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ASSINE E ASSISTA

AOS JOGOS
Indique, assine ou renove o

jornal O CORREIO DO POVO e

ganhe um passaporte para
assistir aos jogos do Juventus

pelo Campeonato Catarinense
no estádio João Marcatto.

Não perca tempo.
ligue 3371-1919 e garanta

já o seu passaporte.
Veja mais detalhe na página 14.

Briga pelo tetra
da Libertadores
Malwee enfrento o Bello Jairuby hoje
às 20h30, no Arena_

Página 21

Cabeleireiros são os profissionais -

.

mais felizes. Segundo uma pes
quiso inglesa, o classe ficou em

primeiro lugar no índice gerol
de satisfação no trabalho. Apro
ximadamente 57% dos represen
tentes do categoria consultados
admitiram estar felizes quando
retornam 00 trabalho. Pelo mes-

mo critério, gerentes de Recursos
Humanos, em contrapartida, fica
ram em último no listo (2%).

Fruta: aliada .

ou inimiga?
Vejo dicas de nutricionista poro manter
uma alimentação saudável.

Página 13

Julia Roberts
nas telonas
Em Jogos do Poder, o atriz mais bem

pago interpreto uma socialite.

Página 9

Assalto termina com troca de
tiros entre bandidos e polícia
Três homens renderam funcionários da empresa Bell Arte e foram presos-quando tentavam fugir.

LEIA HOJE
Marcos que
se destacam
no cenário
do modo

A'�
..

Placetour

Konell joga culpo
pam os sucessores
Ex-prefeito acuso os sucessores pelo re

sultado judicial que culminou com o de

volução do Porque Municipal à Salvita.

Página 4

Grevistas tentam
conquistar adesão
Secretario de Desenvolvimento Regional
também visitou os escolas ontem, no ten
tativa d� enfraquecer o paralisação.

Púginu7

47 3275.0028
www.placetouf.tur.br
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OPINIAO----------
DO LEITOR

Cuidado com a

sintonia e o trânsito
Dizem-se, cuidado com o que pensas que pode tor

nar-se realidade. Isso tem um fundo de verdade obser
vando-se por um outro prisma. As leis de afinidades,
de afins são bem aparentes e muitas vezes decisivas em
nossas vidas. No trânsito há uma evidência espantosa
dessas afinidades, da lei da sintonia.

Somos diariamente noticiados de acidentes, mortes,
feridos no trânsito cada vez mais violento. Estamos vendo
vidas sendo ceifadas e em muitos casos precocemente.
Será que se foram por que era o dia deles irem? Como

.

saberemos? O que podemos ter certeza é que a violência
e imprudência na cultura de muitos que desrespeitam as

. leis de trânsito é um fator de aceleração uma espécie de
suicídio diante da própria vida e da vida alheia.

Imagine que um veículo a 80 km/h e você atrás a

menos de 30 metros, caso ele breque de repente, tal
vez, só o superman consiga parar seu veículo antes de
bater no outro, agoraimagine a 100 km/h? No entanto,

)o que vemos nas BRs, são vários veículos colados um
no outro, são até caminhões que colam na sua traseira
lhe sentenciando ao acidente caso você precise frear
bruscamente. Um verdadeiro desconhecimento, arro-
gância, prepotência do motorista. Isso se chama, sin-
tonizar com ambientes perigosos no campo espiritual
que tendem a só piorar as dívidas contraídas.

É importante salientar que nada passa despercebido
ao mundo invisível, então correr, provocar acidentes e

achar que ficará impune é tolice, pois nenhuma prisão
ou condenação na terra pode ser comparada para onde
rumamos após morte. Temos que nos livrar do constante

perigo no trânsito com direção defensiva. Quem insiste
em ficar nas sintonias mais perigosas que levam a lou-
cura, depressão, angústias e outras coisas mais, procurar
de todo modo não se irritar, orar e buscar sintonias boas,
ser compreensivo com o próximo, não. fazer do carro seu

rabo de pavão, nem uma arma, nem coisa de status, mas
procurar as sintonias mais elevadas da espiritualidade -

f\,para que os anjos possam ajudar a diminuir a crescente \.)
violência que assusta quem se aventura no trânsito.

�'educação no Brasil há terppos fez soar
o alerta verme Professores mal remu-

dos, salas' das, falta de estrutur
unos desmotívados e greves

t rptrneiras.Este é o panorama,
realidade.

.

A educação é um dos setores mais ;i;rnpor
tantes parap desenvolvimento de umaneção.
É através, da produção onhecfrne;ntis que

ce, aumerãàndo
sua renda e a qualídaâe de
vida das pessoas.' O

j£o;rça a idéia de que é

que os

os profe e os en

contrem uma maneira de- real
mente fav(),recer a qualidade

CHARGE

PROFESSOR X GOVERNO

".

EDSON GOMES, SERVIDOR PÚBliCO· efegom@yahoo.com.br

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 2,000 caracteres e podem ser

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

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

' telefone (' não serão publicados),

PONTO DE VISTA

Desenvolvimento e necessidade de infra-estrutura O CORREIO DO POVO
Diretor: Nelson Luiz Pereira

Editora: Patrícia Moraes

"-..

numa condícionante básica: como ampliar
as plantas industriais sem levar em conta a ne
cessidadeurgente de investimentosnaoferta de
energia e na capacitação da mão-de-obra, para
ficar nestes dois aspectos da infra-estrutura?

Esta, por sinal, tem sido discussão presente
em todos os encontros entre empreendedores.
Não é assunto novo, portanto, mas parece não
ter ainda despertado preocupação dos gover
nos que sucessivamente alinham estes recur
sos como vitais ao crescimento do estado e

do País, porém, sempre postergando solução.
Com o PAC - Programa de Aceleração do
Crescimento presume-se que finalmente o

que está no discurso e no papel se tornará
realidade. Mas só a intenção e a certeza de

que há recursos disponíveis não adiante. É
preciso que asmedidas sejammaterializadas,
sem demora, pois é urgente que o consumo

de energia seja compatível com o aumento da
demanda. Se esta decisãonão sair doterreno
político e passar para o lado prático, de nada
adiantarápedir aos empresários que invistam
aqui. Serámais lógico investir em regiões que'
ofereçam maior segurança ao investimento.

As entidades que representam os anseios
do setor produtivo esperam soluções con

cretas, com a priorização da implantação
de novas redes de distribuição de energia e

na expansão do ensino profissionalizante.
É inegável que estamos diante da possi
bilidade de um crescimento. Mas se não

apressarmos nas decisões no que se rela
ciona a estes insumos elementares de
qualquer meta de desenvolvimento, po
demos amargar perdas de investimentos
significativos, o que poderá acarretar em

problemas sociais no futuro.

PAULOCÉSAR
CHIODINI,
PRESIDENTE DA
ACIJS - ASSOCIAÇÃO

, EMPRESARIAL DE
.IARAGUÁ DO SUL

• Fones: (47) 3371.1919 • 3055.0019
• Fax: 3276.3258
• Plantão Redação: 8835.1811
• Plantão Comercial: 8835.1872
li Entregas: 8819.3018
• www.ocorreiodopovo.com.br
• diretoria@C)correiodopovo.com.br
• redacao@ocorreiodopovo.com.br
• comercial@ocorreiodopovo.com.br

A notícia da vinda de uma unida
de da GM para a região Norte do.estado, ao
lado dos novos investimentos programados
por grandes empresas já instaladas, traz pers
pectiva de i::rescimento bastante animadora.
Com o aquecimento da economia" certamente
estes investimentos refletirão no aumento de
emprego e de arrecadação com a movimenta

ção de negócios no âmbito interno e externo.

Diante das projeções otimistas, contudo, o setor
produtivo se depara com momento em que
os planos de expansão das empresas esbarra

Horário de atendimento: 8h às 20h

Rua Coronel Procópio Gomes de

Oliveira,246 • CEP 89251·200 • CP 19

Centro • Jaraguá do Sul • SC
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FALA Aí!

'Os grupos que
chegorom 00

poder não tinhom
propostos. "

RAIMUNDO COLOMB9 (DEM),
SENADOR, sobre o desgoste de

grande porte do classe político.

" É o portir do
formoção do cérebro
que o vido se inicio,
o que não é o coso

dos embriões. "
KENNEDY NUNES (PP),
DEPUTADO ESTADUAL

e membro da Assembléia de Deus,
em defesa de pesquisas com

embriões humanos.

" Isso nodo tem
o ver com oborto
romemultos
ocreditom. "

SERAFIM VENZON (PSDB),
DEPUTADO ESTADUAL,
sobre pesquisas com

células-tronco.

CPI da pedofilia
o senador Magno Malta (PR-ES). autor de requerimento que cria Comissão
Parlamentar de Inquérito para investigar o uso da Internet para a prática
de pedofilia, disse que a decisão do Senado "é uma resposta ao clnmor da
sociedade". Para ele, o crime de abuso sexual de crianças deve ser tipificado
no Código Penal.A pedofilia é tão nociva para a sociedade quanto o narco

tráfico, pois também destrói famílias e arrasa a vida de crianças, entende
o senador. "Isso não é coisa de bêbado. Tem muita gente boa na sociedade
envolvida com isso. Tem muita gente que mora em condomínio, gente com
muito dinheiro no banco, gente com militância religiosa envolvida em crime
de pedofilia." E alguém tem alguma dúvida?

GREVE
"Eu não acredito em greve dos pro
fessores, eu acredito em greve do
sindicato." A frase é do governador
luiz Henrique da Silveira (PMDB),
acrescentando que a única conse

qüência do movimento será o corte .

do ponto e do Prêmio Educar, de R$
300, com a contratação de AOs para
substituir professores titulares.

ALIANÇAS 1
-

O PT vai buscar alianças com os parti
dos de esquerda que tradicionalmente
compõem o campo popular e abrir pos
sibilidade de alianças com os partidos
que apóiam lula. Estão descartadas
alianças com PSDB e OEM por fazerem
expressa oposição ao presidente. É re-

.

solução do diretório estadual e pavi
menta possível aliança entre PT e PP em

Jaraguá. Até porque, no plano nacional,
o PP está no governo. No Estado, uniram
se no segundo turno em 2006.

ALIANÇAS 2
A direção estadual do partido fará o

acompanhamento e uma avaliação
criteriosa dos atuais governos munici
pais do PT em aliança com o PMDB, PP
e PSDB. As atuais alianças, desde que
aprovadas em deliberações municipais
e referendadas pelo diretôrle.estodual
serão permitidas, diz o documento ti
rado de conferência eleitoral do parti
d'o em Florianópolis.

BDS ASSESSORIA CONTÁBil SIS
Contabilidade Geral - Depto. Pessoal - Registro de Empresas
Registro em Órgãos de Classe - Processamento de Dados

Assessoria Contábil

O CORREIO DO POVODSEXTA-FEIRA, 7 DE MARÇO DE 2008 •

Em abril, o empresário Curt linzmeye.r(eMDB) vai receber o título de
cidadpo benemérito ·.�e. Corupá, outo

'

o pela Câmara. A empresa
del$t �..

KlC Conecto���, também ser
. oménageada.pelos seus 25

anos. A proposição ê dos vereadores Loriano Costa (PSDB) e louro
Twardowski (PPS).

BENESSES
QiMinistério PúbliÇ9do Trabalho estima que chega a 600,0 número de fun
cionários públicos do Estado beneficiados pela "transposição" de cargos
em órgãos do governo a partir de 2005. Em alguns casos, houve aumento
de 654% no salário. Os pagamentos epras, co.ntestados pelo MPT, podem
t ,custado até agora is de R$ 1 es aos cofres

'

icos.

MAIS

Dep de finan eça teatral de ischerc 00 mil atra
vés do Fundo Cultural, o governo do Estado patrocinou com R$ 1,5
milhão filme produzido pelo filho do secretário da Articulação, Ivo
Carminati. Chama-se "Quebrando corações".

NÃO PODE 1
Dia 5 de julho: é vedada a partir desse dia a nomeação dos aprova
dos em concursos públicos homologados. Os candidatos aos cargos de
prefe.�to e de vice-pmteito não podem participar de inJ)uguf:ações de
obróSj)úblicas (lei nO 9;504/97, art:>7'], caput). Ir'

NÃO PODE 2
Também ficam proibidos inauguraçães,lIcontratação de sbows artísticos
RPggs com recursos Q§ (lei nO ,. 1, ..·.ort.lpl.E.ainda, nom�ar,
cbp'ratar ou de qual arma adiuiti itir sem justo causa, removet
transferir ou exonerar servidor públieo até o posse do eleito. O que inclui
militares, policiais civis e de agentes penitenciários.

PIIIGO'
Na • esquina das ruas fonso
Bartel e Reinoldo Bartel, no
Bairro Baependi, um buraco

,no c91çomento já fez vítimas.
'f�Q�jo; morador \;encontrou
um 'jeito de fechá-lo, mas a

'solução' pode causar mais
acidentes enquanto esperam
pela prefeitura.

p o I i t i c a @ o c o r r e i o d o P o v o . c om. b r

UNION CONSULTORES ASSOCIADOS SIS
Planejamento Tributário - Reorganização financeira
Reorganização Societária - Custos e Orçamentos - Auditoria Interna
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CASO SALVITA

POLíTICA----------

Ivo Konell acuso seus sucessores
\ .

Ex-prefeito diz que faltou interesse do poderpúblico em defender patrimônio
JARAGUÁ DO SUL

O ex-prefeito Ivo Konel1
(DEM) acusouontem os adminis
tradores que o sucederam pelo
resultado judicial que culminou
com a devolução do Parque Mu
nicipal de Eventos à Salvita (So
ciedade Assistencial ao Lavra
dor do Vale do Itapocu). Konell
participou da sessão da Câmara
a pedido do vereador Adernar
Winter (PSDB), para prestar es- .

clarecimentos sobre o polêmico
impasse entre o município e a

entidade, que teve início no go
verno dele, em 1989.

