente
.iboldi Alves Filho; e do
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Meta é vacinar todos os idosos

Gripe na mira
da secretaria
JARAGUÁ DO SUL

A proximidade do outo

no, que inicia em menos de
20 dias, já serve de alerta a

quem costuma ter proble
mas relacionados à gripe.
Por isso, a rede municipal
de Saúde também se prepa
ra para campanhas de vaci

nação. As pessoas com ida
de superior a 60 anos são as

primeiras a serem chamadas
a participar da iniciativa

A imunização está mar

cada para começar em 26

de abril, sábado, junto com

o chamado "Dia D" nacio
nal. Até 9 de maio, todos
os idosos serão convocados
a procurar as unidade de
atendimento de [araguá do
Sul. A meta instituída pelo
Ministério da Saúde Indíca
que 75% da população in
cluída na terceira idade de
vam receber a vacina. Em

2007, a cidade conseguir
alcançar 17% de um total
de 9.085.

Logo em seguida, é a vez

das crianças a partir dos seis
,

meses até os cinco anos in

tegrarem a campanha. O

município pretende adquirir
cinco mil doses do medica
mento. Para agosto, o obje-.
tivo passa a ser preservar a

vida de homens e mulheres
entre os 20 e 29 anos diante
da rubéola.

SAÚDE

O CORREIO DO POVO mQUARTA-FEIRA, 5 DE MARÇO DE 200ã

População. reclama de filas
Espera para consulta com especialistas prejudica pacientes
JARAGUÁ DO SUL

Em julho do ano passado,
Aldair José, 24, sofreu um

acidente que transformou a

vida dele em uma constante

espera. Depois de passar três
dias na UTI (Unidade de Te

rapia Intensiva), o motoboy
precisou de acompanhamento

,

médico. Porém, há seis meses

aguarda na fila de consultas
da Policlínica de Especialida
des Dr. João Biron, em Jaraguá
do Sul, e até agora não obteve
qualquer retorno. "Sempre me

dizem para esperar e não dão
satisfação alguma, eu cansei",
enfatiza revoltado.

Como teve três coágulos de
sangue diagnosticados na ca

beça, ele precisa de uma radio

grafia e, depois, da opinião de
um neurologista para retornar
ao trabalho. Devido à demora,
Aldaif resolveu correr o risco
e voltou a dirigir a motocicle
ta dias atrás. "Nem sei se pos
so", diz. Mas, a necessidade
de ganhar o próprio dinheiro
foi mais forte do que a dúvida

após o INSS (Instituto Nacional
de Seguro Social) negar a con

tinuidade do auxílio-doença,
recebido desde o acidente.

Sem recursos, 'O motoboy
nem pensa em agendar uma
consulta médica particular.
Seriam R$ 150 a menos no or

çamento, já restrito. O valor,
de acordo com ele, foi pago
apenas uma vez, logo depois
da batida. Por causa da con-

Sistema permite o acompanhamento das consultas realizadas e dos medicamentos entregues a todos os pacientes

dição financeira debilitada de
Aldair, o clínico teria solícita
do atendimento gratuito atra
vés no SUS (Sistema Único

de Saúde), na Policlínica. Para
agravar ainda mais a situação,
ele está se automedicando,
"Eu tomava três comprimidos

por dia até passar mal e parar
no Pronto Socorro. Como não

consigo médico, passei a to

mar um só", explica.
O problema pelo qual Al

dair passa, porém, não é ex

clusivo. Existem filas em di
versas especialidades. No caso

da neurologia, por exemplo, a

situação não parece ser uma
das piores, já que há médico
recebendo a população nor

malmente, conforme a direto
ra Iuá Guenther.

-KELLY ERDMANN

Endocrinologia sem solução imediata
Especialidade tem poucos médicos na cidade e eles ainda não atendem pelo SUS

JARAGUÁ DO SUL

Entre pouco mais de 20 es

pecialidades oferecidas à po
pulação jaraguaense através
da Policlínica Dr. João Biron,
uma está com a fila de espera
completamente parada. A en

docrinologia não possui médi
cos por meio do SUS (Sistema
Único de Saúde) há cerca de

en
dois anos. Enquanto isso, mais

� de mil pedidos de consultas fi
� cam estacionados no cadastro
«

,� da Secretaria de Saúde.
Pacientes precisam esperar acerto Conforme a diretora Iuá

Guenther, várias foram as ten

tativas de convencer os endo
crinologistas a vender consul
tas ao município para, então,
receber os pacientes via SUS.
Mas, até agora nada parece ter
surtido efeito e a população
continua a esperar sem qual
quer previsão de atendimen
to.

Outra especialidade pro
blemática é a reumatologia.
O número de solicitações é
semelhante, mas com indício
de solução próxima. "Em uma

ou duas semanas acredito que
os médicos voltem a atender",
explica Iuá, lembrando que já
houve um acerto entre a secre

taria e os reumatologistas.
Também com entraves,

a gineéologia deve voltar ao

normal após a contratação dos
médicos que foram aprovados
no último concurso público
de [aragua do Sul. A Saúde
necessita de cinco e eles serão
chamados em breve, assim

que houver liberação por par
te da Prefeitura.
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CRIME

POLíCIA

Família identifica ossada
Suspeita é de que cadáver seja de um morador de Camboriú
GUARAMIRIM

A ossada encontrada há seis
dias perto da SC-413, emGuam
mirim, pode ser do pintor Paulo
César Charnoski, 28 anos. Mo
rador da cidade de Camboriú,
no litoral do Estado, Charnoski
está desaparecido desde o dia 9·
de janeiro. Segundo aPolíciaCi
vil de Camboriú, a família dele
teria reconhecido as roupas do

.

cadáver e a arcada dentária dele
nessa semana.

A polícia acredita que o cri- .

me tenha sido motivado por
ciúme. O IGP (Instituto Geral
de Perícias) fará um exame de
DNA para confirmar se a ossa

da é realmente do jovem desa
parecido.

A hipótese central é de que
Charnoski manteria um rela
cionamento amoroso com a

ex-namorada de um homem
envolvido com o PGC (Primeiro
Comando da Capital), a maior

organização criminosa do país.
Ele, que tambémmora em Cam
boriú, seria o principal suspei
to do assassinato do pintor e,

segundo depoimentos, já teria

ameaçado de morte Charnoski
e a suposta namorada.

As investigações também

apontam que Charnoski teria
sido morto por urna quadrilha,
da qual o suspeito faria parte.
A Polícia Civil ainda não sabe
se o pintor foi morto no local
onde foi encontrado ou apenas
transportado para lá depois de
ter sido assassinado. O cadáver,

Delegada Jurema Wulf disse que suspeita de latrocínio foi descartada, pois vítima não portava dinheiro

que estava com jeans e camisa
azul e encontrava-se com os

,pés e as mãos amarrados, foi
encontrado por um pedreiro.

A delegada Jurema Wulf
confirmou que a perfuração no

crânio do cadáver foi provoca
da por arma de fogo, mas a bala

não foi encontrada. Sobre o fato
de dois corpos terem sido loca
lizados quase no mesmo local
com apenas um dia de diferen
ça, a delegada acredita que o

que aconteceu foi urna "infeliz
coincidência" e descarta que a

região próxima à SC-413, em

Guararnirim, seja um ponto de
"desova". "Os crimes poderiam
ter acontecido em outros locais,
pois há muitos lugares pouco
movimentados na região", co

mentou.

DAIANE ZANGHELINI

Polícia investig� morte de jovem
Seguranças de casa noturna do Agua Verde são acusados de omissão de socorro

JARAGUÁ DO SUL

A Polícia Civil vai inves
tigar a morte de um rapaz de
23 anos, que não teve o nome

divulgado, na noite de domin

'go. O jovem teria morrido a

caminho do hospital, depois
de ter passado mal numa casa

noturna do Bairro Água Verde.
Os bombeiros voluntários não
foram chamados para prestar
socorro.

O delegado Uriel Ribeiro
disse que os amigos da 'vítima
acusam os seguranças da casa

noturna de omissão de socor

ro. As acusações dão conta de
'que os seguranças não teriam

prestado nenhum tipo de au

xílio ao jovem ao perceberem
que ele estava passando mal.
A vítima teria sido levada ao

hospital pelos amigos, mas.
não resistiu.

Nos próximos dias, o de
legado deverá ouvir os depoi
mentos dos amigos que acudi
ram a vítima e dos seguranças
da casa noturna. "Vamos ave

riguar se houve omissão de so-

corro, se foi morte natural ou
se houve algum tipo de inter
ferência", explicou. A causa

da morte será conhecida atra- .

vés do laudo do IML (Instituto
Médico Legal). A previsão é de

que o resultado seja divulgado
dentro de 40 dias.

pro erencialmente na(s)
se) horário das 10:01'1 às
Federal. •

. Florianópolis, 05 de março® 2008,

Caça-níqueis e
jogo do bicho
JARAGUÁ DO SUL

A Polícia Militar apreen
deu, na segunda-feira, cin
co máquinas caça-níqueis,
além de blocos de apostas
de jogo do bicho. A primeira
apreensão aconteceu na Rua
1036, no Bairro João Pessoa,
onde foram encontrados três
equipamentos e cerca de R$
20 em dinheiro, que estavam
dentro dos equipamentos.

Em seguida, a PM encon

trou duas máquinas caça-ní
queis e três apostas de jogo
do bicho, além de vários
blocos de apostas, na Rua
Manoel Francisco da Cos

ta, no mesmo bairro. No lo
cal, foram apreendidos R$
56 em dinheiro. Os leitores
de cédula e placas-mãe das

máquinas foram retirados.
Os responsáveis assinaram
termo circunstanciado, para
responderem pela contra

venção penal em liberdade.

PORTÃO
Um .homem foi detido na

manhã de segunda-feira por
furtar um portão de alumí
nio e tentar desmanchá-lo,
na Rua Manoel Francisco
da Costa, Bairro João Pes
soa. Inicialmente, o acusado
disse à polícia que havia en

contrado o portão na própria
plantação de milho. Depois,
confirmou que havia rou

bado o portão na noite an

terior, na Rua Sophia Maria

Spridel, no mesmo bairro.

PM combate o jogo do bicho
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Unerj facilito acesso 00 ensino

Unerj faz
32 anos

Durante esta semana, a

Unerj (Centro Universitário
de Jaraguá do Sul) celebra
32 anos desde a implantação
de seu primeiro curso de Es
tudos Sociais. A instituição
hoje comemora os números

que representam o cresci
mento do ensino superior
na região. Segundo a reitara,
Pedra Santana Alves, a Unerj
cobre 97% dos seus custos
com a mensalidade dos alu
nos, ou seja, é considerada
uma instituição sem fins lu
crativos.

Atualmente, a unidade
oferece 22 cursos de gradu
ação e outros nove em pós
graduação. A universidade
conta com 3500 acadêmicos,
315 docentes e outros 107

funcionários. Segundo a rei

tora, uma das preocupações
da Unerj é facilitar o acesso

dos estudantes ao ensino

superior."Só no ano passado,
foram 517 bolsas de estudos
concedidas. Estamos pen
sando em outras.opções. de
financiamento para os alu
nos conseguirem pagar pelos
cursos", revela.

Ela garante ainda que
a Unerj estuda a realidade
da região para desenvolver
os cursos e as disciplinas.

.

"Nosso foco é na gestão e .na

tecnologia, pois estamos em

um pólo industrial", afirma.
A reitora garante que novos

cursos de pós-graduação de
vem surgir ainda este ano.

