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Reprovada 93% da
frota da Prefeitura
Dos 156 veículos que cempêeme
frota, apenas 11 foram aprovados no

revisão encomendado pelo adminis
tração municipal.
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Paixão que dura
uma vida inteim
No Dia do Esportista, o corredor'
Ivanildo deSouza Pinto, 54 anos,
relembro histórias de 40 anos

dedi'Cados à modalidade..

Página 14.

Estudo realizado, nos Estados Unidos,
com 21 homens heterossexuais estu- .

dantes de pós-graduação, aponto que o

cérebro masculino vê mulher de biquíni
como objeto. Máquinas de ressonância
magnético foram usados poro mostrar

.

, que os circuitos cerebrais ativados nos

homens no observação do corpo femi
.

nino sensual desprovido de identidade
. são os mesmos que os permitem de
reconhecer uma ferramenta.
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DEVANEIOS
Um ontem que
nõo existe mais
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SOBE E DESCE
Desequilíbrio

saudóvel do economia
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Visite o apartamento decorado

GRSTRUTURA
9922-7480 - Plantão
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''Ainda não vimos a cor do
,

'

dinheiro", afirma secretário
Ingo Robl e Cecília Konell disseram que,
passado trêsmesesdaenchentedenovembro,
o município não recebeu até agora nenhum

repasse do Estado e daUnião. Para agilizar as

obras de, reconstrução, a prefeita anunciou

que vai remanejar até 20% do orçamento da
Prefeitura. Robl aponta urna necessidade de
R$ 50milhões para recuperar os prejuízos,

.
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FAMEG

(47) 3373-2000
.www.fameg.edu.br
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Políticas. públicas de
saúde e descentrali�ação

Do ponto de vista das políticas públicas um dos aspec
tos fundamentais para sua operacionalização, a descentra
lização que, tem urn lugar de destaque nos processos de
reforma estatal. Um dos primeiros aspectos a serem desta
cados é que produziu-se urn certo consenso de que a des
centralização na prestação de serviços públicos resultaria
em práticas mais democráticas e eficientes. A descentrali
zação implica em transferir recursos do podercentral pata
poderes e órgãos locais específicos. Desta forma, a descen
tralização e a, centralização são dois extremos ligados por
uma relação dialética. Outro ponto a ser considerado é a

modalidade de devolução social, no campo da descentra

lização da oferta de bens e serviços através de concessões,
permissões, terceirizações, etc. Um terceiro aspecto a ser

levado em conta é a relação entre participação e descen

tralização. Porém, no Brasil, onde os interesses privados
prevalecem sobre os coletivos, à participação da popula
ção não se concretiza necessariamente em governos des
centralizados s • próximos à população. Mesmo assim, a

descentralização parece possibilitar um importante meio
de participação 'mediante a abertura de canais entre a so

ciedade e as instituições públicas (Conselhos Municipais),
permitindo pelo menos que as reivindicações cheguem até o

Poder Público responsável pela Implementação de políticas
públicas. A descentralízàção apresenta doismomentos dis
tintos; urn que visa garantir a igualdade social; e outro que
visa o desenvolvimento. Ela veio "como um novo modelo de

organização e gestão da coisa pública, constituindo urn meio
de democratização, possibilitando a criação de mecanismos
de controle contribuindo assim para a mudança da forma de

administraçãoestatal. Entretanto) a descentralização por si só
não resolve os problemas. Cria possibilidades, cabendo aos

três níveis de governo urna reestruturação e urn redireciona
mento de suas propostas e ações. Espera-se dos gestores urna
busca na eficiência de aplicação de recursos. Ao gestor, cabe,
"aplicar recursos para obter resultados significativos emelho-

.

res condições para a população que se utiliza dos serviços e

ações de saúde, sem comprometer os recursos disponíveis'e
a qualidade dos serviços".

EDUARDO RAMSAUER, PROFESSOR EM �V",\i,,'''''V FíSICA E MESTRE

EM GESTÃO DE POLÍTlCAS PÚBUCAS

:. 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 '

.' Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 • Baependi· CEP 89256-500 • CP 19. É obrigatório
". inform�r' nome completo, profissão, ,*CPF e * telefone (* não serão publicados),:.

\ Oportunidades poro o form�ção artística
LORENO HAGEDOR,
GER1.'.:NiE EXECUTIVO
00 CENTRO CULTURAL
!:lA SCAfI- SOC!EDADE
CULTU�A AiUiSTiCA DE

.

JAHAGUÁ DO SUl..

Embora não seja novidade para ninguém
que Jaraguá do Sul sempre deu atenção à cul
tura, foi a partir demaio de 2003 que a cidade
evidenciou demaneiramais visível a sua his
tória de valorização das diferentes manifesta
ções artísticas. A inauguração' do Centro Cul
fural da SCAR projetou o município e abriu
definitivamente o palco para que [araguádo
Sul se inserisse no roteiro de grandes espe
táculos, além de dar a oportunidade para a

formação de novos valores nas artes.
Com as modernas instalações do Centro

\
\

PONTO DE VISTA

Cultural, atrações de peso passaram a desfi
lar por Jaraguá do Sul, a exemplo de compa
nhias internacionais de dança como o Balé
Real da Dinamarca e as companhias Preljocaj
(França), Mazowsze (Polônia), a Viena Art
Orchestra e a Escola do Teatro Bolshoi. Artistas

globais, cantores e instrumentistas, passaram a
.

ter na cidade um local à altura de produções até
então restritas aos grandes centros, e o FEMUSC
tomou a cidade centro das atenções da música
erudita. Ao mesmo tempo, a SCAR passou a ter

condições de abrigar grandes exposições de artes
plástícas e a fomentar iniciativas sociais, como é
o caso de projetos como oMúsica para Todos, e o
Festival de formasAnimadas, entre outros.