'1\ decisão da Justiça se deu
tão apenas pelo fato de que os

prefeitos que governaram a partir
de 1993 não tiveram o interesse
em defender o patrimônio públi
cO.IE, por isto, a sentença foi des
favorável. Os procuradores fo
ram fracos", acusou o ex-prefeito,
para quem a única exceção foi o
ex-prefeito Irineu Pasold (PSDB),
que procurou entendimento com
a Salvíta, porém também sem

êxito. "Os demais prefeitos não
continuaram o processo". -,

O ex-prefeito afirmou ser

contra a prefeitura indenizar a

Salvita para ficar com o imó
vel que.' ele entende, pertence
ao município. '1\ sentença não
diz que tem que pagar. Trata-se
de reintegração de posse. Esta

questão o poder público deveria
ter remetido ao Ministério Pú

blico", disse Konell, sugerindo a
desapropriação do imóvel para
posterior incorporação ao muni

cípio. "Soluções têm, basta que
haja entendimento de que todos
devem estar envolvidos em favor

daquilo que é público, e que não
pode ser usurpado".

Além disto, o ex-prefeito disse

que a Salvita era antes denomina
da Associação Rural de [araguá, o
que corresponde à atual Secretaria

Municipal de Agricultura. Tam
bém informou que o estatuto da
Salvita determina que, caso a en

tidade perdesse a sua finalidade,
que é de fomentar a atividade agrí
cola, o patrimônio deveria retornar
ao poder público. '1\ Salvita sem-

.

pre teve sua função desvirtuada da
finalidade para a qual foi criada,
resumindo-se a uma entidade co

mercial", afirmou.

CAROLINA TOMASELLI Konell afirmo que o Salvito, juridicamente, nõo existe há 18 anos

(

Do esquerdo poro direito: Raulino, Gesser, Janssen e Eugênio Garcia

())
Oposição prote�ta contm vetos e rejeições
Vereadores participaram da sessão de ontem vestidos de preto

,
.

Os vereadoresDieter Janssen
(PP), Eugênio Garcia: (PSDB),
Ronaldo Raulíno (PDT)' e Ru
dolfo Gesser (PP) participaram
da sessão de ontem vestidos
de preto. Esta foi a forma irô
nica encontrada pela bancada
da oposição para protestar pela
rejeição de pedidos de informa

ção pelos vereadores da situa

ção, que são a maioria na Casa.
o E, também, devido aos vetos do
Executivo aos projetos apresen-

tados por eles e, por diversas
vezes, mantidos pela Câmara.

"Hoje em Jaraguá do Sul
existem dois poderes: o Execu
tivo e o Judiciário. O Legislativo
virou um apêndice do Executi
vo, que tem feito o quedeseja.
O Legíslativo está morto e se

pultado. Então só nos restou.
vir de luto", declarou Ronaldo
Raulino, pedindo aos colegas
"que não deixem o povo perce
ber que somos dispensáveis. Se

o povo perceber que não pro
duzimos nada, daqui a pouco
podem dizer que não precisam
de nós".

Raulino também voltou a

afirmar que vereadores que
participem da Mesa Diretora
continuam fazendo parte das
comissoes permanentes da
Casa. Ontem mesmo ele proto
colou requerimento solicitando
o cumprimento do regimento
interno.
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Policiais e bandidos trocam tiros
Três assaltantes bateram de frente com a viatura da PM, ferindo um sóldado
JARAGUÁ DO SUL

Um assalto terminou com

troca de tiros entre a PolíciaMi
litar e os bandidos, na tarde de
ontem. Três homens armados
renderam dez funcionários da

empresa de estofados Bell Arte,
no Bairro São Luis, 'levando

. cerca de R$ 3,7 mil. Parte do
dinheiro estava no cofre e o res

tante foi roubado dos próprios
funcionários. Eles usaram o

carro do proprietário, um Peuge
ot, para fugir. René Augusto Ro
cha, 40 anos, Vanilson Donizeti
Cardoso Júnior, 26, e Renato Du
arte Silva, 34, estão no Presídio
Regional de Jaraguá do Sul.

Assim que foi informada do
assalto, a Polícia Militar fez bar
reiras nas redondezas. Enquan
to isso, os bandidos seguiam
em alta velocidade na Rodovia

Wolfgang Weege, nos fundos
do Parque Malwee. Ao perce
berem o cerco, os assaltantes

dispararam sete tiros contra os

policiais, que revidaram. Foi

quando os bandidos perderam
o controle da direção e bateram
de frente com a viatura, ferin
do um soldado.'Com o choque,

o policial Gláucio (sobrenome
não divulgado) sofreu fraturas
no tórax. Gláucio está internado
no Hospital São José e o estado
de saúde dele é estável. O outro

soldado, que não estava na via
tura no momento do acidente,
nada sofreu .

René Augusto da Rocha é na
tural de União da Vitória (PR), e
estava foragido da Comarca de

Chapecó, onde responde por as
salto àmão armada. VanilsonDo
nizetti Cardoso Júnior, natural de
Jandaia do Sul (PR), é ajudante de
pintor. E Renato Duarte da Silva,
que conduzia o Peugeot roubado,
é natural de Porto Alegre (RS) e
trabalhava como chaveiro.

, O assalto aconteceu por vol
ta das.16h30. O funcionário da
Bell Arte, Adilson Freiberger,
32 anos, conta que os bandi
dos renderam a recepcionista e

entrararrÍ numa sala, rendendo
mais nove funcionários. As ví
timas foram imobilizadas com

fita adesiva e obrigadas a entre- .

gar o próprio dinheiro, além da
quantia que estava no cofre.

DAIANE ZANGI:IELINI Peugeot conduzido pelos bandidos bateu de frente com a viatura da PM. Um soldado ficou ferido e está internado

Ayslan Jung, 19 anos, foi enganado depois de retirar dinheiro do banco

Vítima do golpe do achadinho

perde documentos' e R$ 1 mil
JARAGUÁ DO SUL

O desempregadoAyslan Jack
son Jung, 19 anos, foi vítima do

golpe do achadinho, na manhã
de ontem. Ele perdeu a carteira
com documentos e R$ 1 mil que
ele havia acabado de retirar do
FGTS (Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço). Ayslan con

tou que um homem deixou cair
um suposto malote na calçada,
que foi ajuntado por um rapaz
que caminhava logo atrás dele.
"Ele disse: é dinheiro, vamos re

partir? Mas eu falei que era me

lhor entregar ao dono. Então ele
chamou o cara, devolveu o paco-

.

te e pediu uma gratificação para
nós", relembra.

O homem que perdeu o ma

lote se identificou como fun
cionário de uma empresa de
engenharia e disse que falaria
com o patrão sobre a gratifica-

.

ção, pedindo que os rapazes o

acompanhassem. Numa esqui-

na, o suposto funcionário pediu
para eles o esperarem naquele
ponto, que ficaria perto da em

presa. Alguns minutos depois,
voltou com um vale de R_$ 400
e falou que um deles deveria ir
à firma receber o dinheiro.

O rapaz que ajuntou o pa
cote pediu que Ayslan fizesse
isso enquan.to ele fosse com

prar água com o suposto fun
cionário, que estaria passando
mal. Mas pediu que a carteira
fosse deixada como garantia,
para que, Ayslan não fosse
embora sem dividir a quantia.
Em seguida, os golpistas desa

pareceram.
O delegado Uriel Ribeiro

alerta a desconfiar de situações
onde há' possibilidade de "di
nheiro fácil", "Todos os rrieses,
atendemos pelo menos três ca-

,

sos de golpes como o do achadi
nho, do bilhete premiado e do
cartão telefônico", alertou.

Gangue presa
por enorsão

Quatro homens foram de
tidos pela Polícia Militar por

.

extorquir um menino de 11
anos de idade, na tarde de

quarta-feira, na Rua Ante
ro Correia, no Bairro Santo
Antônio, em [araguá do Sul.
K.P.S., ·20 anos, D.J.V; 24,
D.p, 24 e E.S.S., de 17 anos

são acusados de ameaçar o

garoto de agressão caso ele
não pagasse cerca de R$ 400
em dinheiro.

O pai do garoto, S.S., 35

anos, teria detido o menor de
idade dentro da própria casa,

enquanto este ameaçava o seu

filho. Em depoimentos, S.S.
disse que as ameaças aconte
ciam há cerca de nove meses

e que, nesse período, o garo
to já havia sido extorquido
em R$ 20 mil. Segundo a

Polícia, Civil, a menino
usava o dinheiro que esta
va guardado em casa par�
pagar a gangue.
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Prefeito anuncia obra

Ponte recebe
melhorias
BARRA VELHA

Omunicípio de Barra Ve
lha colocou em pauta esta

semana a necessidade de
reforma na ponte sobre o

Rio Itajuba. A ponte está em

acelerado estado de deteo
rização e coloca em risco a -

vida de centenas de pessoas
que passam pelo local dia
riamente.

O secretario de Planeja
mento, Alexandre Damásio,
acompanhado por represen
tantes do Corpo de Bombei
ros Voluntários e de alguns
vereadores estiveram no lo
cal. As autoridades compro
varam que quatro pilares de
sustentação estão com pro
blemas e ameaçam ruir. A
base das colunas de concre

to armado já possui um ní
vel de desgaste considerado
de risco, em virtude da ação
da maresia.

O prefeito Valter Marino
Zimmermann anunciou que
será realizado um projeto
de reforma e que deve ser

apresentado o mais rápido
possível. A Defesa Civil do
município tranqüilizou os

moradores. O responsável
pelo órgiio, Dalete Vieira,
disse que a ponte realmeri
te.precisa e vai passar pe
las reformas necessárias.
às primeiros

�

a alertarem as

autoridades para o estado
da estrutura foram os pró
prios moradores de Itajuba
que utilizam a ponte todos
os dias.

MELHORIAS

,
. GERA[___:___'----------

Calçadas serão reformadas
Projeto está na Câmara e deve ser votado em breve'
GUARAMIRIM

Em virtude das muitas re

clamações, por parte dos mo

radores, com respeito ao esta

do das calçadas do município,
a Prefeitura de Guaramirim
elaborou um projeto para re

formar os passeios públicos.
Idosos, crianças e deficientes
físicos reclamam da falta de
condições para caminhar no

centro da cidade e em diversas
localidades.

O projeto consiste em pro
porcionarmelhorias nas calça
das em parceria com a associa

ção de moradores do Centro.
Assim que votado pelos vere
adores, na próxima semana, e

sendo dado parecer favorável
ao projeto, iniciam as obras.
A primeira- etapa abrange as

calçadas desde o Jardim de
Infância Carrossel até os Bom
beiros Voluntários, na Rua 28

de agosto.
A prefeitura entrará com a

mão-de-obra e o contribuin
te vai arcar com o material a
ser utilizado. Porém, além do

projeto ser aprovado pela Câ
mara de Vereadores, existe a

necessidade de a associação
de moradores mobilizar esta

parte da população. Se não
houver o acordo entre os mo

radores, o projeto pode não
sair do papel.

De acordo com Luis An
dr-é, presidente da associa-

Calçadas serão reformadas em parceria entre Prefeitura e moradores do centro assim que projeto for aprovado
.

.

ção, 80% dos moradores já
aderiram ao projeto e acei-

taram participar em colabo

ração com a prefeitura. Luis

ressalta que "a notícia foi
recebida de forma positiva
e já têm moradores ligando
para saber quando começam
as obras". Para a paraplégi
ca Carlile Adriana Soares, o

atual estado de conservação
das calçadas de Cuaramirim
é algo inadmissível.

OSNIALVES

IPTU com desconto até segunda ..feira
Contribuintes que ainda não receberam o camê devem procurar a Prefeitura

Alexandre Alves alerta contribuintes para o prazo de pagamento

Encerra na segunda-feira,
dia 10 demarço, o prazo para
o pagamento do IPTU (Impos
to Predial, Territorial e Urbano)
com desconto de 18%. O per
centual descontado não incide
sobre taxas de serviços públicos
e limpeza urbana. Já no caso de

quem preferir parcelar, o valor
da prestação não pode ser in
ferior a 35% da UPM (Unidade
Padrão Municipal) que equiva
le a R$ 96,98.

Os contribuintes que ain
da não receberam os carnês
devem se dirigir à Prefeitu
ra para retirá-los no setor de
Receita Tributária ou emitir

segunda via através do site

www.jaraguadosul.com.br.
O imposto _pode ser pago em

qualquer agência bancária ou

lotérica até a da' o venci
mento. Após este prazo, os

pagamentos poderão ser efe
tuados somente na Caixa Eco
nômica Federalr

O secretário da Fazenda,
Alexandre Alves, ressalta que
os contribuintes devem veri
ficar se o reajuste do imposto
está correto antes do dia 10.
Alexandre lembra que houve
falha no sistema da Prefeitura e

erro no cálculq, o que acarretou
transtornos aos munícipes.
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BRAÇOS CRUZADOS

Greve atrapalha alunos da região
Muitos estudantes estão sem aula, mas a orientação é para que eles não faltem
JARAGUÁ DO SUL

Enquanto o impasse entre

professores e Governo do Esta
do não é resolvido, muitos alu
nos ficam sem saber o que fazer.
"Eu vim achando que ia ter aula.
Tem professores na escola, mas
eles não deram a matéria", diz
Angélica Fernandes, 16 anos,
estudante do 30 ano do Ensino
Médio da Escola Abdon Batis
ta. Ela teria -aulas de Geografia e

Biologia ontem, inclusive prepa
rou um trabalho para apresentar
em sala de aula, mas apenas sete
colegas da turma compareceram
e o professor não cobrou a atívi
dade. Jeferson Spézia, 18 anos,
também aluno-do 30 ano, recla
ma da mesma situação. "Vim

porque achei que teria aula. Já
que não tem, queria ir embora,
mas não posso't.afirma,

O diretor da unidade diz que
os estudantes estão em horário
de aula e por isso não podem
deixar o local. Mas o que se per
cebe é que muitos alunos falta
ram e os presentes, aproveitam
o tempo livre para jogar bola, já
que 16 professores da institui

ção aderem à greve.