PREÇOS PODEM SUBIR

Ato gera alta de impostos
Indústrias do setor têxtil e metalúrgico são as mais atingidas
JARAGUÁ DO SUL

O Ato Declaratório Inter

pretativo RFB na 20, de 13 de
dezembro de 2007, causa polê
mica entre os empresários da
região. Com a mudança, a Re
ceita Federal passa a conside
rar prestação de serviço, o que
antes era visto como "indus
trialização sob encomenda" e

agrega impostos mais altos ao

produto.
Segundo o ato, "considera

se prestação de serviços as ope
rações de índustrializaçâo por
encomenda quando na compo
sição do custo total dos insumos
do produto industrializado por
encomenda houver o predomi
nio dos custos dos insumos for
necidos pelo encomendante".

Para o advogado Ricardo
Luis Mayer, a citação vai ao

encontro de casos típicos da
economia da região, onde são
comuns as chamadas indús
trias de transformação, como

facções, tecelagens, entre ou

tras. Ele explica que uma das

motivações para esta alteração
é a extinção da CPMF e a ne

cessidade do governo em au

mentar a arrecadação.
Através de números, é pos

sível notar o impacto que a me

dida causa tanto para empresá
rios como para o eonsumidor
final. De acordo com o ato, o

Imposto de Renda de Pessoa

Jurídica (IRPJ) passaria de 8

para 32%. E a Contribuição

Elevaçõo do cargo tributário pode reduzir arrecadaçõo dos empresas e refletir em aumento nos preços

to no preço do produto final/As
indústrias que giram em torno do
setor têxtil e dametalurgia devem
ser as mais afetadas", sugere.

Ainda de acordo com o ad
vogado, os agentes da Receita
Federal já estão sendo orien
tados para a fiscalização e os

empresários precisam se ade

quar à nova medida. "Ou eles
se adaptam, ou se antecipam e

entram com ação judicial con
tra o ato", aconselha Mayer,Social sobre o Lucro Líquido

(CSLL) que é de 12% também
aumenta para 32%.

Para Mayer, as empresas po
dem não conseguir absorver o rea
juste, o que implicaria em aumen- DEBORA VOLPI
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(TERÇA-FEIRA), PÁGINA4 CONSTAADATA DE CONVOCAÇÃO
PARAASSEMBLÉIA O DIA 25/02/2008. RETIFICAMOS AMESMAPARA

O DIA 18/03/2008 CONFORME EDiTALABAlXO.

ESCRITURAPÚBLICADE REVOGAÇAO DE PROCURAÇÃO
ESCRITURA PÚBLICA DE REVOGAÇAO DE PROCURAÇÃO, QUE FAZEM: MARIA LUlZA EMMEN

DOERFER, na forma que segue: SAIBAM quantos esta pública escritura virem que, ao(s) oito dias do mês de fever

eiro do ano de dois mil e oito (08.02.2008) ,
nesta cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, neste tabeli

onato, perante mim, tabeliã Designada, compareceram partes entre si justas e contratadas, a saber: de um lado como

outorgante (s) e reciprocamente outorgado (s): MARIA LUlZA EMMENDORFER, CI RG n° 488.065-SESPDCI

SC, CPF n° 490.10 1.159-68, nascido(a) aos 10/10/1962, brasileira, terapeuta, solteiro(a), maior, conforme certidão

nascimentõ na 25012, fls. 167, do livro A-OS3, do CRC desta cidade de Jaraguá do Sul- SC, domiciliadota) e resi

dente na Rua Elbe Pospissil, n° 86, apto II, na cidade de Curitiba - Paraná; o (a) (s) presente(s) reconhecido(a)(s)
como o (a) (s) mesmo (a)(s) pela documentação apresentada,do que dou fé, e por ele (a) (s) me foi dito que em

data 15 de agosto de 1986, por instrumento público lavrado nestas Notas, as fls. 073, do livro 074 de procuração,
constitui poderes para ERNA GUNTHER EMMENDORFER, CI RG nO 2R'488.219-SC, CPF ns 352.397519-00,
brasileira.comerciante, viúvo(a), dorniciliado (a) e residente na Rua Expedicionário Gumercindo da Silva.in" 83,
nesta cidade de Jaraguá do Sul- Santa Catarina. Que, por este instrumentc, revoga eei todos os seus temos, a (o)'
PROCURAÇAO acima referida (o), para que a partir desta data não gere mais nenhum efeito emjuízo ou fora dele
e mais, nenhum ato possa ser praticado pelo(a) outorgado (a) calçado no instrumento ora revogado e que a presente
revogação fica fazendo parte integrante e complementar da (o) PROCURAÇAO ora revogada (o), para que juntos
produzam seus devidos e legais efeitos. As partes foram advertidas conforme art. 893 do CNCGJ/SC que a presente
revogação somente terá efeito oponível erga omnes se observados todos os-requisitos judicialmente.exigíveis, que
dependendo da espécie são a notificação do mandatário, de terceiros, da serventia que lavrou à ato, a publicação
de editais, bem como tudo que se fizer adequado, e foram advertidos .que o atendimento desses. pressupostos são

de" inteira responsabilidade do mandante. Assim o disse (ram), do que dou. fé, a pedido lavrei este instrumento que

depois de lido e achado em tudo conforme, aceita(m) e assina (m). Ficam dispensadas ás testemunhas instrumen

tárias, conforme artigo na 884, do código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado lie Santa Catarina
- CNCGJ. Eu, a conferir, subscrevo e assino em públicoe raso.

. .

EMOL: 18,50SELO: 1,00TOTAL: 19,50

MARIA LUIZAEMMENDORFER
Em testa da verdade
FS 1 JARAGUÁ DO SUL , 08 de fevereiro de 2008

TAB E L I Ã (O) ILTON HOFFMANN

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE JARAGUÁ DO SUL
CNPJ 03.855.214/0001-38

ASSEMBLÉIAGERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Trabalho Médico de Jaraguá do Sul, no uso das atri

buições que lhe confere o artigo 42 § III do Estatuto Social, convoca todos os Coopera
dos da Cooperativa para participar da Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no

CPL - Centro dos.Profíssionais Liberais, à Rua Donalda Gehring, n", 175 - Jaraguá do
Sul - Estado de Santa Catarina, às 17h30min do dia 18 de Março de 2008, em primeira
convocação, com no mínimo dois terços dos Cooperados, em condições de votar; às
18h30min, em segunda convocação, com no minima a metade e mais um dos Coop
erados; ou ainda, às 19h3Qmin, em terceira e última convocação, com a presença de no .

mínimo 10 (dez) Cooperados-onde será discutida a seguínte:

· QRDEM DO DIA
I. Apresentação da Consultoria =Planejamento Estratégico .

·

OBS: O número de Cooperados, para efeito de cálculo de "quorum" de instalação, é
·

nesta data, de 150 (Cento e Cinqüenta).

Jaraguá do Sul, 03 de Março de 2008.

Dr. Adernar Nardelli - Presídente

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



m O CORREIO DO POVO
•

QUARTA-FEIRA, 5 DE MARÇO DE 2008 VALE DO ITAPOCU---------

MASSARANDUBA

Nova era

na política
o prefeito de Massaranduba, Dávio
leu (OEM), não poderá mais concor

rer 00 cargo de chefe do Executivo
este ano. Por conto disto, os alian
ças começam o se romper. O PSDB já
anunciou que poderá ter candidato
próprio, poro disputar o Prefeitura.
Outro partido que está se mobilizan�
do é o PMDB que realizará pesquisas
poro saber qual o nome mais cotado
dentro do município.

CORUPÁ

Força tarefa
na região.

Acontecerá' neste sábado, dia 8 de
março, o Forço Tarefa no Escola Alui
sio Carvalho de Oliveira,' no Bairro
Seminário, às 9h30. Serão oferecidos
serviços nos áreas de saúde, assistên
cia social, esporte, cultura e lazer. Os
participantes poderão, gratuitamente,
cortar o cabelo, fazer o teste de dia
betes, verificação de pressão, de visão
entre outros. Haverá o presença do
Prevmóvel, Odontomóvel Epagri, Ci
dose, Celesc, Samu e vários programas
de orientação.

JARAGUÁ DO SUL

LEITURA ESSENCIAL
A Escola Municipal Atayde Machado, de Jaraguá do Sul, relançou o projeto "Vigilantes do leitura". O projeto foz porte de uma iniciativa do Secretario Mu
nicipal de Educação e tem como objetivo promover o envolvimento de educadores, educandos e equipe administrativo poro o construção e desenvolvimento
de ações que proporcionem o resgate pelo prazer de ler, levando em conto o leitura de mundo e do universo fantástico.

BARRAVElHA

Jiu ..jitsu para
crianças carentes
o professor de Jiu-jitsu, André luiz
de Oliveira, que mantém uma aca

demia no centro de Borro Velho, está
desenvolvendo trabalhos sociais
junto o crianças carentes. Nos últi- <'

mos dias ingressaram no academia
três nóvos alunos para o prático do
modalidade, além de outros quatro
que já participavam. O professor
busco agora apoiadores para am

pliar o número de atendimentos.
Quem quíser colaborar o telefone é
(47) 3456-0553.

I
\

JARAGUÁ DO SUL

Encerra hoje campanha dos alevinos na região
A primeira Componho de Alevinos I e II encerro hoje, 5 de março. Os interessados devem solicitar suas encomendas no

Secretario de Desenvolvimento Rural, dos 7h30min às 11 h30min e dos 13h às 17h. Destinado principalmente aos piscicul
tores, esta iniciativa também é aberto à comunidade em geral. Estão disponíveis os espécies tilápia, corpo capim, corpo
cabeça grande, corpo prateado, corpo húngaro, corpo colorido, jundiá cinza, catfish, pacu, lambari, trairão, pintado, dou
rado, matrinxã, piracanjuba e piraputanga. A entrego dos alevinos está Previsto para sexto-feira, no Prefeitura de Jaraguá
do Sul. Informações pelo telefone 2106-8113.

GUARAMIRIM

FORMATURA DE CASAIS DA IGREJA LUTERANA
Foi realizado no último final de semana, o formatura de casais dá Igreja luterano de Guaramirim. Foram consagra
dos mais de vinte casais e após o cerimônia os presentes foram recepcionados nos dependências do salão de festas

'� poro .um coquetel. De acordo com dados do $ecretaria do paróquia, o Igreja luterano conto com mais de novecentos

� membrosespalhados por todo omuilicíp'io. _..
,. ',' •

.
' ai ------'-_ _.__�_.,..,____;,...��-.:.-- �--------

VALE DO ITAPOCU

Empenho
é total, diz SOR

A SDR (Secretario de Desenvolvimen
to Regional) através do assessor de
imprensa, Ilton Piran, declarou na

manhã de ontem, que está se em

penhando totalmente poro tirar do
papel e implantar no região o novo

quartel do Polícia Militar de Guam
mirim. No, terreno já foi realizado o

terraplanagem e a secretario espero
conseguir ainda este ano, mais re

cursos poro o construção do quartel,
além dos RS 150 mil já inclusos no

orçamento do Secretario de Segu
rança Publico de Santo Catarina.

SCHROEDER

Contorno da
BR-280

O município de Schroeder corre o ris
co de se tornar pólo de educação em

função do recém inaugurado Senor
e dos futuros obras de contorno do
BR-280 que passarão por dentro do
cidade. Se o oferto de cursos se ex

pandir e houver demando, o municí
pio poderá receber alunos vindos de
todo o norte do estado poro estudar.
Coso aconteço, o comércio local re
ceberá uma injeção de investimen
tos por porte dos empresários poro
atender este público .
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MAIS POLEMICA EM DUAS.CARAS
'Briga en� Juvenal e Ferraço vai piorar com descoberta de que os dois são irmãos

A novela de Aguinaldo Sil
va, Duas Caras, demorou em

decolar no Ibope, mas com o

tempo, o folhetim ganhou for
ça e consolidou a audiência.
Para os próximos dias, muitas
surpresas estão reservadas. A.
principal é a descoberta de
que. Ferraço e Juveal são ir
mãos, o que vai acirrar ainda
mais a briga dos dois.