Além das atividades culturais, no entanto,
o Centro Cultural passou a abrigar os principais
eventos da cidade, como formaturas, convenções
de empresas, seminários e congressos empresa-

riais. Dotado de todos os recursos tecnológicos,o
espaço de 10 milmetros quadrados é reconheci
do pela iniciativa privada como local que oferece
qualidade na infra-estrutura, além da localização
privilegiada praticamente na região central da
cidade. Neste mês de fevereiro, a SCAR está reto
rnando a sua programação de cursos oferecendo -

possibilidades para a formação em diversas ma
nifestações artísticas. O ambienje competitivo do
mercado impõe cadavezrnaísqueaspessoas tam
bém se qualifiquem no aspecto intelectual, e a

SCARtem a tradição de desenvolver atividades
que despertam a sensibilidade e assim tenham \

melhores condições de aperfeiçoamento.
Além disso, a grade de cursos da SOO

também oferece a possibilidade para
.

que as

pessoas desenvolvam gostos pela arte em ge
ral, também contribuindo para a: formação de
platéias mais exigentes.
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FALA Aí!

"Não tenho
medo do morte. "

JOSÉ ALENCAR {PRB-MG}, VICE
PRESIDENTE DA REPÚBLICA,

00 deixar o hospital onde, há um mês,
retirou seis tumores do abdome.

"Cada um

, assumirá o

responsabilidade
de seus gostOS."

MICHEl TEMMER {PMDB-Sp},
PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, que agora
disponibilizará no internet os gostos

dos parlamentares.

"Minha posição ,

é o de não
esconder nodo. "

JOSÉ SARNEY (PMDB-MA),
PRESIDENTE DO SENADO,

apoiando decisão do Câmara sobre
os gostos dos deputados.

Menos, excelência!
O deputado federal catarinense Cláudio Vignatti (PT) foi para a tribuna da
Câmara dos Deputados destacar a ação do presidente lula em socorro a San
ta Catarina, elogiando o 'total auxílio' prestado pelo governo ao Estado du
rante as enchentes. Digamos que o socorro foi imediato, mas um ferimento,
dos mais graves, continua sangrando em abundância: até hoje centenas de
famílias continuam 'sem nada'. Perderam casas e até terrenos, prosseguem
internadas em abrigos ou cOllfinadas em casas de parentes a clamar por
uma soluçãoJerça-feira passada, o secretário da Reação, senador Geraldo
Althoff (DEM) percorreu as cidades atingidas com o arquiteto e ex-prefeito
de Curitiba e ex-governador do Paraná, Jaime lerner, a oferecer 'soluções
urbanísticas'. Os desalojados querem apenas morar com dignidade, sem
papo-furado, nem protelações mirabolantes.

'

Vignatti (na' foto) alardeou
que "foram as medidas e as ações políticas adotadas de forma emergencial
que criaram as condições necessárias para que Santa Catarina renascesse,

rç_ssurgisse da tragédia". Não é bem assim, excelência! Tem gente, mas mui
ta gente em Santa Catarina, que continua a viver a tragédia no dia-o-dia e

essa gente quer voltar a viver, quer apenas entrar para debaixo de um teto

digno com suo família. (ABCDigital)'
,

NEGATIVO
Na Câmara de Jaraguá houve efetiva
renovação. Tanto que só três dos onze

que estavam no exercício do mandato,
voltaram. Mas a ciumeira provinciana
não mudou em ncdn. Tipo, a idéia foi
minha e outro não pode tocar no as

sunto. Isso pode fazer desandar o bom
trabalho que os mais lúcidos querem
fazer para resgatar a imagem do Le
gislativo e serem úteis à sociedade.
Uma imagem que ainda está no fundo
do poço. E só perguntar por aí.

POSITIVO
Mas os lúcidos prometem colocar a

carroça .nes trilhos, rapidinho. Por
exemplo, a Câmara não vai seguir os
dias de ponto facultativo decretados
pelo Executivo. Assim, o legislativo
terá expediente normal na segunda
feira, 23, e sessão ordinária na terça
de Carnaval, às 19 horas. O expediente
interno e de atendimento ao público
será retomado na tarde da Quarta-Fei
ra de Cinzas, primeiro dia da Quares
ma no calendário cristão ocidental.

BOBAGEM
Câniora de Jaraguá aprovou na terço-feira moção de apelo dirigida aós gover
nos do Estado e Federal, para que os recursos necessários à reconstrução sejam
liberados. Pura perda de tempo e desperdício de material de expediente. Um
pedaço de papel que secretários estaduais e ministros nem vão ler. O que
tem de ser feito paro se tentar resultados rápidos é pressionar, de corpo
presente. levando junto políticos que foram votados na cidade e região. E
que, em 2010, vão voltar atrás de votos.

o CORREIO DO POVODQUINTA-FEIRA. 19 DE FEVEREIRO DE 2009

VAMOS COBRAR?
Paulo Bauer (PSDB), que faturou mais de 15 mil votos em 2006 só em

'

Jaraguá, mas que preferiu ser secretário do Educação; Mouro Mariani
(PMDB), com outros três mil votos e optou pelo Secretaria de Infra
estrutura e Corlitp Merss (PT), com votação semelhante e homem do

confiança pessoal do presidente lula, que usou do mandato para se

elege(prefeito de Joinville. Temos, sim, parlamentares compromissa-
"

dos com a cidade. O endereço deles qualquer um sabe.

NOVA FROTA
Prefeitura de Jaraguá anuncia 11 compra de 25 caminhões e quatro'
máquinas; com "financiamento. junto 00 Hnnme. Poro substituir a su
cateado frota recebida do gestão passada. Mos, como não se trota de
produto com pronto entrego e, salvo brecha no decreto de emergência
que permita a compra direto, também dependerá �e licitação público.
Por isso, vai demorar para se ver os v�ículos trabalhando.