Segundo o Sindicato dos Tra
balhadores em Educação (Sin
te), pelo menos 150 professores
da região decidiram "cruzar os

braços". Ontem, os grevistas vi
sitaram escolas para aumentar o
número de manifestantes. Eles
preparam inclusive um ato pú
blico para hoje às 14h, em frente
ao Abdon Batista.

Já na escola Valdete Piazera

Zindars, nenhum professor op
tou pela greve. Os cerca de 400
alunos estão em aula normal.
'Acho que a greve é um extremo.

O sindicato tem que participar,
mas não precisaria chegar a este
ponto", diz a diretora, Alvina
Boshammer.

De acordo com a gerente de

Educação da Secretaria de De
senvolvimento Regional, Dení
Rateke, a orientação é para que
os alunos não faltem. Ela tam

bém visitou algumas escolas,
ontem, para saber como está a

situação. 'Aparalisação é parcial
e está diminuindo a adesão. Os
alunos que forem para a escola,
serão atendidos", garante.

DEBORA VOLPI

""

Neste sábado, dia 8, os lojas permanecem abertos até às 17h

'Sóbado Legal começo
nests final de semene

Quem quer adiantar as com

pras de Páscoa pode aproveitar
para colocar as listas de presen
tes em dia neste final de semana.
É que amanhã, inicia o Sábado

Legal no comércio de Jaraguá do
Sul. Ou seja, neste dia 8, as lo

jas estarão abertas até às 17h. O
evento, que já é tradicional entre

lojistas e consumidores,· acon
tece sempre no primeiro sábado

de cadamês.
Mas emmaio e agosto, as lo

jas também já preparam horári
os especiais para as comemo

rações de Dia das Mães e Dia
dos Pais. Já no próximo mês,
o Sábado Legal está marcado

para o dia 5. E importante lem
brar ainda, que supermercados
e shoppings possuem horários
de atendimento diferenciados.

No escola Valdete Piazera os estudantes tiveram aula normal ontem
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CORUPÁ· SÁOJOÁOBARRAVELHA

Reunião sobre o

Bolsa Família
A secretario do Bem Estar Social de
Borro Velho recepciona amanhã, às
9h, os mães beneficiados do programo
Bolso Família no Bairro São Cristóvão,
poro uma reunião sobre o renovação
do benefício garantido pelo Governo
Federal. E fico o alerto: o não compa
recimento poderá resultar no bloqueio
do benefício. O encontro acontece no

Ruo João Alberto dos Santos, 570, São
Cristóvão.

Aniversário do

município
A cidade de São João do ltaperiú
pertenceu 00 município de Borro
Velho até o ano de 1992. Porém, no
dia 26 de março do mesmo ano foi
declarado o emancipação político
administrativo do local. E neste mês
São 'João comemoro 16 anos. A Pre
feitura está preparando uma grande
festa e nos próximos dias divulgará o

calendário de eventos.

BARRAVELHA JARAGUÁ DO SUL
.

Emp'�es� pagará.
multa no litoral-

Homenag�m à
cultura alemõ

EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Promover nulus de educação ambiental poro alunos e professores, poro que compreendam suo relação do
homem no natureza, é o objetivo do projeto de educação ambiental "Relação do homem com a natureza". A
educação ambiental no município de Cor�pá é desenvolvida desde 1997. As aulas acontecem mensalmente às
quartas-feiras na Rota das Cachoeiras. Os alunos envolvidos no projeto são de educação infantil (Maternal III e
pré), 30 série, 60 série e 20 ano do ensino médio da rede municipal e estadual de ensino. As aulas iniciam dia 12
de março na Associação de Ecoturismo "Roto dos Cachoeiras", com o 20 ano do ensino médio da Escola Teresa
Ramos e alunos do Escola Municipal Pedra de Amolar Baixo.

A empresa Transpavi/Codrasa foi
multada em RS 15 mil em função
de- continuar com os equipamentos
montados dentro da lagoa de Barra
Velha. O problema é que expirou fi

prazo para o término do serviço e

a empresa 'responsável ainda não
entregou a obra. de dragar o canal.
A Fundemo cobrará RS 1,5 mil por
conta de poluição visual até que a

empresn retire a drago da lagoa.
A empresa alega estar com dívidas
junto à Previdência Social e deverá
pedir falência nos próximos dias.

Acontecerá no dia 9 de março na sede
do Botafogo Futebol Clube, na Borra
do Rio Cerro, o 30 Encontro de Músi
cos da Cultura Alemã. Serão em torno
de 100 músicos que irão se apresen
tar em dois palcos, demonstrando o

musicalidade e osacordes pelos mais
diversos instrumentos de foles, cordas
e eletrônicos, um tributo aos 184 anos

da imigração alemã no Brasil.

JARAGUÁ DO SUL

.

4°-'Noite da Ilha já está preparada.
o Restaurante Arweg lançou.a data da tradicional. Noite da Ilha. Dia quatro
de abril, a partir das 19h30, os apreciadores da cozinho e da cultura aço
riana poderão se divertir ao som de músico ao vivo."Para essa edição nós
traremos atrações da Ilha de São Fróncisco do .Sul. Vamos trazer artesanato,
boi-de-mamão, pau-de-fita, danças especiais-do região e uma escola. de
samba", diz João Vieira, gerente do restaurante. Os ingressos podem ser

adquiridos na Arweg por RS 35.

SCHROEDER

De olho nas

eleições
o PT (Partido dos Trabalhadores) de
Schroeder que já definiu o candidato
a prefeito para as eleições 2008 bus
ca firmar aliança com outros parti
dos. As alternativos são o PP (Par.tido <' -------------------

. Progressista) ou o PMDB (Partido do
Movimento Democrático Brasileiro).
Não está descartada uma aliança com

o PSOL (Partido Socialismo e Liberda
de). O candidato do PT em Schroeder é
Zeca da Loge como já divulgado pelo O
Correio do Povo.

CORUPÁ

Circulo italiano está formado
O município de Corupá agora possui um circulo italiano. Tendo Lino Ber
toldi como presidente e Sérgio Minei como vice do diretoria provisória do
Circulo Trentino di CoriJpá. A eleição do diretoria aconteceu na semana

passada e fica agora encarregado do encaminhõmento de documentos paro
�. fundação oficial da entidade.

MASSARANDUBA

Saneamento
. básico será

prioridade -

PALESTRAS NO RÃ-BUGIO'
A Prefeitura de Massaranduba está
com licitação aberta para aquisição
de tubos de concreto para lmplanta
çôo do sistema de saneamento básico
nos Ruas Erwin Seifert, Acácio llller
e Helga. Guesser. Os interessados em

participar podem retirar à edital junto
à prefeitura ou através do site. O tele
fone é.3379-1223.

O Instituto Rã-Bugio estará realizando durante este mês, várias pa
lestras com o objetivo de capacitar os professores, com o tema "Moto
Atlôntica: Essencial para a vida" nos municípios da região. A primeira
palestra aconteceu na última terço-feira em Guaramirim. Ontem foi
realizada em Schroeder, .nn Centro de Múltiplo Uso. Dia 19 de março
será na Escola Estadual Teresa Ramos em Corupá. No dia 25 de março
em Massaranduba na Coso da'Juventude e no dia 26 de março será no

Cômara de Vereadores de Jaraguá dn,Sul.. -
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NA VIDA E NO CINEMA

Mãe de três crianças, a

mais bem pagaestrela do cine
ma encarna mais uma mulher
marcante: a socialite Joanne
Herring, que ajudou a armar

-a resistência afegã. Para tê-la
em seu elenco, qualquer pro
dução cinematográfica pre
cisa desembolsar no mínimo
ZO milhões de dólares - certa

vez, até seu amigo George Clo- _

-

oney, 46 anos, tirou do bolso
uma nota de ZO dólares, quan
do contracenou com ela em

Onze Homens e Um Segredo
(Z001), e disse a frase, em tom
de brincadeira: "Você só sai de
casa por ZO, né?". Mas mesmo
sabendo que contar com Julia
Roberts, 40, causa esse ônus
no budget, os estúdios ban
cam sua presença, pois tam

bém sabem que o gasto vale a

pena. O filme Onze Homens e

Um Segredo, aliás, arrecadou
cerca de 450 milhões de dóla
res - seu recorde de bilheteria,
porém, o longa que a lançou
para o estrelato foi a comédia /

romântica Uma Linda Mulher

(1990), que rendeu mais de
463 milhões de-dólares.

Ela é querída pelos america
nos pelo seu talento, beleza, ca
risma - apesar de, nos bastido
res da fama, quem conviva com

Julia, principalmente represen
tantes da mídia, jurar que ela é
uma das atrizes mais arrogantes

.

de Hollywood - e agora também

pelo seu perfil família. Julia
perseguiu o sonho de se casar e

montar uma família por quase
uma década.

-

Em ZOOZ, depois de um ca

samento fracassado com o can

tor country Lyle Lovett, 50, de
ser praticamente abandonada
no altar par Kiefer Sutherland,
41, e um noivado que não foi

para frente com o bonítão Ben

jamim Bratt, 44, ela conquistou
o que reles mortais conseguem,
muitas vezes sem muito esfor

ço, quando se casou com o. ci

negrafista Danny Moder, 39.

Talvez isso a tenha aproximado
de sua fiel audiência.

Mas ninguém acredita que,
'com isso, Julia Roberts tenha

perdido sua aura de heroína.
Dizem por aí que o que

importa não é a história, mas
como ela é contada. O filme

,

"Jogos do poder", que entra em
cartaz nesta sexta-feira (Z9), é

prova viva dessa máxima.

UMA LINDA MULHER
Julia Roberts encena socialite

em Jogos do Poder e
concilia carreira coin maternidade

Julio Roberts é a atriz mais bem paga de Hollywood, não sai de casa por menos de 20 milhõe� de dólares

O CORREIO DO POVOHSEXTA-FEIRA, 7 DE MARÇO DE 2008

Dupla de

peso escalada
por Nichols
Carregado de complexidades

políticos, o tramo que estreou na

semana passada no Brasil, teria
tudo para ser uma chatice, pesada,
árido. Mos nos mãos do diretor
Mike Nichols, o livro do jornalista
6eórge Crile, baseado em fatos
reais, ganhou uma adaptação bem
amarrado e até divertido.

O maior mérito de Nichols é,
-

sem dúvida, ter conseguido escalar
dois astros de talento singular para
os papéis principais, Tom Honks
e Julio Roberts. Honks encarno o

deputado do Texas Charlie Wilson,
figura que ganhou importância
nos anos 1980 ao oferecer armas
00 Afeganistão para que o país se

-

defendesse do invasão russo. Mas
Charlie é acima de tudo um "bon
vivan!", sua

-

atenção é dividida
entre a político externa e belas
mulheres dispostas o tudo.

E é justamente uma belo mulhet
o milionária Joanne (Julia Roberts),
quem vai engajar Charlie na defesa
dos afegãos frente aos ataques rus

sase metê-lo-numa rede de negocia
ções de dimensões globais.

Em nenhum momento o dire
tor discute as implicações políticas
desse episódio, que realmente
aconteceu, para o história recente
dos Estados Unidos. Mike Nichols
está mais interessado em mostrar
como o história não é escrita ne-
cessariamente por indivíduos de
grandeza môral ou visão coletiva ..

Um deputado mulherengo- e uma

socialite vaidosa podem ser o sufi
ciente para estourar uma guerra.

Tom Hanks e Julia Roberts
em Jogos do Poder
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, ESCRITOR

Reprimir em
nome da liberdade

Para um colombiano ver Hugo Chavez
persistindo em afirmar que as Farc (Forças
Armadas Revolucionárias da Colômbia) não
é um grupo terrorista e sim um exército que
ocupam espaços do país e tem um projeto
político, deve ser muito triste. Traduzindo
esse sentimento para nós, brasileiros, seria o

mesmo se ele viesse à televisão pedindo ao

governo brasileiro parar de se confrontar com
os traficantes dos morros do Rio de Janeiro.
"Eles não são bandidos não, são grupos insur
gentes", diria ele.

Jornalistas colombianos vêm a anos de
nunciando Chavez. Dizem que ele está en

volvido, e muito envolvido com as Farc. Mui
tos deles estão jurados de morte por Chavez.
Hoje, sabe-se que a maior parte da cocaína

produzida na Colômbia alcança mundo afo
ra, atravessando o território venezuelano.
Fuzis russos automáticos Kalashnikov, já fo
ram apreendidos nas mãos dos guerrilheiros
colombianos. Do ponto de vista logístico, na
América Latina, não há como chegar armas
comunistas nas mãos das Fare, se não for por

meio da Venezuela. (as ar

mas em poder dos bandi
dos brasileiros, são de ori

gem americana, européia
ou israelense).

Dentro da Venezuela,
a' popularidade de Chavez
vem caindo em queda livre,
desde quando o canal de
televisão RCTV foi fecha
do. Esse canal promovia
os programas de auditório
e humorísticos, preferidos

dos venezuelanos menos abastados, ou seja,
os eleitores de Chavez.