Eles tomaram rumos dife
rentes durante a infância: o

vilão foi comprado pelo fal
sário Hermógenes (Tarcísio
Meira) e o líder da Portelinha
fugiu com a mãe para não ser

vendido. Everaldo Pontes, que
viveu o pai mercenário dos
méninos no começo da trama,
acredita que a situação irá se

complicar. '� chance de Fer

raça e Juvenal se odiarem é
enorme. Eles têm laços san

güíneos, mas tomaram rumos

diferentes. Até irmãos criados

juntos não se entendem",
O ator ainda lembra que

gravou com oito crianças. "Se
o pai vendeu todos os filhos,
Ferraço e Juvenal têm mais ir
mãos na novela", diverte-se.
Quem descobrirá a verdade
será Bárbara (Betty Faria). Na
hora de ajeitar os documentos
para o casamento de Ferraço
com Maria Paula (Marjorie Es

tiano), ela saberá que o nome

do rapaz é Juvenaldo e fará a

associação.
"Bárbara conhecerá [u

venal na favela quando nas

cer sua netinha. Acho que
a partir daí a trama dos dois
deslancha"diz Betty, Ainda

surpreso com a notícia, Dalton
Vigh não esconde a expectati
va.

.

"Duas pessoas que não se

gostam e descobrem que são
irmãos é difícil de imaginar! A
novela ficará ainda mais emo

cionante", garante.
Débora Falabella conseguiu fazer de Júlio uma mocinha
sem clichê, com características de gente real

Juvenal Antena vai viver uma
reviravolta na trama do autor
Aguinaldo Silva .

l.. . _

Lázaro Ramos dá um show de interpretação com Evilásio,
um líder negro cheio de ideais

o vilão Ferraço terá mais uma surpresa ao descobrir que o seu maior inimigo é seu irmão

dela uma personagem meloso ou leve
demais e acertou o mõo.

,.

Lázaro Ramos. nem se falo. É um
ator impressionante. Ainda no início
do novelo ele demonstrava um to
tal domínio de seu personagem.Já
Marjorie sofreu muitos críticôs. In
justamente. Elo também é excelente
atriz,-apenas-optou por um cominho
de interpretação mais seco. E suo

personagem não é uma mocinho
no sentido clássico, já queeln ago
ra está pagando um preço por suo
obsessão por Marconi Ferraço. E.
mocinhos não costumam passar por
nenhuma redenção moral. O mun

do em volto Helat'é ·que errá. Essa
ambigüidade foz Mario Paulo ainda
mais interessante..

Triunfo dos mocinhos é diferenciol
Diferentemente do. que vinho

acontecendo com os novelos ante
riores, em Duas Coros não foram os

vilões que conquistaram o público,
mos os personagens positivos: Júlio
e Evilásio, além de Mario Paulo.

Aguinaldo Silvo diz quê nessa

época em que os maus proliferam,
resolveu privilegiar .es bons sen

timento's. "Até Juvenal, por mais
defeitos que tenho, pelá menos tem
oma noção de ético e justiça do qual
nunca se afasto", diz o autor.

Vejo o coso de Júlio. A moço ti
nha tudo poro virar uma campeã in
ternacional lie chatice. É rico, bonito,
gente-boa e não absorveu nado do es

pírito preconceifuoso de seus pois. No
entanto, Débora Falabella evitou fazer
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CRÔNICA

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCIÓLOGO

Carolina me. enganou
Naquele momento maravilhoso em que a Ca

rolina Dieckmann ligou para mim para dizer que
meus créditos de telefone totalizavam tal valor, eu
prometi que passaria a vida comprando cartões,
tantos, que conseguiria forrar com eles todos os

quartos daminha casa, como um tributo supremo
à telefonia, que a colocou tão próxima dasminhas
frondosas fantasias eróticas. Agora descubro que "

tudo não passou de uma farsa, que ela fez isso ape
nas parame transformar emmais um cliente anô
nimo. Por que Carolina? Por que eu? Por que UIÍla
vingança tão atroz? Pensei que talvez ela fizesse
isso em represália a um artigomeu no qual conta
va nossa intimidade via celular. Deve ser mesmo.

Nunca mais me ligou depois daquela vez.
Como Uma pessoa tão bonita como ela, admi-

,

rada por tantos homens, se irrita com um pobre
mortal como eu, que se priva de tantas coisas para
poder carregar com créditos o celular, na esperan
ça de ouvi-la de novo? Minha promessa secreta
foi ser o eterno incondicional da Tim Celular, e

não foi suficiente. Como meu ego foi compulsi
vamente destruído por tamanha rejeição, passei a
comprar cartões com menor freqüência, já que o

celular era o veículo carnal de minha paixão pela
Carolina, e agora-é apenas mais um aparelho sem.
a graça daquela voz de sereia chamando Ulisses
para seus braços.

-

Contei os pesares para meu amigo sociólogo,
e elemal podia conter as gargalhadas. Como você
pode acreditar que ela.só ligava para você? Isso é

apenas uma gravação - me dizia - ela é direcio
nada a todos os clientes. Você não percebe? Isso é
uma ilusão marketeira!!!

Não é possível, prefiro acreditar que ela está
se vingando de mim. Assim, de uma ou outra

,

forma, eu continuo sendo especial. Desta vez ela
aprontou feio para mim. Não bastou ter deixado,
de ligar, senão que agora encamínha mensagens
que dizem que se eu não recarregar o celular até
certa data, ele será bloqueado, apesar de ainda
estar com créditos suficientes para continuar fa
lando. Como pode gostar tanto de dinheiro essa

mulher?
'

Puxa, eu tenho UIÍl celular, mas não preciso
tanto dele como para gastarmais do que cinqüen
ta reais por mês. Por que quer me obrigar a usar
tanto o aparelho? Eu sempre achei que ele serve

para comunicar-se com as pessoas quando for ne
cessário, e não só para consumir cartões de crédi
to à toa, falando para qualquer um.

Antes sim, antes, eu era capaz de dar minha
vida e todo meu dinheiro pela Carolina. Agora
que não me ligamais, porque continuar gastando
desnecessariamente? Meu amigo. sociólogo tam
bém me martiriza, é um chato. Ele diz que se eu

tivesse consciência política, esqueceria a Caroli- /

na, e lutaria para que as comunicações voltassem
a ser nacionalizadas. Assim, as multinacionais
teriam que buscar outros lugares para tirar o di
nheiro das pessoas e, talvez, inventar uma nova

MarilynMonroe para seduzi-las.
.

.

II vadanich@unerj.br

NOVELAS

VARIEDADES---------

No fim do mundo
com os piratas

Na hora que ele mais precisa, o capitão
Jack Sparrow está isolado em um mar de
areia. Numa aliança não muito confiável,
Will Turner. Elizabeth-Swann e. o capitão
Barbossa começam uma busca desespe
rada para resgatá-lo. Jack precisa se unir

para preservar a liberdade do estilo de
vida dos piratas.

Os seis signos
daluz

Ouando Will Stanton acorda na manhã
de seu aniversário, descobre possuir-um
dom inacreditável... Ele é imortal e o

último dos Anciãos - homens e mulheres
da magia que estão fadados a proteger o
mundo contra as forças do mal. Ao mes

mo tempo, apavorado e confuso, Will é
mergulhado em uma busca para -encon
trar os Seis Signos da magia que fortale
cerão os poderes do Luz.

DESEJO PROIBIDO
Trajano convoca Henrique para depor. Henrique
acusa Germano. Trajano não se convence com as

explicações de Henrique, mas promete encon

trar Germano para descobrir a, verdade. Raquel
confessa a Ana que está grávida de Chico. Hen
rique deCide acabar com a isenção de impostos
da loja de Ciro. Lídio descobre que Dulcina sa

bia. o tempo todo que era Diogo quem pegava
os frascos de Galileu. Lídio pede a Dulcina que
o deixe em paz. Ana alerta Chico sobre as in

tenções de Raquel. Ana deixa Chico desconfiado
sobre a gravidez.

BELEZA PURA
Norma diz a Renato que Joana não sabe que
Guilherme é o culpado pelo acidente de heli

cóptero. O médico afirma que já sabia desta

informação. Suzy fica presa no elevador com
Raul e tem crise. Guilherme marca um en

contro com o professor Antunes. Renato vai
à casa de Joana, pede desculpas e diz que
se ela quiser sair da clínica, está liberada.

Suzy tenta sair pelo teto do elevador, mas não

consegue. Luiza, Anderson, Klaus e Fernanda
se encontram. Joana diz ao cirurgião plástico
que vai se demitir da clínica.

DUAS CARAS
Bernardinho diz que não quer nada com

Carlão. Alzira aceita a proposta de Juvenal.
Dália e Heraldo desconfiam de Bernardinho.
Eva, Bruceli e Ramona vêem Rudolf entrar
em uma mansão e decidem bater na porta.
Rudolf é surpreendido pela entrada dos três,
tenta mentir que é filho do motorista, mas aca
ba assumindo. Sabrin,a diz a Celestino que não

quer nada com Barretinho. Juvenal ouve Guigui
dizer que ama alguém pelo celular, mes disfar
ça. Dorgival se recusa a dar o divórcio. Alzira

sugere que ele fique com Socorro.

AMOR E INTRIGAS
Alexandra grita por socorro e Jurandir lhe dá
um tapa. Jacira mente para Felipe e dizque foi
Alice quêm roubou as máquinas da confecção.
AI.exandra implora para Jurandir deixá-Ia ir
embora. Céleste se surpreende com a. novida
de de Pierre. Felipe sonda com Valquíria mais
detalhes sobre Alice e ela diz que sua irmã é
muito perigosa. Adelaide fica. allita por não

conseguir falar com Alexandra. Jurandir leva
Alexandra para uma casa abandonada; Marcos
diz para Chris que está mal por causa de Marília
e tenta beijá-Ia.

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Marcelo e Maria chegam à conclusão de que o

mandante dos crimes pode ser um'a pessoa jo- _

vem e passam a desconfiar também de Rodrigo,
Danilo e Amália. Teófilo, Ágata e Aquiles che

gam à praia. Janete pressente um perigo muito
grande na ilha, mas Marcelo, Maria, Toni, Hélio
e Lúpi avisam que não vão desistir de investigar
a ilha. Gór diz que a solução para administrar a
crise na Progênese é convencer todo mU!1do de

que eles criaram uma vacina anti-Iobisômica e

anti-vampíricil.
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MUNDO ARTlSTICO ;d, . .... .

Daniela Cicarelli
vestida de homem
A apresentadora Daniello Cicarelli
participou de um ensaio vestida de
homem para divulgar o programa
'Quem Pode Mais?', que marca sua

estréia na Rede Bandeirantes. Cica
relli tirou fotos com terno, cabelos
presos e bigode postiço. Com estréia
confirmada para o dia 23 de março,
o programa voHa a tratar do tema

"guerra dos sexos" e será apresentado
ao vivo nos domingos.

SUDOKU

Diego Alemão de
olho na casa BBB
Alemão está de camarote assistindo
ao BBB8. O vencedor da sétima edição
do reality show fez sua análise dos
atuais integrantes do programa. Sem
papas na língua, o ex-brother, que é
contratado da emissora ãté 2010, diz
que, se pudesse escolher uma sister
da casa, ele ficaria, sem dúvidas, com
a modelá Jaqueline Khury. Ale-
mão acha a atual edição morna: "Os
homens são uns bananões!".

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

repetlr números em cada linho é cada coluna. Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3.