'

CLIMA 1
De leitor do coluna: "Sou funcionário concursado do Prefeitura cem

vários anos de "cosa" e, além de 'revoltado, me envergonho de ver o

que está acontecendoJódos estão sabendo e, talvez, não tenhamos o

coragem de nos expressar por medo de futuros represálias do coman
dante Ivo Konell. Não é só no Fundação de Esportes que colocaram
pessoas totalmente sem capacitação; São vários os cargos dados paro

,

candidatos a vereador que não se elegeram, ou poro parentes destes:

CLlMA2
Até os filhos do senhor "prefeito" Ivo Konell estão nomeando ami

gos e conhecidos, sem se importar com a capacidade dos mesmos. f
revoltante ver quão desqualificadas são estas pessoas e como os fun
cionários de carreira estão sendo trotados. Antes dos eleições diziam
que iriam valorizar os funcionários da casa, mas é bem o contrório�
estão chegando pessoas de pára-quedas que nem sabem o que fazer. A
secretária do Desenvolvimento Social nem poderio ocupar o cargo.

CLlMA3
Segundo o lei Orgânica do Município, os ocupantes de cargos do pri
meiro escalão devem residir em Jaraguá e elo mora em Corupó. A
família Konell está administrando o cidade e não a senhora Cecília KoneJ.
flCOm todos no gabinete mllndandQ e desmandando, Em todos os setoreS.
da Prefeitura presenCio-se a fisionomia entristecido dos funcionários de.
carreira. Parece que' escolheram os piores pessoas, sem qualquer capaci
dade, para ocuparem altos cargos. Desculpe o desabafo, mos o situação
está insuportável e a vontade é o de ir embora."

CASSADO
O Tribunol Superior Eleitoral man
teve na terça-feira o cassação dos
mandatos do governador da Paraí
ba, C�ssio CunllO Uino (PSDB), e de
seu vice, José lacerda Neto (DEM),
por abuso de poder econômico e

político e conduto vedado o agente
p,úblico nas eleições de 2006(çhe
q�es em troco de 'votos.) No' listo
de esperil de oito governadores'
que respondem o ações no TSE, por
abuso de poder, está o governador
luiz Henrique do Silveira (PMDB).
��ilção foi, movido pelo coJjgoçãg
)!$aWe Santo Colorina", dO.ex-go
vernodor Esperidião Amin (PP).

politica@ocorreiodopovo.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



D o CORREIO DO POVO
,

QUINTA-FEIRA, 19 DE FÉVEREIRO DE 2009

RECONSTRUÇÃO

POLÍlICA----------,----------

. Prefe.itura tercelrizn obras públicQS
Jaraguá ainda não viua cor do dinheiro prometido pelo Estado e União
JARAGUÁ DO SUL

Semmão de obra, caminhões
e máquinas suficientes para
responder com mais agilidade

,

(\0 trabalho de recuperação de
áreas destruídas pelas, chuvas
de novembro do ano passado,
a prefeita Cecília Konell (DEM)
obriga-se a quebrar uma das
promessas da campanha eleito- .

ral: a de pôr um fim aos contra
tos de terceirização de serviços
pela Prefeitura e que começou
com a retomada pelo município
da merenda escolar. Segundo a

prefeita, que esteve na Câmara

de Vereadores acompanhada
do secretário da Reconstrução,

, Ingo Robl, não há como aten
der a demanda com a frota
recebida 'da administração
passada. Enquanto isso, a pre
feitura pleiteia junto ao Finame

(Financiamento de Máquinas e

Equipamentos), com recursos do
BNDES (Banco Nacional de de
senvolvimento Social) - emprés
timo ao redor de R$ 3 milhões

para a compra de 25 caminhões
.

e quatro máquinas.

CELSO MACHADO

Deinfra tem responsabilidade
em 14 obras, diz o secretário-

Lamentando a faltá de repre
sentatividade política em Flo

rianópolis e Brasília, o secretá
rio Ingo Robl apontou quatorze
obras como sendo de responsabi
lidade do Deinfra (Departamento
Estadual de Infra-estrutura), com
prioridade para o Rio Molha. As
-obras incluem a recuperação de
estradas, bueiros e 'pontes, en
tre outros estragos. Ele estima

que para recuperar os prejuízos
causados pela catástrofe de no

vembro de 2008 sejam 'necessá
rios R$ 50 milhões. Contrariando
discursos de políticos, ligados ao

governo, a prefeita Cecília reafir-

mou que, até agora, o município
não recebeu nenhum tostão da
ajuda prometida pelos gover
'nos est�dual e federal. 'Ainda
não vimos a cor do dinheiro",
arrematou Robl. Para agilizar
as" obras de competência do
município a prefeita anunciou

'que vai remanejar até 20% do
orçamento do município. Até
ontem, às 13 'horas.contando
os primeiros 4.8 dias do ano e

segundo. o INstituto Brasileiro
de Planejamento Tributário,
Jaraguá já havia arrecadado R$
39,3 milhões em impostos para
o Estado e a União. "

Robl prevê R$ 50 milhões para recuperar estragos cauadosna cidade

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

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de
Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, toma público pelo presente
edital, que CENTRO IMOVEIS LTDA, CNPJ sob n" 04.636,570/0001-23,
estabelecida na Rua Exp. .Gurmecindo da Silva n° 119, nesta cidade,
requer com' base no art 18 da lei nO 6.766/79, o REGISTRO DE
DESMEMBRAMENTO, situado na Rua S07·Joao Jahn e 119S·Sem
Nome, Bairro João Pessoa, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC,
abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do
SUUSC, conforme cerndão nO 398/2008, expedida em 26,11.2008,
assinando como responsável técnico, a engenheira civil Elisane Maria
Bender de Freitas, CREA nO 36875·7, ART nO 3315429·2, °
desmembramento é de caráter residencial, possui a área total de
352,51 m2, sendo constitufdo de 2{duas) parcelas, """"'" "'000