Seu foco de momento é denegrir os líde
res estudantis, que arrastam milhares da sua

classe às ruas,promovendo "panelaços". Já os

chamou de "filhinhos de papai, lacaios dos
imperialistas". Isso não faz sentido, eles vêm
principalmente da classe média.

Hugo Chavez, em que sonha em transfor
mar a Venezuela numa Cuba com petróleo,
sabe da necessidade de enfraquecer o poder
de seus estudantes. Na Cuba de 1959, foram
eles, debaixo de sangrentos protestos, que fir
maram a queda do ditador Fulgencio Batista
e colocaram os revolucionários no poder. Ou
será que acreditamos em.300 homens arma

dos com baionetas e bombas caseiras iriam
vencer o exército de uma nação.

Aqueles criminosos das florestas da Colôm
bia, não são os heróis revolucionários cubanos,
são traficantes de drogas em riome de um sonho,
que virou pesadelo para a América do Sul.

.. charlesautor@gmail.com

NOVELAS

JARAGUÁ DO SU l

'CINEMA
,

' _.:;

VARIEDADES---------

• Cine Mueller 2
• On�e o fracos no têm Vez
(141l� 5, l6h40, 19h, 21h30 - todos os dias)

• Cine Mueller 3
" Antes de Partir
(14b, 16h, lBb, 20h, 22h-todos·os dias)

.tine Neumarkt 2
• Ram�o 1V (15h, 17h, 19b, 2th - todos os dias)

Neumarkt3
'ta de Risco (15h30, 21 h20 - todos os

HMO, 19h30 - todos os dj

• CiJle'NeIlmarkt 5
.. Jogos do Poder (13h50. 19h40 - todos os dias) 011

• Gnde os fracos não têm Vez
(16b50, 2lh50 - todos os dias) ,

DVD

Fôlego para
Correr ou Morrer

Chose Parish busco refugio no coso do
primo adolescente, Dolton, depois de
fugir do cadeia e muter vários policiais.
Seu primo fugitivo o convence o cometer
um crime ousado, coloco-o em apuros
com suo namorado Kaddy e por fim o trai,
obrigando Dolton o lutar por suo vida e

pelo suo namorado. '

, DESEJO PROIBIDO
Cândida e Ana discutem. Cândida diz que a he

rança de Laura já terá que ser divida com o filho
de Raquel. Florindo pede o Magnólia e Viriato
que preparem um sarau poro que elo anuncie
uma novidade. Iraei diz o Chico que Raquel
engrovidou por interesse. Louro desconfia que
Henrique esteja correndo atrás de seu registro
de nascimento e do paradeiro de Álvaro. Noro
nha conta o Henrique que descobriu que Álvaro
está preso. Diogo revelo o Chico que Raquel se
encontrava com Ciro desde o época em que mo

rou no pensão.

BElEZA PURA
Antunes conto o Norma que tem o projeto origi
nai de Guilherme. Renato foz de tudo para que
Joana não seja contratado em outro clínico.
Guilherme reafirma poro Norma que descon
fio que elo esteja lhe traindo. Norma confesso
poro Suzy que alterou o projeto de Guilherme.
Antunes reluto em entregar o projeto poro
Norma. Eduardo e Débora são chamados no

escola por causo do brigo dos filhos. Eduardo
proíbe Anderson de sair com Luizo. Antunes
se deixo beijar por Norma, que registra tudo.
Norma chon�ogeio Antunes.

DUAS CARAS
Juvenol garante que vai descnbrlr o identidade
do sufocodor e levo Alziro para sua cosa no colo.
Juvenol ouve Guigui marcando um encontro e

decide descobrir com quem. Alzira lê, pasma.
o bilhete de despedido de Dorgivol que Socorro
lhe entrego. Jojô dá dinheiro poro Dorgivol ir
embora. Juvenol vai à coso de Júlio e Evilásio.
Bronco compro mais um presente para Moeiei
ro com o cortóo do universidade. Mario Paulo
convido Bronco para o festa de Renato. Juvenol
pergunto o Evilásio se ele vai mesmo se can

didatar.

AMOR E INTRIGAS
Joeira e Úordison dançam e. contam pagode
no apartamento de Volquírio. O pogodeiro fico
admirando' Joeira 'e o convido poro fazer porte
do seu grupo. Petrônio não sobe o que fazer
com Joyce. Alice chego em frente 00 prédio de
Volquírio. Joeiro pede poro Úordison lhe apre
sentar o restante do grupo. Alice sobe por um
elevador, enquanto Jociro e Úordison entram
em outro. Petrônio esconde o corpo de Joyce
dentro do freezer e tronco com um cadeado. fie
guardo o chove. Rofoelo ligo para Bruno e diz
estar com saudade.

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Tati diz que odeio vampiros e aviso ser capaz
de destruir Júlio. Elo quebro os vidros da ja
nela onde Júlio e Eugênio estão. Júlio mondo
Eugênio olhar poro os mutontes criados por elo.
GUigo deixa Cloro curar Júlio e obre a porto
poro o médico. ísis cuido de Demétrio. ísis fico
invisível. Beto e os policiais se aproximam de
Demétrio e ele conta que foi atacado. Beto diz
que irá cuidar do mutonle. ísis op.orece. Beto
diz que preciso saber onde fico o laboratório e

'

ísis aviso que pode ajudá-lo.

• Cine Shopping 1
• 10.000 A.C. (Leg) ------..",.......
(14h30. 16h40, 19h, 21hl0 -sextlsab/dom/quo/qui)
(16MO, 19h, 21 hl0 - seg/ter)

• Cine Shopping 2
• Vestida para Casar (Leg)
(17h. 19h1 O, 21 h20 - todos os dias)
• Alvin e os Esquilos (Dub)
,(15h - sob/dom/qual

• Cine Shopping 3
• O Caçador de Pipas (Leg)
(14h. 16h30, 19h. 211130 - sex/sob/dom/quo)
(16h30, 19h. 21 h30 - seg/ter/qui)

JOINVlllE
• Cine Cidade 1
• 10.000 A.C.
(14h30. 16h40, 19h, 21 h1 O - todos os dias)

• Cine Cidade 2
• Meu Monstro de Estimoçóo (Dub)
(17hl0:'_ sex) (14h20 - sobfdom/seg/ter/quo/qui)
• Alvin e os Esquilos (Dub)
(15h - sex)
• O Som do Coraçóo (leg)
(19h10. 21 h20 - sex)
• Desejo e'Reporoção
(16h30. 19h, 21 h30 - sabJdom/seg/te�/qua/qui)
• Cine Mueller 1
·10.000A.C. (14h30, 17h,19h20, 21h5-todososdiosl

LIVRO

Os Limites da Lei
,

Publicado 00 longo de 2006 no revisto do
minical do New York TImes, o sucesso de
Os limites do lei fez com que Scott Turow
condensasse o obro em um único volume,
acessível o todos seus leitores. Mason, ago
ra juiz do Tribunal de Apelação, encontra
se diante de um coso dificílimo. O tribunal
aguardo suo sentença em um episódio de
abuso sexual, o que ressuscito um antigo
fantasma no vida do juiz.
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MUNDO ARTlSTICO /.

Projeto de defesa
pessoal a mulheres
o rapper MV Bill e o lutador de MMA
(Mixed Martial Arts), Vitor Belfórt,
estão juntos num projeto social
dentro da Cidade de Deus, zona
oeste do Rio de Janeiro. Vitor vai
ensinar técnicos de defesa pessoal às
mulheres da comunidade em que MV
Bill foi criado. A idéio surgiu depois
de constatar que é grande o índice de
violência cometida contra mulheres
pelos próprios companheiros.

o glamour de
Carolina Herrera
o comentário geral era que o evento de
comemoração dos 20 anos do perfume
de Carolina Herrera põrecia coisa de
Hollywood. Também pudera: Carolina
Herrera é uma das figuras mais fa
mosas do mundo fashion internacional
e teria mesmo que ter tratamento de
estrela de cinema. Adriane 6alisteu,
luiza Brunet e Fernanda Motta esti
veram na Casa Fasano, em São Paulo,
para a comemoração.

Príncipe Harry
com ex-namorada

. Após um período de afastamento,
com a série de brigas que abalou
o relacionamento de três anos, o
casol príncipe Harry e Chelsy Davy
foi flagrado junto em uma festa, em
Londres, nesta quarta. Segundo o

tablóide britânico "The Sun", os dois
estão inseparáveis e mais felizes do
que nunca desde que Harry voltou
de sua "temporada" no Afeganistão,
onde lutou contra radicais lslêmlcos.

SUDOKU

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

repetir números em cada linho e cada coluna. Também
não se pode repetir números em cada quadrado de 3x3.

SOLUÇÃO

PREVISÃO DO TEMPO

Presença de sol e calor em todo o Estado.
Entre a tarde e a noite pode ocorrer pancadas
de chuva com trovoadas devido ao forte calor.
Umidade do ar mais alta no leste do Estado.

� Jaraguá do Sul e Região

� Fases da lila

NOVA CRESCENTE CHEIA MINGUANTE

2113 "'\) 2913

HOJE SÁBADO DOMINGO6 SEGUNDA

MíN: 20° C MíN: 21<> C Mí�: 22° C
.

MíN: 22° C
MÁX:31°C "" MÁX: 31° C r r r » MAX: 30° C MÁX: 30° C , , "

Sol com pancadas Sol com pancadas Sol com nuvens Sol com pancadas
de chuva de chuva de chuva

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Você se encontra

.

num ótimo dia para
analisar alguns

projetos e colocar as idéias para
fora. Controle-se para não falar
coisas que devem ser mantidas
em segredo. Evite se expor muito
em público, para não gerar
muita polêmica.

L� LEÃO

�_:) (22/1 a 22/8)
::. '} O leonino, dono de

� � si, pode hoje estar
se sentindo um

pouco só. Mesmo que as coisas'
não estejam do jeito que gosta
ria, tente manter-se fortalecido,
pois há novas esperanças no ar.

Aproveite o tempo que tiver livre
para caminhar.

ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Dia um tanto con

turbado hoje dá ao

ariano a sensação
de que há coisas no mundo
difíceis de serem acessadas.
Procure relaxar e viver esse
momento. É importante estar
conectado com tudo à sua volta
edar atenção à sua intuição.

TOURO .

(21/4 a 20/5)
As energias celestes
do dia estão

. favorecendo o amor

e as boas relações do taurino.
O contato com amigos está
estimulado. Evite se indispor
com alguém que gosta muito.
Procure moderar suas atitudes e

se controlar se algo o irritar.

� "'"
CÂNCER

�;._.;� �!�60: :s1::�tos
: ; da Lua, o dia é

de forte energia
para rolarem as paixões. Saiba
aproveitá-lo, envolvendo seus

sonhos românticos. Aproveite
fazer algum contato cósmico que
estimule sua fé. Você precisa se

entregar mais ao universo.

nr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
É bom aproveitar
seu dia conversando
com sua parceira e

planejando seu relacionamento
de modo que ambos se sintam
satisfeitos. Hoje não é um bom
momento para discórdias, portan
to evite ser tão duro, nem com ela,
nem consigo mesmo.

#LIBRA(23/9 a 22/10)
As energias
cósmicos estimulam

mudanças em sua

rotina e no seu cotidiano. Saiba
que, embora elas possam lhe dar
a sensação de desordem na sua

vida, serão fundamentais para seu

equilíbrio. Com seu jeito, conse
guirá colocor tudo em ordem.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Cuide mais de
assuntos domésti-
cos, pois, em casa,

as coisas estão fervendo. Tem.
gente dando ordem por todos os
lados e isso pode deixá-lo um

tanto irritado. Controle-se para
não criar confusão sem um bom
motivo e se arrepender.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Um dia que mexe

com questões
profundas de sua
vida e dica que você

pode querer ficar mais SÓ, no seu

canto. Evite então muita agitação.
'fwa este momento com bastante

imaginação para encontrar uma
saída a possíveis surpresas.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

...t Dia em que sua

forma de expres
são está causando

tumultos na sua vida, sugere que
"ocê saiba como falar as coisas
necessárias. Faça o possível
para ser convincente sem criar
problemas. Seus irmãos podem
estar precisando ter um diálogo.
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ANIVERSÁRIOS •

7/3
Adriana Borchardt·
Dr. Jober 1. Bastos
Dr. Lodemar Resner
Francieli Stringari
Gabriel dos Santos Machado
Geni K� Raduenz
Gustavo Jungton
Isolde Wischral
Josemar Ribeiro da Silva
Karla L.G. Rossweiler

. Lothan Kamchen
Luana Lourenço
Lucas Backes
Luciane Anacleto
Marcelo Tank
Marcos Holpers
Marlon Bloedon
Matheus Albertomoeller

! Nifdeneia Manerich
; Nilo Siebert
i··.Odila Cerutti

-

Carlos Hintz
rdo Doêol
'dra Heidemann
ra Fischer

DIVIRTA-SE

Construções
mais rápidas
Num táxi no Rio de Janeiro, três
políticos muito mentirosos, um
americano, um francês e um italiano,
conversam.
- A estátua da liberdade ficou pronta
em um mês!
O francês que não era bobo:
- E a torre Eifel que ficou pronta em

duas semanas.
O italiano não deixou por menos:
- A torre de Pizza ficou pronta em

quatro dias!
No momento em que eles passam
pelo Maracanã, eles perguntam
ao motorista o que é aquela coisa
gigantesca.
- Não sei, passei de manhã não tava aL

. AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)

\. O aquariano vive

:I}) um dia um tanto

tenso, porém, se
--mantiver seu bom humor e não
esperar das pessoas algo além
do que lhe podem dar. se sentirá
satisfeito. Acredite mais em si
mesmo e transmita às pessoas
uma mensagem de esperança.