SOLUÇÃO

Scarlett Johansson
leiloa um encontro
Considerada uma das atrizes mais se
xyes de Hollywood, Scarlett Johansson,
'Ieiloará um encontro que permitirá ao

vencedor conhecê-Ia pessoalmente na

estréia de seu próximo filme. Os fãs
começaram na segunda-feira o dar

. seus lances no site eBay. O vencedor
receberá duas entrados poro assistir
ao filme "He's Just Not That Into You".
O dinheiro obtido será destinado à
ON6 Oxfam América.

DIVIRTA-SE

Negócios
o sujeito chego ao consultório do
psiquiatra:

.

- Doutor, já faz três noites que não
consigo dormir de tonta
preocupação!
- E qual o motivo de sua
preocupação?
- Dinheiro, doutor!
- É só o senhor parar de pensar no
assunto. Outro dia esteve aqui uma
pessoa que também não conseguia
dormir por causa das dívidas,
contraídas com o tio. Falei que o

tio é que deveria ficar preocupado,
já que tinha dinheiro para receber.
Deu certo.
- Pois é, doutor, era o meu sobrinho!

QUINTA
MíN: 21° e
MAx: 33° C /i;7'�'
Sol com pancadas
de chuva

PREVISÃO DO TEMPO
.
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ANIVERSÃR,IOS, . .' .'

�-.------------------------------------------------------------------
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Momento bastante
aberto a você,
principalmente em

companhia de amigos. Você pode
encontrar um amigo que não vê
há tempos, e resgatar alguns '

valores antigos. Conversem e

tentem resgatar assuntos impor
tantes de suas vidas.

TOURO
(21/4 a 20/5) .

Você está mais _

ligado a assuntos.
.

ecológicos e que eJl
volvam questões sociais .. Procure
se ligar a "ONGs" e a assuntos
voltados ao bem estar da huma
nidade. A única coisa que deve

.

ser evitada é misturar sua vida
particular neste assunto.

Presença de sol e calor em todo o Estado.
Entre a tarde e noite há condições de
pancadas de chuva com trovoadas do -

Planalto 00 Litoral. Temperatura ,elevada.
�. do Sul e Região

HOJE
M1N: 18"C
MÁ)(: ss-e
Sol com nuvens

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Bom dia para o ge
miniano aproveitar
todas as chances

que pintarem, de modo a

escapar da realidade que tanto
o limita. Analise. com cuidado.
Caso isso seja inviável. uma via
gem mental será 'positiva para
canalizar essas energias do dia.

LEÃO.
(22/7 a 22/8)
Dia em que.
inevitavelmente.
você estará dando

prioridade às suas relações
mais íntimas. Embora você
ainda esteja passando por um

período em que prefere sua

liberdade outras chances estão

pintando em relação 00 amor.

,.."
CÂNCER

��_.;� �2�i: :s:J/:�
: 1 apresentapdo

bem diferente do
convencional, o que o estimula
o interagir ,com transformações
naturals, Fique ligado. pois
poderá perceber energias sutis
que o cercam. e através desses
sinais conseguir um "insight".

.

rrr
VIRGEM

,

(23/8 a 22/9)
.

.

V"lVendo um dia mui-
to positivo para no

sentido de cuidar
de suo saúde. você pode hoje
começar uma dieta alimentar.
Alguma coisa precisa ser muda-
da para que seu corpo funcione
melhor e com mais disposição.
Visite uma nutricionista.

#
LIBRA
(23/9 0.22/10)
Com a Lua atival1do
sua área de
romances. o dia

favorece os paqueras e os namo
ros. Aproveite adequadamente
tais energias. e curta tudo com
muita alegria. Faça algo diferente
do tradicional para atrair aquela
pessoa que você deseja.

SAGITÁRIO
(22/11 021/12)
O sagitariano terá

. ( hoje um bom dia

para estar com as

pessoas mais próximas. e ainda
éonta com boa comunicação
para poder falar o que você tem
sentido nestes tempos. Seja
clare e objetivo. para obter res
postas rápidas às suas dúvidas.

ESCORPIÃO
.

CAPRICÓRNIO
(23/10' 21/11) .i;II{, (22/12.20/1)
É possivel que você",... Pare e avalie
queira mudar .01-

.

seus critérios de
guma coisa em sua escolha. Veja se

casa. Que tal fazer tem seguido o que considera ideal
isso, começando com uma mu- para sua vida. Faça as mudanças
dança na disposição dos móveis. necessárias para alcançar melho·
Chegar e encontrar tudo num novo r- res oportunidades de crescimento.
lugar pode dar a sensação de que Devagar, você sabe que chegará
o vida está se renovando. onde realmente quer.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
A Lua em seu

signo péde que
você cuide mais

de si mesmo e do seu corpo.
Nada de negligenciar este lado
tão importante da vida. Não se

esquece que o corpo é seu veí
culo condutor e que precisa ser

tratado com muita dedicação.

,.
!{\

PEIXES

til.. (19/2 019/3)
•• Hoje. você se sen

�.., te estimulado em

sua sensibilidade.
Use de sua vontade em realizar
seus sonhos. e permita-se en-

.

tregar às mais loucos fantasias
, que lhe ocorrerem. Aproveite o

. clima para ouvir música. com
um incenso. e meditar.
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Jartec: 15 anos de .. qualidade e com·prB.,,'a
-

Equipamentos de

automação industrial
agilizam a produção e

reduzem o risco de
acidentes

Uma trajetória de sucesso. É
assim que podemos definir a
históriada Jartec Automação
Industrial, que completou 15

. anos de existência em
. fevereiro.deste ano. A empresa

.

é. responsável pela fabricação e

distribuição de equipamentos
pneumáticos e' hidráulicos;
voltados para a automação de
máquinas industriais. O
trabalho realizado pela Jartec
possibilita que as empresas
tenhammais produtividade,
garantindo maior agilidade na

produção e reduzindo o risco

de acidentes. de trabalho.
"Os equipamentos diminuem o

risco de problemas durante o

processo produtivo e são

voltados a qualquer segmento
industrial, como plástico,
alimentício, têxtil, químico,
metal-mecânico, entre
outros", comentou o diretor
Denilson José Murara. Além
da matriz, localizada na Rua

João Planincheck, em Jaraguá
do Sul, a [arteo tem uma filial
de distribuição em Chapecó e

outra em Criciúma, esta em

fase de construção.
Atualmente, a empresa conta
com 30 funcionários e tem

uma carteira de cerca de 500
clientes.
A distribuição dos

equipamentos está dividida
entre os estados de Santa
Catarina (que concentra 70%
das vendas), Paraná, Rio
Grande do Sul, São Paulo,
Ceará e Bahia. Desde 2003, o
volume de vendas cresce cerca

de 30% ao ano. "Esse
crescimento está pautado por'
muito trabalho, pela
preocupação com a qualidade
dos produtos, pelo
atendimento diferenciado e

pelo trabalho de equipe, com
uma forte área de suporte
técnico", analisou. Para isso, a

,Jartec mantém consultores
técnicos espalhados por todo o

Estado, que trabalham no

desenvolvimento da

automação, de soluções. e na
. venda dos produtos.
Preocupada com a constante

melhoria do processo

produtivo, a empresa também

implantou, no ano passado,
um sistema de gestão que

garante o controle dos setores

de compra, venda e estoque
através da web, integrando
matriz e filiais. A [artec
também tem um site na

internet: www.jartec.com.br.

A Jartec Au
Denilson José Murara e o então s(jêr�
Denilson é a esposa Márcia P. Murara, também
empresa exerceu as atividades na Rua 1,3 de IV
área alugada de '200metros quacrados .

"A Jartec começou com o sonho de dois técnic

próprio negócio. No início', tínhamos apenas un

máquina de datilografar. A única coisa que havi:
relembrou. Murara também destacou o compro
funcionários como um dos fatores que possibili
mercado e prosperar;
Em 2004, a empresa mudou-se para a sede pré
mil metros quadrados de área construída. Já a j

anos e representou um importante passo na eSl

maior agilidade na distribuição. "A logística mell

estoque em Chapecó, que é uma região atrativa

agroindústrias.", pontuou.

Líder Mundia� emAutomação Pneumática

AS .C parabeniza a'

r ec pelos seus 15 anos de su.

dedicação e comprometimento!
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� do negócio próprio
'

*

�a..
'no dia 8 de fevereiro de 1993, por

�dair José Beninca. Hoje, a sócia de
ambém diretora-financeira. Até 2003, a
13 de Maio, no Bairro Czerniewicz, numa

Ampliação da matriz visa
expandir negócios

f técnicos-mecânicos que queriam abrir o
mas um funcionário, uma mesa e uma

lue havia de concreto eram os clientes":
comprometimento e a seriedade dos
�ossibilitou à Jartec conquistar espaço no

Para estender o negócio a outras regiões do

país, a Jartec pretende dobrar a área da matriz
até final do ano, chegando aos dois mil metros

quadrados. O objetivo é aumentar a linha de

equipamentos, especialmente na área hidráulica.
A previsão é de que cerca de dez funcionários

sejam contratados até dezembro deste ano, para
que esta meta seja alcançada.
Visando ag(lizar a dinâmica de entrega no Norte
do Estado, a Jartec também, estuda instalação
de uma filial em Joinville. ''A região é um grande
pólo produtivo", completou Denilson Murara. Já
afiliai em Criciúma deve começar a operar
,dentro de dois meses. A expectativa é de que,
com a abertura, as vendas de equipamentos no

Sul de Santa Catarina aumentem cerca de 30%.
No futuro, a empresa também planeja implantar
filiais de distribuição nos estados do Paraná, Rio

'

Grande do Sul e São Paulo.

;ede própria no Bairro Nova Brasília, com
a. Já a filial em Chapecó foi aberta há dois
D na estratégia de expansão, garantindo
ica melhorou muito com a instalação do
atrativa devido ao grande pólo de

A Jartec completa 15 anos
e nós da Neumaq Máquinas e Equipamentos
comemoramos juntos com nosso cliente
data tão significativa.ucesso,

AU'TO MAÇÃO
AUTOMATIZANDO IDÉIAS.

CONCRETIZANDO SOLUÇÕES
Parabéns á toda
a família Jartec••
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CINCO COISAS QUE VOCÊ
PRECISA SABER HOJE!

O Sesc oferece
oficina de cítara

o Sesc em parceria com o Botafogo Futebol Clube, da Barra do Rio Cerro,
promove uma Oficina de Cítara (instrumento de cordas), que proporcio
na a criação de belos acordes musicais. O instrumento cítara foi muito.
presente na história de Jaraguá do Sul até mesmo como recurso pedagó
gico nas escolas. No dia 9 de março, acontecerá a apresentação de Lucia
e Henrique Menarin, músicos de cítara, no 3° Encontro áe Músicos da
Cultura Alemã, no Botafogo Futebol Clube. Informações sobre a oficina
através do telefone 3275 1300 ou no Arquivo Histórico Municipal.

No Museu WEG
homenagem à mulher

Para comemorar o Dia Internacional da Mulhet o MuseuWEG conta com a presen
ça da Rede Feminina de Combate ao Côncet um dos grupos mais engajados nas

causas femininas do Brasil. Começa hoje a programação especial. que se esten
derá até sexta-feira, dia 7. Palestra sobre câncer de mama, de pulmão e de ovário,
distribuição de material explicativo e orientações serãe repassadas às visitantes.
Informações maisdetalhlidas no telefone 3276-4295.

Resultado do
Liquida Jaraguá

s
Na semana de 11 a 16 de fevereiro, a COL (Câmara de Dirigentes Lojis-

,

tas) organizou 'o "Liquida Jaraguá" para aquecer as vendas de início do
ano. Através de levantamento junto com os associados, ti campanha mos-
trou-se positiva: aumento nas vendas atingiu 22% em relação ao mesmo

período do ano passado. As empresas que investiram em publicidade
atingiram os melhores resultados.