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 quesubscreve'este. no-endereçoda
Serventia:Av, Marechal Deodoro da Fonseca, 1683-centro, JaraguádoSul/SC,

JARAGUÁ DO SUL, 11 DE FEVEREIRO DE 2009. A OFICIALA

Prefeita Cecília vai remanejar 20% do orçamento do município para agiliztir obras em bairros atingidos
,

,

Repasse de verbas acaba 'em' discussão
Líder do governo reafirma que Prefeitura não recebeu nenhum centavo
A demora na liberação de

recursos federais para Jaraguá
do Sul, ora travada pela buro
cracia, ora pela apresentação
de projetos incompletos ou,

até, pela falta deles, provocou
a primeira discussão mais acir
rada no plenário do Legislativo
na terça-feira. Diante de críticas

pela demora, o petista Justino
da Luz tentou rebater afirman
do que o presidente Lula já libe
rou R$ 2 bilhões para socorrer

cidades atingidas pelas chuvas
de novembro em Santa Catari
na. Com o que discordou o líder

na terça-feira, 17, quando o

ministro dos Portos Pedro Bri
to, assinou o início das obras
civis no porto de Itajaí, que
está sendo recuperado depois
de ter sua infra-estrutura com

prometida com as enchentes.
As obras dos berços 1 e 2 vão
custar R$ 171,.8 milhões, corri
mais R$ 2.8 milhões para re

cuperar outros estragos. A ex

pectativa é que o porto volte 'a

operar em sua capacidade ple
na ainda neste semestre, com
a garantia do ministro de que
não haverá falta de recursos.

do governo Adernar Possamai

(DEM). "Não tenho conheci
mento de nenhum centavo re

passado", disse, repetindo que
a anunciada liberação ainda
não se concretizou, seja em

obras ou em recursos. O tucano
Adernar Winter adiantou que
vai levantar informações sobre
.o que já foi feito e se recursos de
fato jáchegaram e.onde estão.

Depois de três meses da
catástrofe de novembro, o

primeiro passo concreto do
governo federal em auxílio às
obras de reconstrução foi dado

Justino: Presidente Lula liberou R$ 2 bilhões para SC Possamai: só a liberaçõo nõo é garantia de recursos
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93% da frota é reprovada
Apenas 11 dos 156 veículos oficiais têm boas condições de USO
JARAGUÁ DO SUL

'1\ frota da Prefeitura encon
tra-se .destruída". A afirmação
é- da chefe de Gabinete, Fedra
Luciana Konell Alcântara da
Silva, sobre a situação dos ve

ículos utilizados pela admi
nistração -municípal. Dos 156
veículos oficiais, apenas 11 - o

que corresponde a 7% - foram
aprovados na revisão encomen
dada recentemente pelo muni

cípío à empresa Sherlockar Ins
peção Veicular, de Guaramiriní.
A situação da frota foi mostra
da com exclusividade pelo O
Correio do Povo em janeiro,
quando a Prefeitura oficializou
acusação de sucateamento de
dezenas de veículos por falta de
manutenção.

A reprovação de 93% da
frota foi divulgada durante
entrevista coletiva, na tarde
de ontem. Conforme Fedra, a

partir desse diagnóstico, o pró
ximo passo é a solicitação de
orçamentos individuais para

-

verificar o que vale a pena ser

recuperado. "Como deve haver
diferença nos preços das peças
de reposição, precisamos es-

tudar o custo-benefício caso a

caso", avalia.
Segundo Fedra, parte d�s veí

culos reprovados na avaliação
continuarão sendo usados. Ela
explica que a frota será renovada
aos poucos e que não existe pre
visão para que a situação dos ve
ículos em más condições seja re
gularizadâ. "Não dá para parar as
obras. Município sem frota não
faz nada", disse. De acordo com

ela, a Prefeitura comprará novos

carros para repor aqueles que
não puderem ser recuperados. Já
os veículos sem recuperação de
verão ser leiloados.

Os principais defeitos en

contrados nos 145 veículos
reprovados foram iluminação,
constatados em 69 unidades, e
freios, verificados em 63 carros.

Além disso, 49 apresentaram
desgaste de pneus e 48 estão
com pára-choques ou pára-bri
sas danificados. Além disso, 48
veículos não passaram na análi
se de gases e outros 19 tiveram

problemas na parte elétrica' e'
nove na suspensão.

DAIANE ZANGHELlNI Fedra disse que Prefeitura vai verificar o que vale o peno recuperar

Vizinho mostro

portão atingido
por tiro durante
homicídio, em
julho de 2008

EDITAL
MARGOTADELlA GRUBBA LEHMANN, Tabelia Designada
da Comarca de Jaragua do Sul. Estado de Santa Catarina.

na forma da Lei. etc.
Faz saber a todos quanto este edital. virem que se

acham neste Tabelionato para protesto de Titulos contra:

Margot Adelia Grubba Lehmann. Ofíclal faz saber que por não terem sido encontrados pessoalmente nos endereços a mim
fornecidos aos que interessar que os presentes Editais virem ou dele tiverem conhecimento, que deu entrada
neste Oficio para serem protestados contra os responsáveis. após decof!ido o prazo de 03(três) dias úleis.

Prolocolo: 1.02587 Sacado: SUELLEN GOMES CPF: 037.483.629-94
Cedente: F P F PRESTADORA DE SERICOS LTOA CNPJ: 04.159.7231000
Número do Titulo: 694·1 Espécie: Duplicata de Venda MeroanÜl por Indioação
Apresentante: BESC Data Vencimenlo: 25/01/2009 Valor: 209.40
--- --_._-------

Protocolo: 102993 Sacado: CLAUDIAA. M. DE OLIVEIRA CPF: 001.005.759-51
Cedenle: OESACOMERCIO E REPRES. LTOA CNPJ: 81.611.931/000
Número do Tllulo: 1030104U Espécie: Duplicata de Venda MercanUl por Indicação
Apre���.�����':�.�._.__ • �_.