PEIXES
.

li/.. (19/2 a 19/3)"
... Para o pisciano
.,..,� que recebe a Lua,

em aspectos pla
netários, o dia é importante para
tentar viver com intensidade.
Você se sente mais fortalecido
sobre o que quer. e deve vibrar
nessa energia para viver bem os

dias. Continue sonhando.
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ANTENAS LIGADAS
Chegou a sexta-feira mais esperada do mês de março para os boiadeiros de plantão. Hoje Armandinho apresenta
seu reg music, em Indaial no Club Carambas. A dupla Victor e léo também traz os maiores sucesscs aos pavilhões
da Vila Germânica, em Blumenau. Já no litoral, a, Banda Eva promete um show daqueles no Floripa Music Hall e
amanhã, ainda no litoral, eles fecham com chave-de-ouro cantando no Rancho Marias, em Balneário Camboriú.

Mere Mohr, sempre
esbanjando simpatia
e beleza para suspiro

dos marmanjos

" Direcione sua visão para o alto, quanto mais alto, melhor.
Espere que as mais maravilhosas coisas aconteçam, hÕO no futuro,
mos imediatamente. Percebo que nada é bom demais paro você.

Nõo permita que absolutamente nada te impeço
ou te atrase, de modo algum. "

BlEil "",DDV

Janice Delling de Azevedo e Paulo
Roberto de Azevedo em lua-de-mel
em Salvador

EMBALO
E por falar em festa, amanhã aqui no
cidade rola festança na Deep, nomea
da de Eletrodivas, uma noite de muito
glamour. Quem comando o embolo são
os djs Iza Macedo e Karina K., além de
Thiago Rosto e Rodrigo Fogaça.

'§>�
BIJOUX

MODA
Na próxima semana acontece no "Ilha do
Magia", o capital dos catarinenses, o Flo
ripa Fashion. Eu já confirmei presença
e vou trazer novidades e dicas de moda
para os mais antenadas. Jaraguá será
representada pelo marcas Gata Bakana e

lezalez. Então aguardem as novidades.

ELE PIROU?
A preocupação de Marcelo em fazer
cair "as máscaras" de seus colegas de
confinamento no BBB8 já lhe rendeu
vários problemas. A briga do psiquia
tra com Thati levou ue afastamento
de Marcos e Juliana. Marcelo tam

DIA INTERNACIONAL bém teve problemas com Fernando,
Meu abraço de hoje vai para todas as Natália, Rafinha e agora com Gisele,
mulheres que fizeram e fazem uma, a quem acusou de ser pmstltute na

grande revolução. São mães, amigos, França. Aí fica a pergunta: seria ele
namoradas, avós, profissionais e tudo um vilão, um grande estrategista ou o
isso com muito categoria. psiquiatra maluco?

,

As amigas
Thaise Ruon e

• ,- > Leidy Maciel
em recente
festa da Deep

RESPONSABILIDADE
Um excelente final de semana pro todo
munda. Juízo na cabeça, se beber não
dirija e se dirigir não beba.

w_.laclyrosachoque.b'ogspot.com
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CAUTELA NA ALIMENTAÇÃO.
Fontes de vitaminas e antioxidantes, as frutas possuem pouca gordura

Menos calóricas, as frutas sempre foram
uma das opções preferidas quando perder uns
quilínhos. se torna um assunto de urgência.

. Acontece que a "troca" de uma refeição equi
librada por uma deliciosa maçã, por exemplo,
pode ser um tiro pela culatra.

Assim como qualquer outro alimento, cada
fruta possui uma quantidade certa de calorias
e se consumida em exagero pode também en

gordar, independente do horário. "No período
da noite, enquanto dormimos, o gasto calóri
co diminui", comenta a nutricionista Saman
tha Rhein. Essa diminuição, devido ao estado
basal do organismo, é a vilã de quem adora
comer pouco tempo antes de se deitar para
dormir.

Isso significa que se você trocar aquele lan
che natural de todas as noites por algumas fatias
de abacaxi esperando emagrecer, você pode es

tar trocando seis por meia dúzia. "Não se pode
dizer que frutas não engordam. O que vale é a

quantidade que .se come e seu valor c:alórico",
explica a nutricionista Débora Rocha.

Comer fatias e fatias de melão poucas horas
antes de dormir, por exemplo, pode ter o mes-

FRUTAS COM BAIXO VALOR CALÓRICO de

mo efeito do que a ingestão de um alimento de
outro grupo qualquer - como pães e bolos. Mes
mo sendo uma fruta com pouca taxa calórica

(130g tem, aproximadamente, 30 calorias), se

consumida em excesso ela pode engordar tanto
quanto uma porção de doces.

Mas a ingestão de frutas deve ser algo ro

tineiro no cardápio de qualquer pessoa. Além
de serem fontes de vitaminas, minerais e an

tioxidantes, elas ainda possuem pouca gor
dura, são de fácil digestão e proporcionam
sensação de saciedade. '� fruta possui gran
de quantidade de 'fibra. Quando se faz o suco

dessa fruta, noentanto, a capacidade saciado
ra se perde, porque osuco não possui a quan
tidade de fibras da fruta in natura", comenta
Samantha.

Segundo Fernanda Pisciolaro, nutricionis
ta da Faculdade de Medicina de São Paulo, o
ideal é que se coma de três a cinco porções de
frutas por dia. "Não há problema em consu

mir a fruta à noite. Só deve se atentar para que.
essa fruta não seja consumida muito próxima
da hora de dormir. Procure que seja, no míni
mo, duas horas antes de deitar", finaliza.

" FRUTAS COM VALOR CALÓRICO ELEVADO
• Maçã � • Abacaxi � limüo • Caju e Kiwi • Banana nanico e llInmjtJ • Abacate .. Coco • Açaí " JtJ[;[l

Chó de camomila gelado e um bom aliado poro aparência saudóvel

Truques para ficar.sem olheiros
,

.
,

.

Alguns truques simples ajudam a eliminar oar de cansaço
"Eu acredito em amenizar

as olheiras com produtos casei
ros". Essa é a opinião da derma

tologista Carolina Ferolla (SP).
Ela explica que, assim como

as famosas rodelas de pepino,
que agem como adstringente
e antiinflamatório, os chás sâo

realmente eficazes na hora de
suavizar as áreas escuras logo
abaixo dos olhos.

Mas é preciso usar o de ca

momila, já que ele é rico em

bisabolol, substância que pro
move hidratação natural, acal-

ma e clareia as manchas. O
chá verde também funciona,

.

pois possui ações antioxidan
teso Porém todos eles precisam
estar gelados para que exista

redução de inchaço.
"Muita-gente não sabe, mas

outra boa opção é fazer uma

compressa de guaraná gelado.
Pode-se misturar um pouco de

água para diminuir o gás e de

pois aplicar as compressas so
bre os olhos. O guaraná ativa a

circulação diminuindo o incha

ço das pálpebras", explica.

As frutos devem ser consumidos em pequenos porções cinco vezes 00 dia

.

LIMPEZA DE PELE:
Fácil e rápida para fazer em ca�sa

.

ESFOLIANTE DE AÇÚCÁR:
Para fazer o esfoliante misture

uma colher de sopa de 'açúcar cristal'
com uma de mel. Em seguida passe
no rosto com movimentos circulares
leves e retire com bastante água em

seguida.Esse esfoliante de açúcar e

mel é ideal para peles com muitos

cravos, mas não é recomendável

para peles sensíveis. - pode ocasio
nar vermelhidão - 'ou muito oleosas.

'ESFOLIANTE DE AVEIA:
.

Misture duas colheres de sopa de
aveia e� flocos com duas de mel. 'P,as�
se em todo o rosto e faça movimentos
circulares. Em seguida, retirEi' 6, esfo
liante com água. O esfoliante de aveia
é mais suave e, por isso, indicado para
peles mais sensíveis. Além disso, a

aveia promove a nutrição da pele.

RECOMENDAÇÕES
• Faça a esfoliação uma vez por

semana com movimentos circulares
leves.

$ Lave o rosto com sabonete, tô
nico e use hidratante com filtro so
lar diariamente, isso evita o resseca

menta da pele.
_Esfoliante caseiro de fuel com açúcar cristal deixo pele com

aspecto de limpeza
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DUAS COISAS QUE VOCÊ
PRECISA SABER HOJE!

Encontro esportivo começa domingo
Promovido pela Fundação Municipal de Esportes, o primeiro Incentro dos
Bairros acontecerá neste domingo, dia 9, na Associação de Moradores do
Três Rios do Norte_ Com início às 8 horas, o encontro esportivo engloba
campeonato de vôlei de areia, de futebol de areia e de bocha, entre ou

tras modalidades. Em paralelo, acontece a cerimônia de inauguração da
área de lazer do bairro.

!
f

Governo de se garante mundial
o Governo Estadual garantiu volta do circuito mundial de Bodyboar-

. ding para o Brasil. O evento que ocorrerá entré os dias 18 a 23 de
março, feriado de Páscoa, na prnln Brava de Itajaí, equivale ao WCT
do surf que ocorre em Imbituba. O campeonato contará com cerca de
10 nações e aproximadamente 200 atletas, homens e mulheres, que
brigarão com os melhores bodyboarders do mundo por US 30.000,00
(masculino) e US 20.000,00 (feminino). O mundial de bodyboarding
é mais uma vitória para Santa Catarina, considerada o melhor estado
para o Iurismo,

EDITAL ��./
Jaraguá do�:�i��� de Imóveis da Comarca de '\,";j;�tc�J/":;'. ISA MARTA MOHR ZIEMANN, I' .NOR"'CG

Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de :"""""11 T�;"';"""/ " "

Jaraguá do Sul / SC, torna público pelo pre- "f' ;o;OOLA H

��m���.�i��}��:��;L��FK��:���3�.13� "ifY "C"�;�[ir�, /JM;'l\i'-_
15, aposentado casado com ANITA BUTZKE irl ""t_ -jíf"
KRUTSCH, CI RG n

c 2/C-3. 231.276-SSP-SC, NORTE J)
CPF n° 920.886.609�25, do lar, pelo regime da lI] í!
comunhão universal de bens, anterior à 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 Rios do Norte, perímetro urbane de Jaraguá do Sul/SC, abaixo
caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme
certidão n° 1.68/2007, 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 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 pe
rante a Oficiala que subscreve este, no endereço ela Serventia: Av. Marechal Deodoro
da Fonseca, 1.683- centro, Jaraguá do Sul/SC.

JARAGUÁ DO SUL, 27 DE FEVEREIRO DE 2008.
AOFICIALA

<'

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca

de Jaraguá do Sul/ SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Ofi

ciala do Registro de Imóveis da Comarca de

Jaraguá do Sul 1 SC, torna público pelo pre
sente 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" �9R/597.285-SSI-SC,CPF n0248.794.529-04, escriturário e auxiliar de

escritório, brasileiros, casadôs 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 DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 1239-Sem Nome e

5- Prefeito José Bauer, Bairro Três Rios do Sul, perímetro urbano de Jaraguá
do Sul/Se, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jara

guá do Sul/Se, conforme certidão n° 394/2006, expedida em 15.12.2006, assi
nando como responsável técnico, o técnico em agrimensura Antônio Carlos da

Silva, CREA n° 47483-8, ART n" 2561141-8. O/desmembramento é de caráter

residenclal possui a área total de 4.315,42m2, sendo constituído de (quatro)
parcélas 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, Jaraguá do sul/se

JA�AGUÁ DO SUL, 27 DE FEVEREIRO DE 2008.
A OFICIALA

DESMEMBRAMENTO TRES RIOS DO SUL
r!"...oi". ROGERIO EJõSQ1!NG <JARAGUA DO SUl'S.C.

VITRINE�---------

FALECIMENTOS

Faleceu às 13h1S do dia 5/3, a Sm.
AmHi MI:H!s!<a, com idade de 100
anos, o sepultamento foi realiza
do dia 6/3, com saída do féretro da

Igreja Luterana de Bruederthal em
Guaramirim, seguindo par,a o cemi
tério da mesma localidade.

LOTERIA

CONCURSO N° 949

CONCURSO N° 807

06 � 09 � 1 O � 15 _. 18
-'" 31 -

Bolsa
Estão abertas as inscrições pam "Çon�
cessão de .Auxílio Financeiro pam Alunos de
Baixa Renda Familiar", até dia 11 de março.
O progmma é voltado aos alunos do curso de
nível superior e que residem em Jamguó. Ins
crições no sitewww.jamguadosul.com.br
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PEDE CAR'ONA, VAl ....
Que dureza! Três australianos, derespectíremente 19,20 e 27 anos de idade,
que escaparam de uma prisão, acabaram sendo recapturados após terem pe
dido carona a um carro de polícia, sem identificação. Bem que a minha mãe
sempre diz para tomar muito cuidado com as caronas.

'

NOITE DO CHAMPANHE
A Revista Nossa fechou novamente parceria com o Kantan e,
no dia14 de maio, promove a elegante Festa do Champanhe.
Os detalhes conto adiante.

MARATONA
Essa quentinha: quem vai participar da
famosa Maratona de Praga, no final de
março, é o nosso amigo Nico e sua es

posa Márcia da Silva Petry, de Joinville.
Acompanham, no desafio, Zeca Caputo
e Cláudio Bley.

ANIMAL TRABALHADOR
Na escola, madame Nemásia, argüia
o alunado. Aí, chegou para o Cacá, o
pentelho, e perguntou:
- Cacazinho, há um animal que tm
bolha muito para que sua mãe possa

.

ter um vestido de seda.Como se chama
esse animal?
E o Cacá:
- Papai.