, --.

Palestra sobre
saúde da mulher

A Acias (Associação Empresarial de Schroeder) e o União Saúde convidam
,

toda a comunidade para participar da palestra "Saúde da Mulher", mi- ,

nistrada pela Ora. Patrícia Tomazelli. O evento acontecerá dia 11 de mar

ço às 19h30, na sede da Acias, com a doação de um quilo de alimento.
Após palestra haverá coquetel. Reservas no telefone 3374-1445.

História �da Imigração
" Alemã em se
!

.

o Museu Wolfgang Weege - Parque Malwee, comprometido com a impor
I tância cultural e histórica da cidade, trouxe a exposição temporária "São
, Pedro de Alcântara e a Imigração Alemã em Santa tatarina". Reunindo

fotos, informações sobre a imigração, objetos antigos e um documentá
rio, a exposição permeio na importância da cidade São Pedro de Alcânta
ra, que em 1829 foi o primeiro núcleo de colonização da imigração alemã
em nosso Estado. A exposição inicia amanhã e se estende até o dia 30
deste mês. Outras informações no telefone 3376-0114, com Ellen.

VITRINE----------

FALECIMENTOSARTE

Faleceu às 13:20 do dia 03/3, o
i@�ç�lv�$ d� AZ@\i@!:l(l.

com idade de 84 anos, o sepultamen
to foi realizado dia' 4/3, com saído do
féretro do capela mortuária do Vila
Lenzi, seguindo poro o cemitério Mu
nicipal de Guaramirim.

LOTERIA

CONCURSO N° 302

02 - 04 - 05 - 06 - 09
10-11-12-14-15
16 - 18 - 20 - 22 - 25

EXPOSIÇÃO'DE
" ,<'INJURAS Nl.UNERJ
:à,

. >]:f�;: étJ�
.

;�t ...

<"'-

,

:"

O artista pFiístico Guido B'Ogetti, argentino descendente de'italia-
nos, apresenta o exposição "Joaquim", no espaço éllitural da Bi
blioteca Padre Elemar Scheid da Unerj. A exposição reúne pinturas
que representam pescadores, agricultores, trabalhadores arteso
nóis e outras manifestações de vidas simples que ainda conservam '

as tradições. De segunda o sexta-feira, a visitação acontece das 8
às 22 horas, e aos sábados das 8 às 13h, até o dia 24 de março. A
entrado é gratuita. Outras informações pelo telefone 3275-8225.

CVV

Inscrições para
os voluntários

o Programa CW (Centro de Valorização da
Vida) convida a comunidade para participar
do Curso de Seleção e Capacitação para no
vos voluntános. Os interessados em realizar
trabalho solidáno podem entrar em contato
com Josevaldo, no telefone 3275-1144. O
curso seletivo será dia 15 de março às 14h,
no Fatej (Rua Julio Ferreira, Vila Lalau).
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As pesquisas costumam dividir opiniões, porém o objetivo é produzir curas para diversas doençQs

A ,

VOCE E A FAVOR OU CONTRA AS PESQUISAS?

SÉRGIO LUll DA COSTA, PADRE
"Sou contra, pois acredito que
devemos lutar em favor da
vida. Quem pode afirmar que
os reais interesses não são

puramente comerciais?".

LENA CARMEN PALAORO,
FARMACEUtlCA
"Me coloco a favof porque
as pesquisas irão beneficiar
muitas pessoas, além do mais
estes embriões seriam descar
tados de qualquer maneira".

VERA VENSON, EMPRESÁRIA
"A pesquisa não pode parar. Eu
acredito que os embriões têm
vida, mas não se formaram a pon
to de terem sentimentos, então
que façam estudos com eles".

FABIANA FRANÇA,
PROFESSORA DE CIÊNCIA
"Eu sou a favor das pesquisas
porque aumentam as possibi
lidades de.cura para diversas

doenças. Porém, há de se

respeitar a opinião alheia".

AMAURI TEIXEIRA, MÉDICO
"Sou favorável, mas confesso
que tenho medo por conta
da regulamentação. Acredito
que deveria haver um grande
debate sobre o tema antes".

DÁLlS JANINE MICHALAKI,
FARMACEUTICA

"Sou a favor, pois para quem
precisa o benefício será muito
grande. Haverá muitas curas,
além das descobertas que
ainda virão depois".

CIÊNCIA X RELIGIÃO
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STF define
hoje futuro
de pesquisa
Magistrados_ vão decidir
sobre uso de células-tronco

ração Nacional dos Bispos do
Brasil) lançou a campanha da
fraternídade 2008 com o tema

"Escolhe, pois a vida". A in

tenção é proporcionar à cornu

nidade o conhecimento cristão
sobre o que está sendo julgado,
para que a mesma possa optar.

Henrique Fontana e Arlindo

Chinaglia, ambos deputados fe
derais e médicos por formação,
esperam parecer favorável para
continuação das pesquisas. Chi
naglia afirma que a lei de bios
segurança é razoável por defen
der o direito à vida determinada

pela Constituição. "Conheço os

aspectos técnicos e acho que da
maneira que foi aprovado na

Câmara o texto respeita os mais
altos valores humanitários sem

deixar de atender a dinâmica
'do progresso ético da socieda
de", disse o deputado com rela
ção à pesquisa.

OSNIALVES

·JARAGUÁ DO SUL

O SIT (Supremo Tribunal
Federal) julgará hoje, 5 de março,
se mantém, ou não, a permissão
para pesquisas realizadas a base

.

de células-tronco embrionárias.
A permissão foi suspensa após
Cláudio Fontelles, ex-procurador
geral da República, questionar a
pesquisa com base na lei de bios
segurança. Até então, os estudos
eram permitidos com embriões
considerados inviáveis ou con

gelados há mais de três anos.
Os magistrados terão a ár

dua tarefa de decidir sobre um
tema polêmico e que divide

opiniões desde os mais cultos
até as pessoas mais simples da

população: o direito à vida.
Para a ala mais conservado

ra da Igreja Católica, maior opo
sitora às pesquisas, existe vida
nos embriões e a pesquisa vai
contra os princípios do cristia
nismo que é o direito de viver.
Neste ano a CNBB (Confede-

opacidade de
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HINO
Olho aí, diretoria do Juventus, do Molwee Futsol, do ligo Jorqguoense de
Futebol e dos secretarias municipais de esportes do microrregião. A execução
do Hino Nacional passou o ser obrigatório antes de todos os eventos esporti
vos realizados em Santo Catarina. O projeto de lei foi elaborado pelo depu
tado Ano Paulo limo (pT) e sancionado pelo governador em dia 15 de janeiro
deste ano. Vamos cumprir o lei e dor o exemplo, hein.

FRUFRUZINHA
Agora que começo o pipocar os lan
çamentos outono-inverno, os vítimas
do modo já começam a ficar daquele
jeito, dos bosiquinhos aos vestidos
de festas. Até os águas de março
fecharem o verão, muitos desfiles
vão rolar.

MÁFÉ
Deborozinho é uma menininho muito
ingênuo. Oútro dia elo chegou poro o

mãe e falou:
- Mâinho, hoje eu tive nula de re

ligião.
.

- Que bom, meu amor! - retrucou o

mãe.
- Mâinho, os pessoas de má fé são
aquelas que não acreditam em Deus?
- Não, minha filho. Pessoa de má fé é
como o seu pai, que diz que vai à missa
e, no entanto, vai poro o gandaio!

DO LEITOR
Referente à notinha registrado em

minha coluna, .no qual desboncovo os

"pesquisas" que começaram o cair de
pára-quedas no cidade e este colu
nista novamente teria sido agraciado
com dois títulos, de Melhor Colunista
Social e Melhor Apresentador de lV. O
leitor dá o suo opinião: "Parabéns pelo
suo atitude em descartar o título o ser

consagrado de maneiro forjado, não
que você não o mereço. Se todos agra
ciados tivessem os mesmos princípios;
os pnredes de alguns estabelecimen
tos não estariam decorados com diplo
mas desta natureza. Todos sobem que
muitos deles são comprados o valores
muito superiores aos do competência
de quem pago por eles".

• Wolter Krüguer.

,HARMONIA
' .. Móveis-

3373-0490

www.harmoniamovets.com.br i

DIZEM
,

POR AI •.•
Que vem "furacão polí�, ,

.
- tico" e promete muito

..

estrago. Seria muito
bom que as tropas da

oposição começassem a

estocar chá de camomi
la com "lexotan", para
enfrentar tudo bem
zen. E na paz, claro.

FOFOCÓDROMO
Quem esteve no sábado no edição
do Fecorroz, em Mossorondubo,
garante que o radialista JoHson
Angeli fôi o sensação do noite.
JoHson, duble do contar Ângelo
Máximo nos horas vogas, distribuiu
autógrafos, deu entrevistos e tirou
inúmeros fotos 00 lodo de fãs. A
pedido, até, deu uma palhinha
contando o seu maior sucesso: "Ah,
oh, hoje é o meu dia. Eu vou ser,
ser, feliz 00 seu lodo. Ou, ou, ou,

que dia feliz".

PERGUNTAR NÃO
OFENDE!
É verdade que térá um curso em

Jaroguá destinado o capacitar os
. interessados para o confecção de
projetos que almejam captor re-

cursos via Lei Rouonet?
.

LEITORA DO DIA
. A leitora do dia é o gotinha Larissa
Leier, o sobrinho do tio coruja Bibi
leier, que lidara curtir os jogos do
'Molwee e ler o coluna do Moa poro
ficar por dentro do que acontece
no sociedade.

-Ó, '

Wll

•
•

'L<t._�
OS comunicadores Joe Jr, Marcelo Luiz, este colunista e a miss

Jaraguá Daniele Costa, durante a programa Chá das Cinco,
na Studio Fm, segunda-feira

O ciclista jaraguaesne Edson Miguel Abreu dá uma pausa depois
�

de percorrer, em 1 h52min, 18,2km em c"ima sua magrela
.

" � inveja destrói a alegria. Fitar desejando o que os outros têm, tlrn 0_
foco de apreciar todas as coisas maravilhosas que temos, levando a uma sensação.

de vazio, carência e t�isteza. Aprecie 9 que. tem. "
ANONIMO
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Estacionamento Rotativo NOTA DE PRODUTOR
A Prefeitura de Corupá informo aos agricultores que o prazo poro
o troco do noto de produtor será no período de 3 o 31 de mar

ço no Secretario Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. A

realização do troco é obrigatório poro todos que possuem ven

cimentos pendentes até o dia 28 de fevereiro
de 2008. Outros informações pelo telefone
3375-1902.

.

Assunto sempre polêmico, tem gerado manifestações contrários e o favor, o implantação de um novo sistema de Estocio- .

nomento Rotativo no centro de Joroguá do Sul. Entre os duas parcelas do população, o favor e contra o sistema, existe uma

unanimidade: algo deve ser feito urgentemente poro abrir mais vogas de estacionamento no centro; pois esta cada vez

mais difícil encontrar espaços disponíveis.
.

OURO VALORIZADO
Por causo do seqüência de baixos que houve com o bolso de ações, o

aplicação em ouro tem demonstrado um crescimento acima do médio.
As epllcaçõesem metais, no lugar de ações e outros tipos de aplicações
financeiros, é uma resposta paro o instabilidade e o procuro de uma

aplicação seguro, sem o peri,go' do volotilidode dos aplicações finoncei
JOS. OU seja, quando o mercado encontro-se como um mor turbulento,
procuro-se rapidamente o porto seguro de mais fácil acesso.