Data ven,:_menlo: 20/��:'��_Valor. 195.99
Prolocolo: 103197 Sacado: EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA CPF: 176.464.328-30
Cedenle: PINTURAS LAZZAROTTO LTDA ME CNPJ: 03.203.723/000
Número do Tllulo: 40/5' Espécie: Duplicala de Venda MercanUl por Indicação
Apresentanle: BESC Data Vencimento: 03/0212009 Vaiar: 240.00
-_._------------------

Protocolo: 103341 Sacado: CVI COMUNICACOES VISUAL INTELIGENTE LTOA CNPJ:.09.123.307/000
Cedenle: VERSATIL IND E COM DE TINTAS LTDA CNPJ: 07.986.147/000
Numero do Tllulo: 06425·A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresenlante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimenlo: 03/02/2009 Vaiar: 493.17

Faz por intermédio do presente Edital, para que os mesmos comparecam neste Tabelionato, á Avenida Marechal Deodoro da
Fonseca, 1589 a fim de liquidar o seu debito, ou entao, dar razão por que não o faz, sob a pena de serem os referidos protestados
na forma da lei. Horàrro de Funcionamento do Tabelionato: 09:00h às 18;OOh

Jarágua do Sul. 19 de Feverslro de 2009

Acusado vai a

júri popular
JARAGUÁ DO SUL

Acontece hoje, a partir
� das 13 'horas, no Fórum, o

� júri popular do acusado de
� homicídio João Valdir- No
""

gueira, 26 anos. Ele é suspei-
to de assassinar a ex-namo

rada Ivone Sabrina Marcílio,
19, a tiros em julho do ano

passado, no Bairro Jaraguá
99. O júri será conduzido
pela juíza Patrícia Nolli. A
acusação será sustentada
pelo promotor Gilberto Polli
e a defesa, pelo advogado
Lodemar Resner. Nogueira
é acusado de disparar con

-tra a vítima e o namorado
dela num ponto de ônibus
e depois dar quatro tiros em

Ivone. Em seguida, ele fugiu
caril. umamotocicleta, mas foi
localizado na mesma semana

e desde então está no Presídio
Regional. A jovem trabalhava
como auxiliar de produção e

tinha um filho de dois anos.

LAUDOS

Prazo acaba no

próximo dia 6
Encerro. no dia 6 de março o prazo

poro solicitar declarações e laudos reíe-:
rentes às casos atingidos pelo enxurrado

- em novembro de 2008. Esta doto foi esta
belecido poro dor tempo de encaminhar

.

os documentos à Caixa Ecanômica fede
ral, que encerraró no dia 12 de março
o pagamento do fGTS aos atingidos. Os
pedidos devem ser feitos pessoalmente

. no Setor de Protocolo do Prefeitura.

DECRETO

Prorrogada
emergência

A prefeito Cecília Konell assinou on

tem decreto prorrogando por mais 90 dias
o situação de emergência no município,
declarado em novembro do ano passado.
A medido foi recomendado pelo Conselho
Municipal de Defeso Civil, depois de avaliar
os efeitos

.

enxurrado. A Defeso Civil cons
tatou que ainda hó pelo menos 30 pontos
de interdição para serem reavaliados.

o CORREIO DO POVO fjJQUINTA-FEIRA. 19 DE FEVEREIRO DE 2009

Alguns. dos
reprovados
• Ambulância 'Mercedes Benz Sprintet
ano 2004, branca, diesel,
placas MCF-0694
Setor: Secretaria de Soúde

Itens reprovados: meio luz dianteira;
pneus traseiros; chassi ilegível;.
opacidade.

• Camioneta Doblô EX. ano 2005/0�,
placas MHC-6640
Setor: Secretaria da Saúde
(Serviço de Resgate Social)
Itens reprovados: silenciador traseiro;
pneu dianteiro direito.

-

• Ambulância Mercedes Benz Sprintet
ano 2003, bronca, diesel, placas
MBI-5673
Setor: Secretario de Saúde
Itens reprovados: pára-brisa dianteiro;
retrovisar esquerdo; alerto tro

di esquerdo; alerto dianteiro e
·

'Ionterno traseira direito; girof ex,
.

superior direita; opo.cidade.
• S-10, ano 2005, diesel, placas
MFS-9622 � Setor: Defesa Civil.
Itens reprovados: meia luz dianteira;
freio de serviço traseira; freio
estoàonamento; pneus traseiros;
regularizador do sistema dedireçiío;
suspensão dianteira; regularizar,
sistema de ttafjÕo; extintor de incêildio;
opacidade. .

• Ônibus de transporte éscola
ano 2001, branca, diesel, plCícas
MBB-4393
Setor: Secretario de EducoÇÍlo
(exclusivo do EducafjÕo poro viagens
de estudo a outros municípios)
Itens reprovados: freio de serviço
traseiro; regularizador do motor de
partido.

• Ônibus Mercedes Benz, diesel, bege,
ano 1987, plocas GR�-5953
Setor: Central de Veículos (utili
apenas em Joroguá do Sul) ir
Itens reprovados: pára-brisa di
freio de serviço primeiro e terceiro
eixo; saídos de emergência; fixar
boncas nos assoalhos; cinto de
segurança; opacidade.