NOITE LATINA
No próximo sábado, dia 8 de março,
a partir das 21 horas, o Instituto de

Dança Dois pro lá, Dois pro Cá será
o anfitrião de uma festa no Botequim
São Francisco, com direito a animação
do OJ Marcos Sassi e os bailarinos da
Companhia de Dança. A festa irá inau

gurar um novo espaço no Botequim
para aqueles que desejam, além de
jantar, ouvir boa música e dançar com
seus pares. Boa pedida!

PERNA DE PAU
Tem uma turma de peladeiros aqui
de Jaraguá, que já queima um óleo <'

40, metida a saber jo.gar futebol. E
.

com toda essa "habilidade", recen
temente o "craque" Beto Toronto,
que inclusive tem dois pés direitos,
participou de um lance bem "inocen
te". Chutou um morrinho da grama
sintética de society. Resultadó: Betl
nho se deu mal no lance e foi parar
no hospital. Mas, graças a Deus, a

contusão foi um pouco menos grave
do que a do Ronaldo.

As bonitonas Elaine e Simone Siewerdt são presenças garantidas no show do Armandinho; hoje no Caramba's em Indaial

LEITOR DO DIA
O leitor dó dia é o amigo Valadares
Albuquerque, que lê esta coluna
para ficar por dentro das novidades
de nossa sociedade. Valeu!

FESTERÊ
O "Dia Internacional da Mulher", aqui
em Jaraguá, no Brasil e no mundo,

,

será festivo. Merecido, a mulher é sem
. dúvida a maior forço da família. ,

Trabalhar até às 18 horas,
depois reunir amigos e fazer

o que bem entender.

1 I
A galera esperto da 105 Fm, durante confraternização no elegante cosa do industrial Antidio. Aleixo lunelli,'
que é proprietário do emissora
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'

EstacionQmen'to Rotativo II
Ao dor destaque 00 assunto no coluna do último dia '5, m'inha intenção foi gerar uma discussão sobre o Estacionamento
Rotativo. E, é cloro abrir espaços para contribuições de nossos leitores: :Abaixo apresento, no íntegra, o opinião do Enge-
nheiro Civil Osmar Günther, que também é Conselheiro do CREA.

'

"CARO COLUNISTA JÚLIO"
Sobre estacionamento rotativo, o questão é que o mes

mo está no achismo. Uns acham que sim, outros acham
que não. Não é por aL Não se trata tal assunto de for
ma tão simplista e amadorística. Para saber se ele é
necessário ou não devem ser feitos estudos técnicos,
de Engenharia de Tráfego, como aliás mando o lei, o
Plano Diretor. Primeiro uma pesquiso de rotatividade,
que vai determinar quantos veículos ficam mais de
duas horas ocupando o mesmo vago e em quais vlns
ou locais está ocorrendo isso. Por aí já se vê que o se

leção das vias não é aleatório e o bel prazer de uns e

outros. Outro estudo é de natureza econômico-finan
ceira, que vai determinar o custo da hora (que será
paga pelo contribuinte) e se a 'empresa exploradora
irá se sustentar com o empreendimento, senão daqui
há pouco incluirão mais e mais ruas e aomentarão o

preço pro cobrir déficit. Três pesquisas em anos pas
sados foram feitos em Jaraguá. Todos comprovaram
não ser necessário o estacionamento rotativo. São
usados critérios do CEl - Companhia de Engenharia de

Tráfego de SP e do EPTC - Empresa Pública de Trans
porte e Circulação de Porto Alegre, nestes estudos.

O CORREIO DO POVO IHSEXTA·FEIRA. 7 DE MARÇO DE 2008

,RESPOSTA
Primeiramente gostaria de agradecer a contribuição sobre
o assunto. A coluna prima por ser um espaço aberto poro
discussão e análise e principalmente às críticos e sugestões.
Quanto ao assunto, por ser do meio ecadêmtce, concordo
'que qualquer intervenção deste tipo, deve ser baseada em

os concretos, levantadas através de métodos científicos.
i Mos, o que queremos enfatizar é que algo

-----
deve ser feito para disciplinar as vagas,
centrais. Não necessariamente este foto se

reduz com o implantação de um novo

sistema de controle de, estacionamento
rotativo. Mas sim, com ações concretas
que visem a solução dos problemas'

INDICADORES CÂMBIO
íNDICE VARIAÇÃO MOEDA COMPRA VENDA, VARIAÇÃO

�\'
JBOVESPA -2,56% Dólar comercial (R$) 1,67g 1,�80 ,0,,54%

"
'

VEíCULOS
Euro (em US$) 1,539 1,539 ,,-0,01%

'

I

RESULTADOS POSITIVOS
Visando aquecer as vendas no mês de fe
vereiro a COL, presidido pelo João Vieira,
organizou de 11 a 16 de fevereiro o 'li
quido Jaraguó" e através de levantamento
realizado junto aos Associados que con

firmaram a participação na componha,
foi apurado um aumento nas vendas de
22% em relação ao mesmo período do ano

passado. Outro dado importante verificado
foi que as empresas que investiram em mí
dia obtiveram os melhores resultados. Para

g o próximo ano, o diretoria da COL deseja
15 contar com a participação maciça dos as

sociados com o propósito de fortalecer o

comércio jaraguaense no período de liquidações.

Frota mundial atinge um bilhõo
,

"

Em seis anos, países emergentes venderãomais que os tradicionais mercados
GENEBRA Apesar das previsões, o Brasil

Pela primeira vez na histó- deve sofrer uma queda de 5%
ria, a frota mundial de, veículos em suas exportações de veículos

atinge a marca de umbilhão de eni 2008. '�lógica está sendo in
Unidades. Em seis anos, os países vertida", afirmou o presidente da
emergentes - entre eles o Brasil Anfavea, Jackson Schneider. "Os
- venderão mais carros que os dados já mostram que, em 2013

tradicionais mercados, como ou 2014, o mercado mais impor
Estados Unidos e Europa. As tante será o dos emergentes, enão
conclusões são da Organiza- os tradicionais consumidores",
ção Mundial da Indústria Au- explicou. O bloco dos emergen
tomobilística (OICA, sigla em tes é formado por China, Rússia
inglês), que nesta semana está j3 Índia, além do Brasil. Alguns
reunida em Genebra. dos motivos dessa virada seriam

Diante do peso cadavez.maior omaior poder aquisitivo das po
do Brasil no rnercado mundial, a pulações desses países, além do

Associação Nacional dos Fabri- crescimento econômico.

cantes de Veículos Automotores .. Segundo os : cálculos da

(Anfavea) 'passou a fazer parte OICA, em 2007 o mundo somou

do conselho diretor do grupo. _ a venda de cerca de 73 milhões

de. unidades de veículos, supe
rando pela primeira vez a marca

de 1 bilhão de carros circulando.
Desses, 30 milhões ocorreram

nos países emergentes. No Bra

sil, a estimativa da Anfavea é de

que a produção tenha um cresci
mento de 9% em 2008, com 3,2
milhões de veículos. Já o mer

cado interno crescerá em 17%.
Para o presidente da Anfavea, o
Brasil pode terminar 2008 como

o quinto maior mercado de veí
culos domundo. "Novos investi
mentos serão anunciadospelo se
tor ainda no primeiro semestre",
revelou Schneider.

_

"O mercado
tem espaço para isso", disse.'

_

AGÊNCIA ESTADO Em 2007 a venda mundial de veículos somou 73 milhões de unidades
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NA ASSEMBLÉIA

, ESPACO , iA

!t. Foi instalada pelo Senado, a,Subcqmissão Permanente dos 9irêitos
..
da

� M.ij;Jb�� � presidência se�ê;wcup: lo senadora ldeli Sol
'

if nesta quinta·feira. Terá cfHêo ipt
..

s titulnres e mais ci
,

e

teso único homem é o senador Romeu Tuma. A senadora Ideli Sa vatti
'destacou que apenas 12% dascadeiras do Senado são ocupados por
mulheres. E o primeiro audiência público do subcomissão vai trotar exa
tamente sobre a ocupação dos espaços públicos pelas mulheres.

SANTACATARINA---------

Combate ao assédio será lembrado
A partir deste ano, o calen

dário oficial de Santa Catarina

passa a contar com a Semana
da Consciência e do Combate ao

Assédio Moral no Trabalho. O

projeto, aprovado na Assembléia
Legislativa, prevê que a data seja
lembrada na primeira semana do
mês de março. A proposta prevê
também um banco de dados. so
bre vítimas e seqüelas dessa vio
lência.

Afinalidadedoprojeto, deauto
ria do deputado Nilson Gonçalves
(PSDB), é coibir de forma eficaz o
assédio moral no ambiente de tra
balho. A idéia trata dos cuidados
que as instituições devem tomar

quanto a coibir tal ato e também
do que a vítima deve fazer quando
assediadamoralmente.

Primeira semana de março foi escolhida como data para a ·conscientização
Para o banco de dados, serão

encaminhados à Coordenadoria
de Planejamento de Saúde os
cadastros de vítimas e as seqüelas
relatadas. Desta forma, prevê o autor
do projeto, haverá condições para o

controle e o planejamento específi
co, com o objetivo de coibir essa
prática.

Segundo a orr (Organização
Internacional do Trabalho), 42%
dos brasileiros já sofreram algu
ma violência moral. '1\ pesquisa
aponta para distúrbios de saúde,
físicos e mentais relacionados às

condições de humilhação onde

predominam condutas negativas,
relações desumanas e antiéticas
de longa duração, de um ou mais
chefes", enumerou Nilson Gon-

çalves. Assembléia Legislativo aprovo Semana do Consciência e do Combate 00 Assédio Moral no Trabalho

, 'Energia '.

Depende agora nil Aneel, mos o ministro dos Minas e Energia, Edison lobão, depois de ouvir os argumentos do deputado
Carlito Merss e do senadora Ideli Salvatti apoiou o proposto de passar poro o Eletrosul o responsabilidade da construção do
subestação em Joinville, o fim de garantir o instalação do GM e dor uma maior segurança 00 porque industrial do municí
pio, que corre sério risco de apagão, devido o falto de um planejamento .. O município cresceu mais do que os investimentos
em energia elétrica. Hoje está no limite.

ARGUMENTO
Segundo relatou o senadora Ideli Salvatti contrato sem

processo de licitação, que está sendo prcpestepelo gover
no do Estado através de decreto assinado pelo governador
luiz Henrique, tem o risco de privilégios suspeitos, o que
não ocorrerá agora, pois a obra será capitaneada pela
Eletrosul. "O Ministério das Minas e Energia estava relu
tante em relação ao decreto emergencial, depois de ouvir
todos os argumentos bateu o martelo com a Eletrosul, que ,

vai acelerar o processo. Ganharemos no mínimo seis me
ses," garantiu a líder petista.

ELAS
Atualmente menos de 10% dos 513 deputados federals
são mulheres.Com base nesta realidade está em discus
são no Congresso a Propos,ta de Emenda à Constituição
reservando vogas na Câmara dos Deputados, no Senado e

na administração pública. A proposto é que cada estado
mantenha 20% de suas vagas na Câmara para as mulhe
res em 2010, 25% em 2014 e 33% nas eleições seguintes.
No Senado, deverão ser reservados um terço dos vogas de
tada'estado. Santo Cotarina já cumpre com o senadora Ideli
Salvatti. Tudo bem, mos é comum ouvir de lideranças partidá
rias a dificuldade de inontar uma chapa proporcional com o

presença feminIna. As mulheres, embora atuantes, pelo visto
querem distância desta político que anda por aí.

'

BEBIDAS
Embora reconhecendo que há necessidade de ajustes na

Medida Provisória que proibe a comercialização de bebi
das alcoólicas nas rodovias federais o ministro do Justiça,
Tarso Genro, confirmou que os polícias Federal e Rodovi
ário Federal farão uma grande operação na Páscoa, para
conter o vendo de bebidas alcoólicos no varejo pelos es

tabelecimentos situados às margens das rodovias.

CONTINUA
Não deu certo. O pedido de reconsideração encaminhado pela Câmara
visgndo o afastamento do prefei·to de São José, Fernando Elias, foi inde
fetidô pelo juiz Mareio Schiefler Fontes, que concedeu a liminar maplen
MElias no cargo. O magistrado reiterou os termos da suo decisão, com
o argumento de que não cabe o afastamento preventivo nos infrgções
p'olítico-administrativas o serem apurados pela Câmara de Vereadores.

REAÇÃO �',
Depois das declarações do presidente do Câmara, EdioVieira, que apontou

�
descoso do Cason com o município de São José ameaçando com umarevi.-
sQo do contrato de concessão, a empresa encaminhou a todos os ve do'res

entação descrevendo os inve
.'

entos na 'cidade. Evid��c
inaugurar o sistema:dere'f do Kobtasol,'obra de

.

investindo RS 24 milhões a e esgoto através do .�

UVESTIGANDO
'prom'otora Analu Liberato longo comunicou à ComissÜ,o de Ética
,aJa de Florianópolis que não va.i prestar esclarecimentos pqr
'Dr processo de investigação e já encominhou 00 Tribuna" dç.sJ
!:llJunal Regional Eleitoral parecer �obre suspeitos de i�,gular

lorcem dinheiro público cometi'dã�pelo vereadQr XOildi font<

',:m:Jt%l;�
'"

, redacao@ocorreiodopovo.com.br
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Placas estão proibidas por lei

Propaganda
eleitoral dia 6
SÃO PAULO

O 'próximo dia 6 de jn
Ih9 marca o início do pe
ríodo permitido para a

veiculação da propaganda
eleitoral no rádio ou na tele
visão, ao mesmo tempo em

que será proibido qualquer
tipo de propaganda polí
tica paga nesses veículos.

. A resolução n? 22.718/2008,
aprovada pelo plenário do
TSE (Tribunal Superior Elei
toral) em 28 de fevereiro,
regulamenta a propaganda
eleitoral e as condutas ve

dadas aos agentes públicos
para as eleições de outubro
deste ano, quando serão elei-,
tos prefeitos, vice-prefeitos e

vereadores nos municípios
brasileiros.