TAXA DE JUROS
Hoje o Copom deve anunciar o taxo de juros. Segundo os analistas de
mercado, deverá continuar o mesmo de 11,25% 00 ano. Nem pensar bai
xar os taxas de juros, pois o governo acredito que pode voltar o inflação,
coso dispare o consumo. Também é uma precaução frente aos problemas
do Economia Internacional, vide Economia do Estados Unidos.

INDICADORES CÂMBIO
_________1 íNDICE

IBOVESPA
. VARIAÇÃO MOEDA
-1,29% Dólar comercial (R$)

�-------"--'--------'-I Euro (em US$)

METALNOX
A empresa Joroguoense Metolnox, lançou
no mercado o Kit Páscoa de Fotos-Produtos.
Fazem porte desta promoção vários insumos

poro o doto festivo. Vão desde quebro-cabe
ças, baralhos, camisetas até babadores, entre

-:���t�"
outros. Trota-se de brindes e presentes que

_
"/� visam atender o público infantil. A empresa

possui uma loja especializado, em brindes e

!li presentes personalizados, o Brindorte. Desta
formo, oferece insumos, complementando
suo gomo de produtos de qualidade, com os

já conhecidos prenso térmicos.

Check-up grátis em mais
de 30 itens.

Nem a sua bolsa é tão

completa assim.
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DESLOCAMENTO

SANTACAJARINA---------

Estados juntam forças por ferrovia
.Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul planejam interligar territórios
CHAPECÓ

Há mais de 20 anos, o Oeste
catarinense reivindica uma fer
rovia intraterritorial de ligação
oeste-leste para escoamento da
produção agroindustrial aos

portos marítimos, em território
catarinense. Agora, o Paraná
oferece uma alternativa que
pode ser viabilizada mais rapi
damente: a construção de um

ramal da Ferrovia do Oeste do
Paraná (Ferroeste), que, após a

construção de uma extensão
de Cascavel (PR) até Maracaju
(MS), ligará Santa Catarina ao

Mato Grosso, passando pelo su

doeste e oeste paranaense.
O assunto foi discutido na

semana passada pelo Conse
lho Deliberativo da Associa-

ção Comercial e Industrial de

Chapecó (Acic). Estavam pre
sentes na reunião líderes po
líticos e empresariais das três

regiões interessadas no proje
to: o oeste de Santa Catarina, o
oeste e o sudoeste do Paraná e

o sul do Mato Grosso do Sul.
O presidente do ConselhoDe

liberativo da Acic, Gilson Carlos
Confortin, observou que os dois

projetos são complementares:
o ramal da Ferroeste permitirá
importar insumos e matérias-pri
mas e a ferrovia leste-oeste facili
tará as exportações.

A indústria de carne de

frango e suínos do oeste de
Santa Catarina é alimentada

pelo milho e soja produzido
no Mato Grosso, Mato Gros-

so do Sul, oeste e sudoeste do
Paraná. Segundo a Secretaria
de Infra-estrutura catarinense

aproximadamente 5 milhões
de toneladas são transporta
das por caminhões, o que au

menta os custos de produção.
O presidente da Ferroeste,

Samuel Gomes, informou que
o primeiro desafio é obter '0

apoio do BNDES para os estu
dos de viabilidade econômica
e, depois, conseguir empenho
dos deputados para a inclusão
de recursos no PAC (Plano de
Aceleração do Crescimento) e

a aprovação para execução da
obra pela iniciativa privada. A
estimativa é que sejam neces

sários US$ 300 milhões para
implementar a obra. se importll 5 mi de toneilldlls de grõos que IIbllstece industries do Oeste

.. Greve
Os professores vão decidir nesta quarto-feira se entram ou não em greve. O impasse continuo. Não houve avanços nos

negociações. Mos ontem o senadora Ideli Salvatti ligou poro o governador Luiz Henrique tentando sensibilizá-lo, o fim de

promover o incorporação do abono de R$ 100,00 aos salários. Segundo o senadora o governador acenou com o posslbill
dade de acatar a reivindicação do categoria. Mos esclareceu à senadora petista que estaria contrariando decisão tomado
por integrantes de suo administração. Por enquanto não tem nado de oficial.

MUDANDO DE MÃOS
O comentário nos corredores do As�embléia é de que
o E6V - empresa de segurança privada-, de-Carles
Sontag, está perdendo o contrato com o Celesc. Coisa
de RS 340 mil por mês. Deputados do oposição ga-

. rantem que o beneficiado será o Casvig, dos irmãos .

Berger.

CONTRAPONTO
"Este partido tem o 'prática de querer ganhar no ta

petão. É o velho prático. Eu vou me defender e conti
nuar trabalhando, até porque uns trabalham e outros

esperneiam," declarou o deputado Darci de Mattos
referindo-se à ação do PP acusando Mattos de propa
ganda eleitoral foro dos prozos legais..

ENCONTRO'
Cornu .na semana passado não deu poro expor seus

projetos e ínteresses aos deputados �o PMDB, O·

prefeito Dário, Ber.ger voltou'a participar do almoço'
. semanal do b.ancada. Pediu'.o apoio dos deputados à
suo reeleição, levando'em conto que tQdos têm votos

.' no Capital. Quer apoio e ajudo dos bases. Coinciden-
temente quem não estava presente ero o deputado
Edison Andrino, �inha compromissos foro. Tá bom ...

AVANÇO .

.

A senadora Ideli Salvatti visando beneficiar professores da
UFSC, abriu caminhou paro que a Advocacia Geral da União
ouvisse o argumentação dos líderes sindicais do categoria .

Em pauta o incorporação da URP. Deli certo tanto que a AGU
admitiu rever seu parecer designando seu consultor-geral
para reavaliar o coso. Dando certo esse movimento poderá
conter um corte de 26,06% nos salários.
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Marisa Serrano presidirá CPMI

PT desiste de

presidir CPMI
BRASíLIA

O PT desistiu de conti
nuar a briga pela presidên
cia da CPI mista dos Cartões

Corporativos. Uma reunião

ontem, entre o líder do PT,
Maurício Rands (PE), e os

líderes do governo, Romero

[ucá (PMDB-RR) e Henrique.
Fontana (PT-RS), e o subche
fe executivo do Ministério
de Relações Institucionais,
Márcio Favilla Lucca de Pau
la, selou o acordo que deu a

presidência para o PSDB.
Os tucanos já indica

ram a senadora Marisa
.

Serrano (PSDB-MS) para a

presidência. O PT mante
ve a indicação do deputa
do Luiz Sérgio (RJ) para a

relatoria da investigação.
Com o acordo confirmado,
a tendência é da instalação
da CPI ainda nesta semana.

O líder do PT na Câmara
afirma que cedeu aos ape
los dos colegas da base alia
da de manter o acordo para
não atrasar a instalação da
comissão. Rands disse es

perar que a oposição não
use a presidência para fa
zer "manipulação política".
"Não quero dizer que a CPI
não possa ser bem condu
zida pela oposição, mas

espero que a presidents
(Marisa Serrano) colabore
para que a CPI não se des
vie do seu foco", observou
o líder petista.

SEGURANÇA

O CORREIO DO POVO IEQUARTA·FEIRA, 5 DE MARÇO DE 2008

Lula quer conselho de defesa
País pode representar o continente sul-americano na ONU
CAMPINAS

O presidente Luiz Inácio
Lula da Silva propôs ontem,
a criação de um Conselho de
Defesa Sul-americano, lidera
do pelo Brasil, para represen
tar o continente no Conselho
de Segurança da ONU (Orga
nização das Nações Unidas).
De acordo com o presidente, a
liderança do Conselho de De
fesa Sul-americano seria uma

estratégia para que o Brasil
pudesse ocupar uma cadeira
no conselho da ONU.

A proposta de Lula foi
mencionada durante o dis
curso de inauguração da sede
do Centro de Monitoramente
por Satélite da Embrapa (Em
presa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária), em Campi
nas. "O Brasil vai entrar para
quê? Para fazer o mesmo que
fazem os atuais cinco mem

bros do Conselho ou o Brasil
vai ter uma proposta nova? A
idéia é o Brasil propor aqui
no continente um Conselho
de Defesa Sul-Americano

para aí'sim estar no Conse
lho de Defesa em nome do
nosso continente. Ou então
seremos apenas mais um",
observou Lula.

O presidente lembrou que,
em 2003, ao retornar do Fó
rum Mundial de Davos, con
versou com o ministro das
Relações Exteriores, Celso
Amorim, sobre a mudança
da participação geopolítica

Segundo Lula, liderança de Conselho de Defesa Sul-americano é estratégia para ocupar cadeira na ONU

do País no mundo. "Por que
precisávamos ficar tão depen
dentes- do G-8 e da União Eu-

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de

Jaraguá do Sul/ SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN,

Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de

Jaraguá do Sul / SC, torna público pelo pre
sente edital, que REINALDO KRUTSCH, CI RG
n" 907.696-4-SESP-SC, CPF n" 466.230.359- i\
15, aposentado casado com ANITA BUTZKE iI

!liKRUTSCH, CI RG n
e 2/C-3. 231.276-SSP-SC, NORTE

CPF n" 920.886.609-25, do lar, pelo regime da lJl
comunhão universal de bens, anterior á vigência
da lei 6.515/77, brasileiros, residentes e domiciliados na Rua Roberto Ziemann n"

4.020, Bairro Três Rios do Norte, nesta cidade, requerem com base no art. 18 da
lei' n" 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na Rua Emilio

Butzke, Bairro Três Riosdo Norte, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo
caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme
certidão n" 168/2007, expedida em 24.05.2007, assinando como responsável técnico,
o arquiteto e urbanista Carlos Alberto da Silva, CREA n" 61723-2, ART n" 2608471-
O. O desmembramento é de caráter residencial possui a área total de 17.080,98m2,
sendo constituído de 1 (uma) parcela e remanescente.

.
O prazode impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da

-

. data da última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito pe
rante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro
da Fonseca, 1.683- centro, Jaraguá do Sul/SC.

JARAGUÁ DO SUL, 27 DE FEVEREIRO DE 2008.

AOFICIALA

ropéia, em vez de juntar os de
siguais e conversar de forma

igual com os outros?", disse.

A partir daí, segundo o pre
sidente, nascia o G-20, grupo
que reúne os países em de
senvolvimento. "Em três anos,
nenhum negócio no mundo é
feito sem levar em conta o G-
20", afirmou.

.
Lula disse ainda que, no

campo da política comercial
internacional "não tem amiza

de, não tem parceria" e pediu
aos seus ministros mais res

ponsabilidade e maturidade
quando fazem declarações.

AGÊNCIA ESTADO

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca

de Jaraguá do Sul/ SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN,

Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca
de Jaraguá do Sul/ SC, torna público pelo
presente edital, que ROGÉRIO ERSCHING,
CI RG N' 235.514-0-SESP-SC, CPF n" 248.794.879-53, E SUA ESPOSA
MARLI GRÜTZMACHER ERSCHING, CI RG n" 19R/597.285-SSI-SC,CPF
n'248.794.529-04, escriturário e auxiliar de escritório, brasileiros, casados pelo

-

regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, residentes
e domiciliados na Rua 5-Prefeito José Bauer s/n', nesta cidade, requereram
com base no art. 18 da Lei n" 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMEN
TO, situado nas Ruas 1239-Sem Nome e 5- Prefeito José Bauer, Bairro Três
Rios do Sul, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado,
aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC" conforme certidão
n" 394/2006, expedida em 15.12.2006, assinando como iesp�nsável 'técnico,
o técnico em agrimensura Antônio Carlos da Silva, CREA n' 47483-8, Afn n"
2561141-8. O desmembramento é de caráter residencial possui a área total de
4.315,42m2, sendo constituído de (quatro) parcelas 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, 1.683� centro, Jârag'uá do Sul/SC

JARAGUÁ DO SUL, 27 DE FEVEREIRO DE 2008.
A OFICIALA
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DESENTENDIMENTO

INTERNACIONAL---------

Fare tentavam obter urânio
Presidente do Equador diz que a acusação é infundada
GENEBRA

O vice-presidente da Co
lômbia, Francisco Santos Cal
derón, anunciou, ontem, em

discurso na ONU que as For

ças Armadas Revolucionárias
da Colômbia (Fare) estariam
com a intenção de obter mate
rial radioativo. Santos afirmou

que encontrou nos compu
tadores das Fare cartas entre
comandantes e Raúl Reyes,
morto no último sábado, indi
cando que o grupo teria recur
sos financeiros para adquirir
50 quilos de urânio. "A idéia
de ter um grupo terrorista com

material radioativo é de deixar

qualquer um preocupado",
afirmou Santos.