OS 11 VEícuLOS APROVADOS
• Corola Toyota, placas MJS-5522, ano
2005/06 ...: Setor: Gabinete do Prefeito

• Renoult Logan, branco, placas MFf- 1

2578, ano 2007/08 - Setor: Secretario
de fazenda

• Comionete Furgão Rorino, placas
MFP-9318; ano 2007/08 - Setor:
Secretario de Soúde

• Corso GM Classic l:ife, placas MFZ-
4442, ano 2006 - Setor: Secretario de
Desenv. Social

• Corso Classic Ufe, placas MFZ-4622,
ano 2006 - Setor: Secretario de
Desenvolvimento Social

• Corso Classic Ufe, ploco� M�H-43�,;
ano 2006/07 - Setor: Secretario de
Agricultura

• Renault Logon, placas MFP-6138,
ano 2007/08 - Setor: Secretaria de
Fazenda

• Renault Logan, placas MFf-2348,
ano 2007/08 - Setor: Secretaria de
Fazendo

• Celta� placas MFY-0908, ano 2007 -

Setor: Secretario de Desenvolvimento
Social

• Celta, placas MFZ-9884, anQ 2008
- Setor. Secretaria de Saúde

• Fusco 1600, plocos LWV-3024, ano 1995
- Setor: Secre\aria de AdministrofjÕo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Folia tem distribuição de camisinha
Preservativos gratuitos estarão disponíveis nos principais pontos de festa
JARAGUÁ DO SUL

Mais de 500 mil infectados
em menos de três décadas. Esta
é a estimativa de brasileiros que
descobriram ser portadores do
vírus HIV desde o início dos
anos 80 no território nacional. E,
na tentativa de frear esses núme
ros, que dia após dia não param
de crescer, -Ministério da Saúde,
Estado e municípios - investem
em conscientização.

Durante o Carnaval de 2009,
a exemplo do que acontece anu

almente, os foliões vão poder se
prevenir contra a doença sem

gastar nada. Conforme Lení;ria
Menel, técnica do programa
DST/Aids de Jaraguá do Sul, pre
servativos devem ficar às mãos
de quem comemorar a data fora
de casão De sexta-feira até terça
feira, a pretensão é distribuir gra
tuitamente cerca de dez mil ca-

misinhas à população. A equipe
do serviço especializado vai ficar
de plantão no baile municipal
realizado no Juventus, na dance
teria Líder e no "Clube Baependi.
Além disso, osmateriais também
estarão disponíveis nos banhei
ros desses locais. A campanha
nacional tem como foco, as mu
lheres com mais de 50 anos de
idade, mas na-cidade, a ordem é

prestar esclarecimentos a todos
os públicos. De janeiro a outubro
de 2008, o programa registrou
710 novos casos da doença em

Jaraguá do Sul. Para fazer o teste_
basta procurar o _ programa, ins
talado na Rua João Picolli, 488,
no Centro. O telefone de contato
é 3376-2989. E�mails são recebi
dos através do endereço saude.
cta@jaraguadosul.com.br.

KELLYERDMANN Ministério da Saúde envia preservativos para todos os estados, que depois ós encaminham aos municípios

Ponte na Rua Procópio Gomes ,Demolição de prédio volto à tona
está com erosão no cabeceiro Bar Catarinense ainda gera discussão. Prefeitura espera informações
JARAGUÁ DO SUL

Quem tentou transitar pela
Rua Coronel Procópio Gomes
de_ Oliveira, no Centro, durante
amanhã de ontem, precisou des
viar do caminho ao se aproximar
daPonte Tavares Sobrinho. É que
ela foi interditada por causa da

aparição, no dia anterior, de um
buraco em meio à pista.
A recuperação em caráter

emergencial interrompeu o

trânsito das 7h30 até quase llh.
Conforme o secretário de Obras
Públicas e Habitação, Valdir
Bordin, a pont-e estava em peri
go porque sob a fenda no asfalto
havia a erosão completa do ma-

<'

terial que segura uma das cabe
ceiras. Por isso, funcionários da
Prefeitura tiveram.de abrir toda
a extensão, retirar a sobra do
barrá e preencher o espaço com
pedras e terra. A pavimentação
no local deve ocorrer ao longo
da semana.

Segundo Bordin, o problema
é pontual e não há indícios de
que outras pontes de utilização
freqüente da população estejam
em situação semelhante. No en
tanto, já se articula a construção
de duas novas plataformas so

bre o Rio da Luz, no interior do
município, porque as existentes
seriam estreitas demais.

- Trábalho de preenchimento demorou cerca de três horas e fechou trânsito_

JARAGUÁ DOSUL

A demolição do prédio que
abrigou o histórico Bar Catarí
nense, na AvenidaGetúlio Var
gas, Centro, continua reverbe
rando na Justiça; Conforme O
Correio do Povo informou na

edição de terça-feira, ii sentença
que autorizou a derrubada do
edifício poderia ser alvo de anu
lação no Tribunal de Justiça do
Estado. No entanto, procurada
para falar a respeito, a chefe de
Patrimônio Histórico do muni

cípio, Dirce Nunes, disse desco
nhecer qual a atual situação do
caso. Segundo ela, nenhuma
informação oficial chegou à

. .

Fundação Cultural até agora.
Mesmo assim, a possibili

dade de a decisão do juiz Már
elo Rocha, da la Varado Fórum
jaraguaense, autorizano a demo-
lição, ter sido contestada anima
o setor. A principal dúvida diz
respeito à multa por causa da
destruição do imóvel, na época
citado em lista para provável
tombamento. O órgão espera
a liberação dos prováveis R$ 2

.

milhões, caso seja confirmado
o pagamento do montante, para
investimentos na recuperação
de prédios históricos.

Considerado patrimônio histórico, o prédio abrigou o bar até os anos 80

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Elvira Faria Passos será ampliada

Escola Estadual
é reconstruída
SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ

A Escola Estadual Elvira
Faria Passos, em São João do

Itaperiú, está sendo reergui-
, da pelo Governo do Estado,
por meio das SDR (Secreta
rias de Estado do Desenvol
vimento Regional) e Secreta
ria da Educação. A escola foi

parcialmente demolida no

àno passado e UIl1a nova uni
dade está sendo construída
no mesmo local para abrigar
os cerca de 600 alunos, que
atualmente recebem as aulas
no Ginásio de Esporte.