A resolução proíbe ainda
a veiculação de propaganda
de qualquer natureza, in
clusive pichação, inscrição
a tinta, fixação de placas,
estandartes, faixas e asse

melhados em bens públicos
e nos de uso comum. As pe
nas para os que agirem em

desacordo com essas pos
turas vão deRê 2 mil a $ 8

mil quando elas não forem
removidas ou restauradas no

prazo de 48 horas.

AGÊNCIA ESTADO

CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS

o CORREIO DO POVO ffiSEXTA·FEIRA, 7 DE MARÇO DE 2008

Mais 30 dias poro decisão
Ministro do STF Menezes Direito pediu vistas ao processo

A ação que dirá se o artigo
5° da Lei de Biossegurança é
ou não constitucional fica
rá fora da pauta de votação
do STF (Supremo Tribunal
Federal) por até 30 dias, e só
então voltará para a fila de

.

matérias a serem apreciadas.
Com dois votos favoráveis à

liberação das pesquisas com

células-tronco embrionárias, o

STF suspendeu na quarta-feira,
5, o julgamento da ação devido
a um pedido de vista feito pelo
ministro Carlos Alberto Direito.

Carlos Ayres Britto, relator
da ação, e a presidente do STF,
Ellen Gracie, já deram seus

votos e apoiaram o uso dos
embriões em pesquisas. Celso
de Mello elogiou o trabalho de
Britto, sinalizando que vota

na mesma direção, mas não
declarou seu voto formalmen
te. Além deles, a ministra Cár
men Lúcia, antes de iniciada
a sessão, adiantou que já es

creveu o que será o seu voto
em um livro, Direito à Vida

Digna, de 2004. No texto, ela
defende que tem direito à vida
não o embrião, mas a pessoa.

Nesse quadro, faltariam

apenas dois votos para que as

pesquisas sejam liberadas. Esse

apoio já estaria garantido com

os votos de Gilmar Mendes e

Marco Aurélio Mello. Apesar
dessa tendência clara, o jul
gamento deve demorar a ser

�.
Relator da Adin, ministro Carlos Ayres Britto, votou favorável ao uso de células-tronco embrionárias

retomado. O ministro Carlos
Alberto Menezes Direito, mani-

festamente contrário às pesqui
sas e defensor da tese da Igreja

Associação de Bananicultores do Município de Jaraguá do Sul
Fones: 30558002/32756264/3376 1601

EDITAl. DE CONVOCAÇAO
Jaraguá do Sul14 de março de 2008 .

limos Srs. Associados da Associação de Bananicultores de Jaraguá do Sul.
Rua: Bertha Wegge sIn, ABAJAS. Barra do Rio Cerro, Jaraguá do Sul

(SC). CNPJ: 95.950.507/0001-12 Fone: 3371-0162
Referente: EDITAL DE CONVOCAÇÃO:

'

Prezados senhores:
.

Conforme estipulado no artigo 21 do Estatuto da Associação de Banani
cultores do Município de Jaraguá do Sul, na qualidade de Presidente, sir
vo-me da presente para convocar Vossas Senhorias para participarem da
Assembléia Geral Ordinária, marcada para o próximo dia 14 de março de
2008 (sexta-feira), no Bar e Cancha de Bocha do Sr. Amo Gumz, situado a

Rua Ribeirãe das Pedras, sIn .; Bairro Jaraguá 99, nesta cidade de Jaràguá
do Sul (SC), AS 19:30 horas em primeira convocação, com a presença___
da maioria total dos votos dos associados, ou as 20:00 horas em segunda
convocação, 'no mesmo dia e local, com qualquernumero presentes, para
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

t.Prestação de Contas referente ano 2007;
2, Eleição e posse da Nova Dlretoria;
3.Assuntos Diversos;
OBSER':AÇÕES:
• É Licitei aos senhores associados'se fazerem rep'resentar na Assembléia
ora convocada por procuradores, munidos com procuração especificas;
• A ausência dos senhores associados não os desobriga de aceitarem com

tácita concordância aos assuntos que forem tratados e deliberados.
Cordialmente,

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL

. 24 de março de 2008
Pelo presente Edital ficam convocados todos osxssocw
DOS PATRIMONIAIS do Clube Atlético Baependi, a fim de
reunirem em Assembléia Geral Ordinária, em sua sede so

cial sito à Rua Augusto Mielke, 466, nesta cidade, no pró
ximo dia 24 de Março de 2008 às 19h30min em primeira
convocação ou às 20h em segunda e última convocação
com qualquer número de associados presentes, para trata
rem da seguinte ORDEM DO DIA:

1. - Apreciação do relatório de prestação de con-
.

tas da Diretoria e parecer do Conselho Fiscal referente ao

exercício de 2007.
2 - Eleição do Conselho Deliberativo para biênio

2008 à 2010
3 - Outros assuntos de interesse da. Sociedade.

Jaraguá do Sul, 27 de fevereiró de 2008,

Sidney Carlos Buchmann
Presidente

Clube Atlético Baependi

Católica, pediu vista e adiou o

julgamento para, depois de co

nhecer o voto de Britto, tentar
derrubar os argumentos dele.

Pelo regimento do STF, o

prazo para que o processo seja
devolvido pelo ministro que
pediu vista é de dez dias, pror
rogáveis duas vezes por igual
período. Porém, como não há
sanção pàra.quem descumprir
esse prazo e como a ação, ao ser
devolvida, pode ter de enfren
tar uma fila de processos, não é

possível prever quando o julga
mento será retomado.

Wilmar Evaldo Erchinger - PresLdente
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CONFLITO DIPLOMÁTICO

INTERNACIONAL---------

Venezuela parte para o ataque
Companhias brasileiras podem assumir espaço, diz presidente
CARACAS

O presidente da Venezue
la, Hugo Chávez, afirmou que
poderia nacionalizar algumas
empresas colombianas que
operam em seu País. A afir

mação aconteceu depois que
Equador e Colômbia chegaram
a um acordo sobre a criação de
uma comissão da Organiza
ção dos Estados Americanos
(OEA) para investigar a ofen
siva militar realizada por for

çãs colombianas, no sábado,
10, em território equatoriano.
Chávez ainda sugeriu que em

presas do Brasil assumam o

espaço que será deixado pelas
colombianas.

"Poderíamos nacionalizar'

algumas, não estamos interes
sados em ter empresas colom
bianas na Venezuela", disse.
Chávez ao lado de Rafael Cor
rea, presidente do Equador,
após o encontro entre os dois

presidentes.
A Venezuela vai procurar

em outros países produtos que
possam substituir as negocia
ções comerciais anuais de US$
6 bilhões com a Colômbia.

Chávez fez ameaças si
milares a companhias espa
nholas durante uma tensão

diplomática com aquele País
no ano passado, mas nunca

concretizou as promessas. O
venezuelano adiantou que
irá buscar outros países para
substituir as importações
procedentes da Colômbia,
principalmente produtos
agrícolas, e mencionou o

Brasil, Argentina e Equador.

Presidente Hugo Chávez diz que vai procurar em outros países produtos que negocia com a Colômbia

idos/em om ciím�
dUo· no ocompâ=
eádo. "Exigimos' o

r'

A Colômbia
.

é o segundo
maior parceiro comercial da
Venezuela, depois dos EUA,
que importa príncipalmente

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

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 CISZ TIRONI, CI RG n° 19/R-1. 135.685-SSP

SC, CPF W 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

ciliados na Rua Coronel Procópio Gomes de Olivelra 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, perímetro 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, ART n° 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/se

JARAGuA DO SUL, 27 DE FEVEREIRO DE 2008.
AOFICIALA

\\

petróleo de Caracas. Chávez
também afirmou que os in
vestimentos venezuelanos
na Colômbia podem ser li-

quidados.
Os empresários colombia

nos estão estudando um plano
B, uma alternativa para o co

mércio com a Venezuela.
Pouco depois da afirmação

de Chávez, o vice-presidente
colombiano demonstrou que
não vê risco de guerra: "Não
acho que haja risco de guer
ra. O governo colombiano
tem sido muito claro que não
usará a força", disse Santos.
"Não cairemos no jogo da

provocação" .

EDITAL .lARAGuÁS9
JARAGUA 00 SUL s.c.IRESIDENCIAL TRENTINO

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 Rl,la 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/Se, 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(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, Jaraguá do Sul/SC

JARAGUA DO SUL, 26 DE FEVEREIRO DE 2008.

AOFICIALA

EUA anunciam
retirada de 2 mil
BAGDÁ

Cerca de dois mil solda
dos norte-americanos estão
sendo retirados de Bagdá
como parte de uma redução
no contingente militar dos
Estados Unidos estacionado
no Iraque, comunicaram on

tem, as Forças Armadas nor
te-americanas.

A za Brigada Equipe de
Combate integra o grupo
adicional de 30 mil solda
dos enviado no ano passa

do para tentar colocar fim
aos enfrentamentos entre

os muçulmanos sunitas
e xiitas dentro do Iraque.
"Posso afirmar que eles es

tão partindo e que não há
uma brigada vindo para
cá a fim de substituí-la",
afirmou o tenente-coronel
Steve Stover, porta-voz das

Forças Armadas dos EUA.
Desde que o contingente ex

tra de 30 mil soldados termi
nou de ser estacionado no

Iraque, na metade de Z007,
as taxas de violência caíram

60%, levando o general Da
.vid Petraeus, comandante
das forças norte-americanas
no território iraquiano, a

anunciar que cinco das ZO

brigadas seriam retiradas
dali até julho de Z008.

Há mais de 150 mil sol
dados dos EUA no Iraque,
dos quais cerca de 34.500 fi
cam estacionados na capital
iraquiana. A retirada deve
diminuir esse montante, no
total, em cerca de ZO mil.

2 mil soldados deixarão o Iraque
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Fernando Ferretti conversa com os jogadores para montar a estratégia de buscar uma conquista inédita

LIBERTADORES DE FUTSAL

Malwee em busca
do tetracampeonato
Time joga contra colombiano Bello lairuby
JARAGUÁ DO SUL

'� equipe está a fim de fa:
zer história". É desta maneira

que o técnico Fernando Ferret
ti resume o que será a final da

Copa Libertadores de Futsal,
hoje às 20h30, contra o Bello

Jairuby, na Arena Jaraguá.
Malwee e o time colombiano
estão na final da Libertadores
de Futsal, pois venceram o zo

nal sul e zonal norte, respecti
vamente.

.

Para o treinador, conquistar
o tetracampeonato é um feito
difícil de ser alcançado, mas o

time está preparado. "Estamos
a dois ou três jogos de conse

guir o tetra. A equipe está con
centrada para afinal", obser
va. Se vencer, a Malwee será a

primeira equipe a vencer por
quatro vezes a competição.

Nos treinamentos, Ferretti
está dando ênfase à defesa. Se

gundo ele, o setor será o 'mais
exigido durante a final. "Por

conseqüência, o time poderá
ter bons contra-ataques e con

dições de vencer os dois jogos",
ponderou. O objetivo do time é
evitar que o terceiro jogo aeon-

teça. Quanto às características
do adversário, Ferretti disse que
o time é bom tecnicamente,
mas tem dificuldades na par
te tática. "Vamos ter dois jogos
bastante equilibrados, o futsal
colombiano tem melhorado
muito nos últimos tempos",
considerou.

Já o ala Xande destacou a

seqüência bons de treinamen
tos como o diferencial para
a partida. Fato que tem pro
porcionado entrosamento aos

atletas que foram contratados
este ano. "Estamos confiantes
em conseguir o tetra", comen
tou, emendando que o fator

quadra vai auxiliar o time [a
raguaense.

Xande considera o Bello

Jairuby um time de habilida
de, que requer cuidados, prin-
-cípalmente na velocidade dos

ataques. O jogador comenta

ainda que os intercâmbios en

tre colombianos e brasileiros
têm ajudado o futsal do país
vizinho. "Eles sabem como a

Malwee se comporta, temos,

que ter um cuidado especial",
analisa.

'

Os :�ôlombianos do. Bello
Jairu com tudo poro ten-
tar time da. M e.. O
time, joga jUlHo pelo
menos cinco anos, tem�·gyatro
jogadores que atuam �a sele-
ção co iana de

'.

Ju'n-
to Inde
S

O CORREIO DO POVO HISEXTA-FEIRA, 7 DE MARÇO DE 2008

Reforce a imagem da sua empresa!
Vista seus colaboradores (om uniformes

produzidos (am tecidos da
mais alta qualidade.

SERViÇO.
() QUÊ: Final da Libertadores de
Futsal- Malwee x Bello Jairuby
QUANDO: Hoje, às 20h30
ONDE: Arena Jaraguá
PREÇO: R$ 10 (hora), R$ 7

(antecipado) R$ 5 (meia)
POSTOS DE VENDA: Posto Mime,
Falcão Esportes e Girolla Móveis

Velocidade
. Neste fim-de-semana, os pilotos da região tentam buscar o lugar
mais alto do pódio na 2° Etapa do Estadual, em Joaçaba. Thomas
Schwartz está no categoria Marcos N e foi terceiro no provo in

augurai; em Chapecó. No Marcos A, o jaraguaense Kreis Jr. tenta
melhorar o adaptação às pistas de terra. E de Guaramirim tem
o piloto Cristiano Rosa, do Marcos B, vice-campeão na primeira
etapa. E J.iJraguá do Sul será que vai receber etapa este ano?