"Segundo a carta, as Farc
estariam dispostas a pagar
US$ 2,5 milhões por cada
quilo. Estamos descobrindo
coisas surpreendentes", dis
se Santos. Ele ainda contou

que os computadores foram
achados de fato nos acampa
mentos bombardeados pelo
exército colombiano. "Não
sabemos para o que esse

urânio seria utilizado nem

de que país viria".
O chefe de polícia da Co

lômbia, general Oscar Naran
jo, disse na segunda-feira que
documentos encontrados no

. computador de Raúl Reyes,
número 2 das Forças Armadas
Revolucionárias da Colômbía
(Farc), indicam que a Venezue
la pagou recentemente US$
300 milhões ao grupo guerri
lheiro colombiano, talvez em

troca da libertação de seis re-

Documentos encontrados no computador de Raúl Reyes, morto no último sábado, indicariam parceiros dos FARe

f�ns: O dinheiro foimenciona
do em umamensagem de 14 de
fevereiro no' laptop de Reyes.
As declarações foram feitas

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/ SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis
da Comarca de Jaraguá do Sul/ SC, torna público pelo pre
sente edital, que DOMINGOS SAVIO TIRONI, CI RG n° 2/R-
767. 409-SSI-SC, CPF n0351.174.609-44, industrial e sua

esposa JANICE CISZTIRONI, CI RG n° 19/R-1. 135.685-SSP
SC, CPF N° 459.222.419-15, bancária, brasileiros, casados,
pelo regime da comunhão universal de bens, na vigência da
Lei 6.515/77, cujo pacto antenupcial acha-se registrado nesta
serventia sob n° 1.974, ficha 01, Livro 3-RA, residentes domi
clllados na Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira n° 1232,
apart" 203, nesta cidade, requereram com base no art. 18
da Lei n° 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO,
situado nas Ruas 601-Manoel Francisco da Costa e 624-Gustavo Lessman, Bairro
Vieira, .perimetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme certidão n° 192/2007, expedida
em 15.06.2007, assinando como responsável técnico, o arquiteto e urbanista Geo
vani Satler, CREA n079664-3, ARTn° 3120892-0. O desmembramento é de caráter
residencial possui a área total de 22.548,31m2, sendo constituído de 1(uma) parcela,
sistema viário e remanescente. O prazo de impugnação porterceiros é de 15(quinze)
dias, contados da data da última publicação do presente edital, e deverá ser apresen
tada por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av.
Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683- centro, Jaraguá do Sul/SC

JARAGUA DO SUL, 27 DE FEVEREIRO DE 2008.
AOFICIALA

'

um dia após o Equador acu
. sar a Colômbia de violar sua
soberania, bombardeando e

invadindo seu território para

resgatar o cadáver de Reyes
e de outros 16 rebeldes. O in
cidente enfureceu o Equador
e a Venezuela, que enviaram

tropas à fronteira coni a Co
lômbia. O Equador retirou seu

embaixador em Bogotá, ex

pulsou o representante diplo
mático da Colômbia e cortou

relações com o país vizinho, O .

presidente Hugo Chávez pro
meteu que a Venezuela res

ponderá militarmente 'se a Co
lômbia violar suas fronteiras .

AGÊNCIA BRASIL

EDITAL JAA)'SlJ!HY."
�fJOslA.$.Ç.

Registro de Imóveis da Comarca
de Jaraguá do Sul/ SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala
do Registro de Imóveis da Comarca
de Jaraguá do Sul/ SC, torna público
pelo presente edital, que CENTRO

IMÓVEIS LTDA, CNPJ sob n° 04.636.570/0001-23, estabelecida na Rua Expe
dicionário Gumercindo da Silva n° 119, nesta cidade; requer com base no art. 18

,da Lei n° 6.766/79, o REGISTRO DO LOTEAMENTO denominado RESIDENCIAL
TRENTINO, situado na Rua502-Bertha Weege, Bairro Jaraguá 99, perímetro ur

bano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Mu

nicipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme Decreto n06.058/2007, expedido em

08.05.2007, assinando como responsável técnico, engenheiro civil Allan Eduardo

Stark, , CREA n° 57137-1, ART n° 2576942-7. O loteamento é de caráter residen

cial possui a área total de 22.114,76m2, sendo constituído de 24(vinte e quatro)
. lotes comercializáveis, A.U.P.E., área verde e sistema viário.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15(qL(inze) 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, 1.683- centro, Jaraguá do Sul/SC

JARAGUA DO SUL, 26 DE FEVEREIRO DE 2008.

AOFICIALA

Volkswagen
assume Scania
NNNONO

A montadora alemã

Volkswagen anunciou nes

ta segunda-feira, dia 3, que
adquiriu um pacote de ações
da Investor AB, da família
sueca Wallenberg, por 2,9
bilhões de euros, garantindo
assim o controle da fabri
cante sueca de caminhões
Scania.

Com a compra, a Volks
aumentou de 37,98% para
68,6% seus direitos de voto

na Scania. Sua participa
ção no capital do grupo
sueco subiu de 20,89% para
37,73%.
A transação, que ainda

depende da aprovação dos

órgãos antitruste, "é um pas
so importante para conseguir
uma estrutura acionária cla
ra em longo prazo", informa
ram fontes da Volkswagen.

Com a aquisição, o maior
produtor automobilístico da

Europa assume o controle da
Scania e dá mais um passo
para a criação de um gran
de consórcio de fabricação
de caminhões junto com a

empresa MAN, de Munique,
da qual a Volkswagen detém
30%. A MAN, por seu lado,
possui 17% do direito de
voto na Scania.

'� aquisição ressalta o

significado que damos à

Scania", disse o presidente
da Volkswagen, Martin Win
terkorn. Ele garantiu que
-manterá a marca e que não
serão' feitas alterações na

administração e nas estru

turas da montadora sueca.

"Acreditamos nesta empre
sa e estamos certos de que
a Scania prosseguirá cres

cendo de forma rentável",
acrescentou.

Hans-Dieter Põtsch,
diretor' de Finanças da

Volkswagen, negou planos
imediatos de fusão com

a MAN. O presidente do
conselho de administração
da Volkswagen, Ferdinand
Piech, é um dos defenso
res da união entre Scania,
MAN e o segmento de ca

minhões da Volks no Bra
sil. Tanto a Scania como

a MAN vem operando nos

últimos anos com uma alta

margem de lucros e, segun
do analistas', elas podem
continuar. contando com

um grande crescimento do
mercado mundial de utili
tários.
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LIBERTADORES

Hora de se concentrar
em mais uma decisão
Adversários chegam hoje em Jaraguá do Sul
JARAGUÁ DO SUL

Depois da estréia na Liga
Futsal, a Malwee agora se con

centra nos jogos deste fim-de
semana, quando buscará, em

casa, o tricampeonato da Li-
.

bertadores diante do Bello [aí
ruby, da Colômbia. O primeiro
confronto será nesta sexta-fei
ra, às 19h15. O segundo, sá
bado, às 15hl5 e, se houver
necessidade, o terceiro será

domingo às llh.
O auxiliar técnico da equi

pe, Marcos Moraes, o Marcão,
acredita que os jaraguaenses
podem ter mais dificuldades.
"É um time diferente dos ou

tros adversários colombianos
que já enfrentamos. Eles jogam
um futsal moderno, com uma

boa movimentação sem bola e

têm um grupo mais homogê
neo", analisou. "Pode-se dizer
que taticamente será mais di
fícil, mas tecnicamente não. A
deficiência deles está na mar

cação", emendou.
Marcão reconhece que o

grupo não vem rendendo o es

perado neste início de tempo
rada. "O time vem treinando
bem, se dedicando bastante.
Acho que falta concentração
na hora do jogo. É muita com

petição ao mesmo tempo". Para
o auxiliar, é hora de trabalhar
o lado motivacional do grupo.
"É preciso despertar o elenco
novamente. Sair todo mundo
da situação de acomodação.
Não só os jogadores, mas a

diretoria e a comissão técnica

também", argumentou.

Futebol suíço
abre inscrições

A DME de Corupá, junto com a SE 'IN
de Novembro, estão com as inscrições
abertas para o Torneio Aberto de Futebol

Suíço. O valor da inscrição é de R$ 150 e

a premiação será de troféus e medalhas
para os três primeiros colocados, mais
60% do arrecadado CQm as inscrições. O
prazo se encerra dia 8 de março.

Marcos Moraes acredita que é hora de trabalhar o lado motivacional

O time colombiano, que
chega hoje em Jaraguá do Sul,
tem quatro jogadores da Sele

ção Colombiana. É treinada por
Orlando Sánchez e é hoje quem

- mais investe no esporte, no seu

país. A cidade onde fica o clube

é apaixonada pelo esporte e Iota
os ginásios a cada jogo, segundo
informações da imprensa local.
Mas o futsal ainda caminha a

passos lentos por lá.

JULIMAR PIVATIO

Seletiva nacional
de judô sub-23

Judocas de pelo menos 15 estados
brasileiros estarão participando da
Seletiva Nacional de Judô da categoria
sub-23, que faz parte do Projeto Lon
dres 2012, da Confederação Brasileira
de Judô. O evento acontece neste fim
de-semana (7 a 9 de março) na cidade
de Balneário Camboriú.

Brusque anuncia
mais dois reforços
o Brusque, próximo adversário do Juven
tus, anunciou ontem a contratação do
zagueiro João Marcelo, ex-Cianorte (PR),
e do atacante Lourival Gonçalves, que
estava no América (RJ). Enquanto esses

chegam, a diretoria anuncia a dispensa
dos zagueiros Carlos André, por indisci
plina, e Heleno, que sequer estreou.

O CORREIO DO povO HIQUARTA-FEIRA, 5 DE MARÇO DE 2008

sue empresal
Vift seus colaboradores «Jill IIRiformos
IIrodllll�Will tet!das da
111(11$ aile quulidaIl$.

No primeiro jogo da Malwee
nu Liga Futsa!, deu para
perceber que o time ainda
não está 100% encaixado.
Falta alguma coisa. A pré
temporada quebrada atra

palhou na preparação da
equipe. Tudo bem que o São
Caetano dificultou as coisas
para a Malwee, mas poderia
ter sido melhor. Como disse
Lenísio depois do jogo, eles
esperando que, conforme a

competição, as coisas vão
melhorando. E tem tudo
para isso acontecer.
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Rafinha rumo à seleção brasileira
Jogador está perto de fazer parte do grupo que disputará o Sul-Americano
JARAGUÁ DO SUL

O jaraguaense Rafael Al
ves de Meira, 14 anos, mais
conhecido como Rafinha, está
bem próximo de realizar um
sonho. O garoto foi escolhido

para participar de uma seletiva
para a Seleção Brasileira Sub-
15 de Basquete Masculino. Os
treinos começam no dia 10
de março e apenas 12 atletas
terão o privilégio de continu
ar com a equipe. O objetivo
é incentivar a formação de
uma nova geração no basque
te masculino brasileiro. Neste
ano acontece o Sul-America
no Sub-15, que classifica para
a Copa América sub-If no ano

que vem que, por sua vez, é
classificatória para o Mundial
Sub-17 em 2010.