A nova escola terá 11 sa-

-Ias de aula, biblioteca, pátio
coberto, refeitório e outras

dependências. Segundo o

engenheiro da SDR de [oin
ville responsável pela obra,
Jeferson Merkle, a unidade
está sendo construída numa
área de 1.452 -mz e a empresa
contratada está reformando
cerca de 1.581 m-.

''A Escola de Educação
"Básioa Elvira Faria Passos
foi demolida ano passado,
ela está sendo reconstruída,
modernizada e ampliada",
explica a secretária de Edu

cação, Maria' Ida Leduvino.
O investimento na cons

trução e reforma desta uni
dade tem recursos de R$
1.449.930,00. "Com um novo

ambiente, os estudantes te

rão um espaço mais alegre
para estudar, motivando-os
.jiara o estudo", garante o

secretário de Estado de De
senvolvimento Regional de

[oinville, Manoel Mendon

ça. A conclusão da obra, que
estava prevista para feverei
ro, deve ficar para abril.

INFRA'·ESTRUTURA '

o CORREIO DO POVOOQUINTA,FEIRA, 19 DE FEVEREIRO DE 2009

Rua permanece intransitóve
As melhorias estão previstas, mas sem prazo para iniciar
GUARAMIRIM
o morador Roberto Carlos

da Silva, 42 anos, está preo
cupado com a situação da Rua
Izídio Carlos Peixer, que liga
Cuaramirim a Jaraguá do Sul
pelo Bairro Ilha da Figueira.
Além da falta de acostamento,
ele reclama da lama que se for
ma na beirada da estrada, difi
cultando a passagem dos pe
destres e ciclistas. "O que falta
é manutenção nesse treçho,
tem bueiro que caiu e o asfalto
já cedeu porque passa muito
caminhão pesado aqui".

Segundo Roberto, a situa

ção fica ainda mais crítica por
que na rua estão localizadas
duas escolas, a Professora Lília
Ayroso Oechsler, em Jaraguá
do Sul, -e a Germano Lafin, em
Guaramirim, e a execução de
serviço de terraplanagem: nas
proximidades deixa a .estrada
cada vez mais suja. "Quando
chove, dá até pena das Crian
ças; elas andam pelo asfalto
e os .carros buzinam para saí
rem. Então, elas são obrigadas
a andar pelo barro", conta.

A "lama exagerada", confor
me definição de Roberto, é pro-

-

duzida pela, Parísí Transporte
de Terraplanagem,

-

que desde
janeiro executa obras de um

aterro. "Eles até limpam, mas
toda vez que acumula lama, eu
tenho que ligar lá para recla
mar", reclama Roberto.

A responsável pela empre
sa, bolores Correa, avisa que

Falta de manutenção na Rua Izídio Carlos Peixer préjudica pri�cipalmente os alunos; que não têm segurança

sa se 'compromete a lavar a es

trada sempre após a chuva e

assim que terminar o serviço.
O prazo para concluir o

aterro ainda é indetermina
do. Dolores explica que o ser

viço já poderia estar pronto,
mas depende da condição do

tempo. "Nessa área que esta-'

mos trabalhando, aconteceu
um desbarrancamento no ano

passado, devido às fortes chu
vas, e ainda não conseguimos
recuperá-la", explica.

não há outro jeito. "Estamos
trabalhando, que vai sujar

vai. É complicado limpar todo
dia". Ela declara que a empre- ,LUCIANA-OE AGUIAR

Curso de capacitação aos agricultores
Prefeitura informa que as aulas iniciam assim que turma de alunos for fechada

Agricultores serão capacitados

GUARAMIRIM

A Secretaria de Agricultu
ra promove, em parceria com o

Sindicato dos Trabalhadores Ru

rais, cursos ministrados pelo S�
nar (Serviço Nacional de Apren
dizagem Rural). Serão 15 cursos

envolvendo o cotidiano dos agri
cultores. As inscrições acontecem

'

até as vagas disponíveis para cada
_ turma ,serem preenchidas, com

�. a previsão para iniciar a aula, no
� máximo, até maio.' 'Assim que ti
� ver interessados suficientes, já po-
demos iniciar o curso", explica o

auxiliar admínístratívo da reparti
ção, Denílton JoséMalinski. Todos
os cursos são gratuitos.

Ele diz que o objetivo é agregar
valor ,e melhorai' o desempenho
dapropríedade, "O nosso público
é para todos os agricultores, mas
são as mulheres que participam
mais", indica. A idade mínima

para fazer a inscrição é de 18
anos. A data e o local do curso

depend� do número de �dep
tos, que ãeve ser de 13 a 16 parti
cipantes por curso.

Os curso são: organização da

propriedade rural (programa 5

S); aplicação de agrotóxicos; ope
ração e manutenção de tratores

agrícolas; manejo de colméias;
beneficiamento e conservação de

.

pescado; queijos e industrialização
de soro; doce de leite e iogurte; pis
cicultura; bovinocultura de leite

(ensílagem]: olericultura orgânica;
produção caseira de biscoito; pro
dução caseira de massas congela
das; bordados ponto cheio; bordá- .

dos ponto vagonite e pintura em

.

tecido. A inscrição deve ser feita
na Secretariade Agricultura.
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"Este anuncio anula os anteriores. Carros que
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Strodo Fire CE Flex, CHASSI. 7121733 - Stroda

:::I��2/�:'d���!7!�I�:2z��\���e�:::��d�: ._ FIAT ZERO NOTEBOOK
acima, no FIAT lavei, você ganho um NOTEBOOK NA J��EL Na compra do seu FIAT JAVEl ZERO KM
modelo e marco determinados pela Jcvel. Esta

promoção é válida olé 28/02/2009 ou enquanlo .

você leva pra casa um NOTEBOOK novo',

durarem os estoques. Terá direito 00 prêmio
negociações sem troca e sem descontos (preço de
fábrica). Todo a linha Fiai com redução do IPI para
todos os veículos zero Km em estoque. Esta

promoçõo pode ser revogada sem aviso prévio.
Todas as imagens são de caróter ilustrativo.
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'JAVEl Concessionário FIAT.
Rua Expedicionário João Zcpellc, 2 J 4

Jaraguó do Sul - SC
-

.