Histórias do futebol. O.preparador físico Carlos 6amarra e o lateral
direito Pereira,'ambos ex-Juventus e atualmente no São Luiz, tiveram
um dia de super-heróis. Junto com o' também jogador Ricardo; eles
impediram unI assalto 'em IMfRS). No caminho paro o treinamento,
no corro do pféparador, eles viram um ladrão empurrar uma senhora
e sair correndo com a bolsa. Pereira usou o velocidade e.cerreu atrás
do larápio, enquanto Gamarra ia de corro, entrando no contramão e

interceptando o rapaz.He largou a bolso e saiu correndo. E os três a

devolveram paro o senhora, que prometeu rezar.Rw eles.

NERVOSO
O treino do Juventus ontem à tarde foi um dos mais "pegados" que já vi.' .

Todo mundo chegando junto, dividindo tcdeses bolas, jogando como se

fosse o partida da vida. Um empenho grande.lsso é bom. Mostro que to�ós
estão querendo uma vogo no time titular. E querem sair desta situação.

TRANQÜiLO>,.. •

Saindo do João>.Marcatto, çheguçi no Arena par� q�ompanhar um p�!yêo
o treino do Molwee. Ao contrário do camp'!),' tudo tranqüilo e calmQi;na
quadra. Mos nôo quer dizer relaxamento. Reflete um grupo em uma situa
ção bem diferente. O time jaraguaense é favoritíssimo nessa final. E, acos
tumado com partidos como esta, é só fazer um trabalho de manutenção.

)';;'

AS MENINAS
Guerreiros estas meninos do Olympya. Acostumados o treinar em cam

po reduzido, no fim-de-semana o grupo vai se dividir e disputar um
torneio de futébol sete no Associação Porath, em Pomerode. Os jogos
acontecem domingo, o partir dos 9h30. Poro o técniço Polenta, é bom
paramanter o'condicionamento físico. Boa sorte 9 elns.

'

;;�v:"_'e s ti orr fe @ o c o r r e i o d o p o v o.. c om. b r
!.\ _" l;t _

• > '. '
• ..-;.

_

•
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Juventus mostra ânimo renovado
Mais pegada no treinamento e dúvidas na cabeça do técnico Dirceu Mattos
JARAGUÁ DO SUL

Hoje de manhã o Juventus
fará o último treino antes' do

-

jogo contra o Brusque. E duas
dúvidas continuam na cabe

ça do técnico Dirceu Mattos.
A primeira-é no ataque, entre
Ivan eMarlon. O primeiro saiu
do coletivo sentindo uma fis

gada na coxa direita, mas não

preocupa. A outra é na defesa,
entre o zagueiro Jovane e o vo

lante André Marches.
O treino de ontem foi mar

cado pela pegada e pela dispo
sição de todo o grupo. Mattos
gostou do que viu, mas disse
que só .ísso não basta. "Esta
mos com outra cara. A pegada
é boa, quero um time agindo
assim, mas com inteligência.
Não pode se precipitar", co

mentou o treinador. "O, time

precisa de 100% de disposi
ção, mas tem de errar o menos

possível", emendou Mattos.
O técnico do Moleque

Travesso também espera um

adversário motivado" mas

desconhecido. "Eles muda
ram muitas peças, por isso.
ainda hão sei muito bem
como o time vai se portar.
Mas vamos procurar saber",
prometeu. Ele começou o co

letivo de ontem com Márcio;
Deivi, Amauri, Marcão e Ma

ciel; Erivelton, André Mar
ches (com Jovane entrando
no segundo tempo), Bele e

Jefferson; Ivan (com Marlon
entrando ainda no primeiro
tempo) e Anderson (nolugar
do suspenso Edinho).

JULIMAR PIVATTO Jovane (com a bola) é uma das dúvidas do técnico Dirceu Mattos e Anderson (D) entra no lugar do suspenso Edinho

-

Um hiato de vinte anos separou os grandes times do voleibol jaraguaense dos anos dourados até o renascer
de uma nova era. Outros tempos, novos paradigmas, surgem então às parcerias, quando empresas investem
no marketing esportivo, como veículo de divulgação de se-us produtos. Estabeleceu-se a parceria entre a FME
de Jaraguá do Sul e a Indústria Kohlbach Motores ltda. E sob o comando técnico do Ariovaldo Xavier dos
Santos (Arizinho), a equipe masculina voltou a participar de Campeonatos em 1983, e no ano subseqüente
a parceria seria efetuada com a empresa Spezia Ferro Aço ltda., para alavancar a equipe feminina. Inaugu
raram esta nova era: Gilmar, Nelson, MaziQ.ho, Jackson, Paulista, Toninho, Nego, Dionei, Cleber e Futsa, pela'
equipe masculina e, Rose, Bel, Rosôngela, Marli, mimara, Jeniffer, Cleide, Vandeca, Ana, Lúcia e Ver6innen
formaram na equipe feminina. O coroamento desta jornada adveio em 1988, quando a equipe feminina
conduzida pelo professor Arno Deretti, foi vice-campeã dos Jogos Abertos de Santa Catarina.

RENASCIMENTO
, (

NOVA ORDEM
A partir de 2001, uma nova ordem esportiva foi estabelecida para
o nosso voleibol. Foi criada a ADV (Associação Despotliva Voleibol),
presidida por Márcio Feltrin e constituiu-se uma parceria entre a

FME e Marisol SlA, para o desenvolvimento do "Projeto Pólos de
Voleibol", articulado pelos professores Benhur Sperotto e seu assis
tente Luís Carlos Kadylac, cujo objetivo é a massificação do voleibol
nas categorias de base em todos os recantos da nossa urbe. Hoje
comporta 18 pólos e 1,5 mil alunos.

DESEMPENHO E CONQUISTAS
Mesmo tendo por objetivo oportunizar, criança, adolescente e

jovem a praticar o voleibol de forma ,lúdica, tem surgido alguns,
talentos que formam u.base das nossas equipes na Olesc, Jo
guinhos Abertos e Jogos Abertos. Na Olimpíada Estudantil, os
meninos conquistaram o 3° lugar em 2006 e o vice em 2007.
Nos Joguinhos Abertos, 3° lugar em 2004 e 2005 e o vice de
2007. Nos Jogos Abertos, participando cem a Equipe Juvenil,
fomos 4° lugar em 2004 e 6° em 2007. As meninas na OLESC
conquistaram o 7° lugar em 2005,3° em 2006 e 6° em 2007.
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Macau servirá de aclimação
o COB (Comitê Olímpico Brasileiro) anunciou ontem que utilizará a cidade de Macau,
na China, com base de apoio aos atletas para a aclimatação antes da Olimpíada de
Pequim. As duas maiores equipes da delegação brasileira, da natação e_do atletismo,
já confirmaram que irão fazer a preparação final no local. Apesar da base de apoio
que será montada em Macau, algumas confederações decidiram fazer a aclimatação
em outros locais, com total apoio do COB. É o caso das seleções de handebol e da
equipe de tae kwon do, por exemplo, que escolheram a Coréia do Sul. Já o judô, a
ginástica artística e o vôlei optaram pelo Japão.

Vasco vence mais
uma contra atacante
o TRT indeferiu o pedido de Leandro Amaral'
RIO DE JANEIRO

O Vasco não entrou em cam

po neste meio de semana, mas
obteve importante vitória nesta

quinta-feira, nos bastidores. O
TRT (Tribunal Regional do Tra
balho) da za Região indeferiu
o pedido do jogador Leandro
Amaral para reverter a suspen
são à liminar que o permitia
atuar pelo Fluminense. O ata
cante segue obrigado a cumprir
seu contrato vigente com o clu
be de São [anuário, que vai até
dezembro, a menos que alguém
pague a multa rescisória, em

torno de R$ '9 milhões.
Os advogados de Leandro

não se manifestaram e toda
a temporada está em risco

para o jogador, uma vez que
'

o caso pode se arrastar por
mais de um ano na Justiça. O
Vasco acusa o Fluminense de
ter aliciado Leandro quando
este ainda estava sob contrato
- acordo esse que tinha uma

..l.\usula permitindo ao Vasco
_e_tlová-Io automaticamente.
O jogador parou de treinar no
Fluminense, mas ainda não

apareceu no São [anuário.
Enquanto isso, o técnico Al
fredo Sampaio ainda não sabe
a equipe que levará a campo
para enfrentar o Duque de Ca
xias neste sábado, às 16h.

SENAI/SC entrega novas instalàções
A comunidade de Schroeder já tem ocesso o cursos de qualificação
profissional e de aprendizagem industrial, com o inauguração,
em fevereiro, do Centro de Ensino Técnico Werner Ricardo Voigt.
A unidade funcionará como uma extensão do SENAI/Jaraguá do
Sul. Já em Florianópolis, o SENAI/SC ampliou suo estrutura física
com o inauguração de um prédio de 800 metros quadrados, que
ampliará o atendimento de cursos técnicos, superiores, de pós
graduação e o distância.

Guia tem cadastro com

6,4 mil empresas
o Centro das Indústrias de Santa
Catarina (CIESC), entidade do
Sistema FIESC, lançou no dia 29
de fevereiro o Guia da Indústria
2008. Com informações em por
tuguês e inglês, a publicação traz
um panorama da economia co

tarinense e uma radiografia dos
principais complexos industriais
de Santa Catarina, mostrando
a força e a diversificação do
setor produtivo no estado. Um
dos destaques é o cadastro com

informações de mais de 6,4 mil
indústrias de Santa Catarina. O
guia apresentd ainda a clossifico
ção das indústrias por número de
empresas em cada região, porte
e segmento. Mais informações
pelo telefone (48) 3231-4128.

SESI/SC tem novos

referenciais curriculares
o SESI/SC lançou nos dias 9 e 10
de fevereiro os novos referenciais
curriculares do entidade para a

educação infantil e o ensino fun
damentaI. O evento, Clue reuniu
170 educadores de todo estado,
teve palestra de uma dos maiores
autoridades do País na área de
educação, o escritor mineiro Ru
bem Alves. Os novos referenciais
são uma das ações de moderni
zoçõo da educação do SESI/SC,
onde mais da metade dos 2,5
mil crianças atendidas no estado
já estudam em tempo integral. A
partir des quatro anos, todas as

crianças têm aulas de inglês. Os
referenciais curriculares são as di
retrizes conceituais que orientam a

prática pedagógica nas escolas.

SENAI promove Educa�ão Secretário de Comércio
em Movimento Exterior palestra na FIESC
O SENAI/SC promoveu no dia 5
de março o Educação em Movi
mento SENAI/SC - Seminário de
Qualidade no Educação, com a

finalidade de estabelecer os pa
râmetros da qualidade de seus

cursos e treinamentos. O evento
reuniu 130 profissionais da ins

tituição, entre coordenadores,
orientadores e gestores, que dis
cutiram os fatores determinantes
para a melhoria do padrão
dos produtos educacionais. "O
evento atendeu a constantes

inquietações dos profissionais
do SENAI/SC na busca da me

Ihoría contínua", disse o diretor
regional da entidade, Sérgio
Roberto Arruda.

O Secretário de Comércio Exterior
doMinistério do Desenvolvimento,
Welber Barrai, fará palestra no dio
17 de março na sede da FIESer
a partir das 14 horas. Na apre
sentação, Barrai vai falar sobre o

cenário atual do comércio exterior
brasileiro. Professor de Direito do
Comércio Internacional na UFSC
desde. 1995, Barrai assumiu a

Secretaria de Comércio Exterior
em outubro de 2007. Com 23
livros publicados, ele é um dos
principais estudiosos de defesa
comercial da América Latina e

membro do Tribunal Permanente
de Revisão do Mercosul. Inscrições
pelo telefone (48) 3231-4652 ou

e-mail camex@fiescnet.com.br .

Sampaio tem'
várias dúvidas

O meia Leandro Bomfim se

recuperabem de lesãomuscular
e deve retornar ao time, ainda
que no banco, mas a situação de
Jonílson e Beto, com problemas

. no tornozelo, segue indefinida.
Para piorar, o treinador vascaí
no perdeu o zagueiro Jorge. Luiz
durante a semana, com uma

tendinite no joelho direito. Jus
tamente o setor que mais preo-

.

cupa Sampaio. "Estamos dando
muito espaço peito -da nossa

área. Contra times mais fortes,
teremos problemas", comentou
o técnico, referindo-se à vitória

por 4xO sobre o Boavista.

Leandro Amaral continua brigando com o Vasco fora dos gramados

<'+"'i

tRodrigo S
�iago p(}r
ou (okomotlv, a
os russos 'exigem q r se apresenteJlgo o Sàntos quer
liberá-lo someq��apósa participação do time na Taça libertadores da América.
A janela russa paro contratações internacionais fecha no próximo dia 15.

��.,;���:2�
c

Até.26/03/08 -,Inscrições para 18/04/08 - Missão Empresaripl
G;opa SESI de Futebol Sete Livre à Alemanha. Inscrições até 14
- fase Crcnde Flprianópolis, de março. Informações pelo te
Inscrições: (48) 3381-9149 I lefone (48) 3231-4662 ou pelo
thiago.braga@fln.sesisc.org.br site www.fiescnet.com.br/cin
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Caraguá Auto Elite
Uma relação de confionçc.

� T0t!cWnho
'® iJ' FREiE�l
�� INCLUSO.�

• 60 meses para pagar*· Antes de comprar, compare • Venha fazer um Best Drive

'8
00iiWi

WWW.vw.com.br. Financiamento está sujeito à aprovação de cadastro pela financeira. Os veículos Volkswagen estão em conformidade com o PROCONVE (Programa de

Controle de Poluição deAr por Veículos Automotores). Ofertas válidas até 08/03/2008 ou enquanto durarem os estoques, o que ocorrer primeiro. Fotos meramente ilustrativas.
Preços anunciados de veiculas com venda direta (internet), sem troca e a vista. 'Brindes condicionados à compra de veículo VW O km.
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