Para o ala/armador, estar na
seletiva já é uma grande vitó-

ria. "Estou muito feliz, particí
par a seletiva para o sub-15 é

pensar no futuro"; observou.
Como preparatório, Rafinha
treina todos os dias e cuida da
alimentação. "Estou treinando
a parte física e técnica, se eu

me esforçar tenho chances de
chegar entre os 12".

Jogador de basquete desde
os nove anos, ele foi descober
to no Programa Esporte e Ci
dadania (PEC/ Segundo Tem

po). Rafinha estuda no José
Duarte Magalhães, mas foi re
velado pela EMEF Jonas Alves
de Souza. "Minha professora
de Educação Física viu que
eu tinha potencial", relatou o

jogador. Atualmente o atleta
treina na Unimed/FME com

o time sub-15. Time pelo qual
foi cestinha no Campeonato
Estadual de Basquete. Ala/armador estuda na Escola José Duarte Magalhães e foi revelado pelo Programa Esporte e Cidadania

Tiro conquista 1 a etapa do Catarinense
No individual, a equipe jaraguàense trouxe quatro medalhas na bagagem
JARAGUÁ DO SUL

A equipe de tiro olímpico da
FME conquistou o título da la

. Etapa do Campeonato Catarinen
se, na modalidade de carabina
deitado. A competição acon

teceu no Santa Mônica Clube,
em Curitiba, no último final de
semana. Os jaraguaenses marca
ram 1.737 pontos, seguidos de
Timbó (1.732) e Brusque (1.156).
No ar comprimido, eles ficaram
com a prata, somando 1.679,
contra 1.708 de Timbó. Joinville
ficou em terceiro com 1.662.

No individual foram quatro
medalhas: no carabina deitado

Lopes foi ouro na categoria A e

Clésio Cunha foi prata na B; no
ar comprimido, Cláudio Thiesen
foi campeão e Thiago Nicolodelli
bronze (ambos na categoria B). Equipe jaraguaense comemorou em Curitiba a conquista catarinense
Samuel Lopes faturou ainda o tí-
tulo geral da primeira etapa (586
palitos). '

.

O próprio Samuel Lopes dis- .

se que não esperava um resulta- .

do tão expressivo, já que equi- .

pes como Joinville e Blumenau
tinham mais chances de,vencer, �

Segundo Lopes, eles vão brigar
pelo título do Campeonato Es
tadual. A próxima etapa será no
dia 12 de abril, em Blumenau.

o
-c

�
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>
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DETERMINAÇÃO JUDICIAL

Justiça anula pleito do Vasco
Clube carioca terá 30 dias para realizar uma nova eleição
RIO DE JANEIRO

A 8a Câmara do Tribunal
de Justiça anulou na manhã

: de ontem a eleição para o Con
.selho Deliberativo do Vasco,
'ocorrida em 13 de novembro
de 2006. A decisão foi em se

gunda instância e tomada por
unanimidade por três desem
bargadores. O clube agora terá
3D dias para convocar uma

nova eleição. A partir daí, será
cobrada uma multa diária de
R$ 30 mil. A decisão ainda
cabe recurso no Superior Tri
bunal de Justiça, em Brasília.

O pleito havia sido anula
do pelo juiz Renato Ricardo
Barbosa, da 15a Vara Cível, em
8 de março de 2007 com base
em denúncia de fraude feita

pela oposição. Advogados da
, diretoria haviam entrado com

um mandado de segurança no

dia 3 de maio do ano passado
e a definição do caso demorou
mais de dez meses.

Eurico Miranda, candidato
da situação, confirmou que a

diretoria do Vasco vai recorrer
no Superior Tribunal de Jus:
tiça, em Brasília, e mostrou

tranqüilidade. "Foram anula
das as eleições para o conse

lho deliberativo. Se tiver que
realizar uma nova eleição, não

. vejo problema nenhum. Não
.

se trata de vitória da oposição.
A decisão não' é definitiva",
disse.

MarlanMarinho Júnior, ad
vogado da situação, lembrou

Capital sedia
circuito de surfe

A Praia da Joaquina é o palco da es

tréia do Circuito Nacional de Surfe, que
começa hoje e vai até domingo, em Flo
rianópolis. A etapa catarinense também
vai marcar a volta do sistema de disputa
do WeT, com todo a elite estreando na

mesma fase e repescagem. A segunda
fase será paulista, em São Sebastião e

Ubatuba. A grande decisão será dispu
tada em setembro, no Rio de Janeiro.
Esta é a quarta vez seguida que a corri
da pelo título brasileiro da temporada
será inaugurada em Santa Catarina. A
última vez que isso aconteceu no Praia
do Joaquina foi em 2004.

Presidente Eurico Miranda não vê problema em realizar uma nova eleição, já que a deCisão não é definitiva

que o prazo só começa a va

ler a partir de publicação ofi
cial. "O Vasco tem de esperar
ser publicado o acórdão (no

Diário da Justiça), o que deve
acontecer apenas semana que
vem. Aí sim vamos entrar com
um recurso no STJ. Enquanto

isso não acontecer, toda a si

tuação permanece inalterada,
e o prazo de 30 dias só passa a

valer a partir da publicação".
O candidato da oposição

Roberto Dinamite mostrou

confiança e convocou a tor
cida do Vasco a comparecer à
nova eleição. "É uma decisão
importante. Ficou claro que
houve irregularidade na elei
ção. A listagem apresentada
pelo Vasco foi uma e, na hora,
apareceram outras pessoas
que não estavam aptas a' vo

tar", disse.

Vôlei pode ficar
sem Rodrigão

o meio-de-rede Rodrigão pode desfalcar
o seleção brasileiro masculino de vô
lei nos Jogos Olímpicos de Pequim, em
agosto. O jogador se contundiu no se

mana passado em um jogo do Macerata
pelo Copo do Itália e será avaliado pelos
médicos do seleção. "A possibilidade é
grande de que o Rodrigão tenho rompido
o ligamento cruzado anterior do joelho.
Mos agora precisamos aguardar o avalia
ção completo", explica José Inácio Salles
Neto, preparador físico do seleção. Caso
precise passar por uma cirurgia, dificil
mente Rodrigão irá se recuperara tempo
de delender o Brasil em Pequim.

O CORREIO DO POVO rnQUARTA-FEIRA. 5 DE MARÇO DE 200B

Resultados

Barcelona 1 xO Celtic

Manchester United 1 xO Lyon
Milan 0x2 Arsenal

Sevilla (2) 3x2 (3) Fenemahçe
Hoje
16h45 - Porto x Schalke 04

16h45 - Real Madri x Roma

16h45 - Chelsea.x Olympiakos

Resultados

LDU 2xO Ubertad

Cruzeiro 3xO Caracas

Santos x ChivasGuadalajara*
Hoje
1Bh30 - Danúbio'x Estudiantes
:.. 'h50 - São Poulo x Audux

21 h� "I - Fluminense x Arsenal

Amlinhã

19h - Nacional x Flamengo
20h20 - Boca Juniors x Atlas

23h - A. Nacional x S. Luqueíío

Hoje
15h30 - Juventus (SP) xConJripe (ALl
20h30 - Fortaleza (CE) xAmérica (SE)

-

20h30 - River (PI) x Jaguaré (ES)
20h30 - Remo (PA) x Central (PE)
20h30 - Sport (PE) x Imperatriz (MA)
20h30 - Brasiliense (DF) x Ulbra {RS)
20h30 - Guarani (SP) x Chapecuense (SC)
20h30 - Bragantlno (SP) x Democrata (MG)
�Oh30 - Bahia (BA) x lcasa (CE)
20h30 - Criciúma (SC) x Baraúnas (RN)
20h30 - ABC (RN) x Madureira (RJ)
Amanhã

20h30 - Atlética (PR) x Corinthians (All

Amanhã

19h30 � Ituano x Rio Preto

Sexta'feira

19h30 - Poulista x Barueri

Hoje
15h30 -:- J. Malucelli x lraty
15h30 - Portuguesa x Toledo
20h30 - Poraná x Rio Branca

20h30 - Londrina x Coritiba

20h30 - Adap x Iguaçu
20h30 - Coscavel x Eng. Beltmo
20h30 - Cianorte x Real Brasil

Hoje
20h15 - Petrápolis x Colegial
20h15 - Umuarama x São Caetano

Amanhã

20h15 - Praia Clube x Atlântica

20h15 - Cabo Frio x Joinville

Sexta-feira

20h15 - Vasco x Colegial

Resultados

União Nuvegantes 3xl Inter Master/Jaraguá
Próximo Jogo
8/3 -Inter Master/Jaraguó x Ipirangll/ltajaí

* Jogo nãõencerrado até o fechamento
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MÉDICO

CONTRA-CAPA---------

MA VIDA DEDICADA A OUTRAS
Rolf atua há 32 anos como obstetra e já participou de 10mil nascimentos

. JARAGUÁ DO SUL

Quem é de Jaraguá do Sul
conhece ou já ouviu falar no

ginecologista-obstetra Rolf
Roberto Horst. Isso porque
ele pode ter sido responsável
pelo parto de sua mãe, filha,
irmã, ou quem sabe, netas.

Rolf, de 58 anos, atua como

obstetra há 32 e estima já ter

participado de 10 mil nasci
mentos, número que corres

ponde a três vezes a popula
ção de um município como

São João do Itaperiú. Só no

mês de fevereiro, foram 46

partos atendidos por ele.
O médico lembra que

quando começou a atuar em

Jaraguá do Sul, em 1979, exis
tiam poucos obstetras, já que
o trabalho era realizado, na

maioria das vezes, por partei
ras. Com isso, o especialista
ajudou a introduzir a cultura
da presença de um especialis
ta na hora do nascimento.

Rolf define a obstetrícia
como a arte de saber esperar.
'� gente ficamuito próximo
da vida e da morte. E estres

sante, mas é gratificante ver a

alegria dos pais e ajudar a co

locar um novo ser no mundo",
explica com voz calma e que
deixa transparecer no olhar a

paixão pelo que faz.
O médico realizou ainda o

parto de todos os seus quatro
filhos, e demonstra orgulho
ao contar que um deles optou
pela mesma especialidade do

pai. Mas Rolf admite que pre
cisou abrir mão de muita coi
sa para se dedicar á carreira.

"Dediquei minha vida inteira
à medicina. Lazer e vida pes
soal, isso eu quase não tive",
relembra. Rolf revela ainda

que pensou em seguir o jorna
lismo como profissão. "Traba
lhei como radialista e cheguei
a cursar jornalismo. Na época,
O Correio do Povo não tinha

jornalista formado, eu que
ria trabalhar no jornal. Mas
a medicina falou mais' forte",
comenta.

MÉDICODE
DUAS GERAÇÕES

Rolf é reconhecido nos

lugares por onde passa e é
comum as pessoas comenta

rem que ele foi responsável
por partos de duas gerações
da mesma família. "Alguns
pacientes fazem homenagens
e colocam o meu nome 1).0 fi
lho", lembra emocionado.

Ele defende o parto huma
nizado, mas acredita que a

presença de familiares na hora
do nascimento pode compro
meter o trabalho do obstetra.'
"É um momento de emoção,
nervosismo e um leigo pode
não entender o que está aeon

tecendo", argumenta.

DEBORA VOLPI

�.
�
a:

o
a:

--------)l:
Rolf seguro bebê com orgulho de quem possibilitou o chegodo de um novo ser

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.
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