Fone 32740100 - www.jovel.com.br

.'

I
O

SlUMENAU t B-RUSQUE I GUARAMIRlM. IINDAIAl I tTAJAi I LAGES
POMERODE ! RIO DO SUL I CONVÊNIO COM CHILÉ E ARGENTINA

.

"

Domingueira.na
Águia Dourada
A diretoria do Sociedade Águia Dou

rado de COrupá promove domingueiro. O
evento acontece neste domingo (22), o

partir dos 17 horas. A animação ficará por
conto de linçon Show. O valor do ingresso é
de RS 5. Os. interessados, que adquirirem'
bônus, vão entrar cem convite gratuito.
A gratificação deve ser-retirado no Mini
COssinoWeber, Werner Material de COns
trução, Bar' e Lanchonete Três lagoas,
loja lindóia, Bar do Valdir, Zendher Ma
teriais de Construção e Bar do Gaúcho.
Informações no telefone 3375-0'104.

Curso
gratuito

A Faculdade Senac Jaraguá do Sul,
em parceria com o Prefeitura e secre

tario de Turismo, Esporte e Cultura,
promove cursos gratuitos no área de
turismo. As capacitações Recepcio
nista em Meio, de Hospedógem e

Camareiro e Garçons estão dispo
níveis. Os interessados devem fazer
os inscrições no próprio unfdade de

. ensino, que 'fico no Ruo dos Imigran
tes, 410, no BairroVila Rau. Mais infor
mações pelo número 3275 8400" com

Solange Silveira Rosa.

Cál'nera 2Mega Pixel
Mp3 Player
1 Gb de Memória ( microSD )
Acompanha cabo
e fone de Ouvido

Mensalidade do plano R$ 26,90
Oferta válida para o dia de hoje, sujeito a disponibilidade de estoque .

AUTOFElICiDÁD.E!

ESTUDO
JANGADA

PROJETO,E
,

PESQUISAS
.

A estlidante Luciane Gisele Ano
cleto Sabei, 26, do curso Ciências
Biológicos, do Faculdade Jangada,
mostrou o que apreendeu no unida
de acadêmico através do trabalho
intitulado "Estimativo d,a produção
de biogás em uma estação de tra
tamento de esgoto". No período de
junho o outubro de 2008, o garoto
desenvolveu uma pesquiso nos Esta

ções de Tratamento de Esgoto - m
Agua Verde e ETE Figueira, do Samae,
·de Jaraguá do Sul.

Troque, ganhe
e ajude

.
o Workshop de Planejamento de Os alunos Bruno Coroline dos San-

Carreiro do INPG/Sustentare Escola fos e Eduardo Iesset vão representar' o
de Negócios está agendado pa'ra o ·escolô municipal Anna Towe Nagel no III
próximo dia 3, o partir dos 19 horas, . Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo
no Centro Empresarial de Jaraguá d.o 'Meio Ambiente em Brosília do dia 3'0 8 de

.

Sul. A palestro ficará por �onta do mi- abril. Os eStudantes vão levar o trabalho' ,

nistrante Cibeli Bastos, especialista e intitulado "Troque, ganhe e ajude" poro ser
consultora de ,planejamento e desen- apresentado e avaliado. Junto com o pro�
volvimenta em Recursos Humanós. O fessora Mario Peracchi, o tunna do 80 ano

curso, será ,gratuito. Os interessados desenvolveu o atividade sobre o meio em-

devem Iezer os inscrições e buscar biente no ano passado. Seguntlo'a diretora�
mais informações no telefone 3026- Eliane do Silvo, cada pessoa que levasse até
4950 ou pelo e-mail sustentare@sus- o escola um material reciclável ganhava
tentnre.net, com Cíntia ou Débora. um livro ou uma mudo de planto.

, Planejamento
de Carreira

Mais informações:
""""

UH l4��ILV'1
: j .rv ",

0800 729.9009
, www.icpg.d)m.br

LOTERIA

110 anos de fundaç�o
o evento "11 O anos de Fundação do Comunidade Cristo Salvador", está agen

dado poro o dia 22 de fevereiro, no sede do entidade. Conforme o programação,
os convidados participam do Culto de Ação de Graças, às 9h, em seguido, o partir
das 10h, será realizado o Ato Solene e poro fina:izar o comemoração o Almoço
Comunitário acontece às 11 h. Os interessados em participar devem adquirir os
bilhetes poro o almoço no Secretario do Paróquia. informações 3376-1465.

Cursos de extensão
A Unerj Empresarial aumentou o número de cursos de extensão. As novos capacitações Atualização em Língua Portuguesa e

Novo Reformo Ortográfico, Excel Básico, e Cálculos Imbalhlstas e seus Reflexos tem o prazo poro começar até o primeiro trimestre
deste ano. As inscrições devem ser feitos através do site www.unerj.br.nolink do Extensão em Cursos, através do formulário de lns- ,

crição online. Mais informações pelo telefone (4J) 3275-.8295 ou através do e-mail extensao@unerj.bre do site www.unerj.br.

Motora a

R$
U9 Disponível nas cores

preta ou roxa
HABILITADO NO.PLANO

TIM MEIA TARIFA 10 .(il TELTRDn ··...··tEIlJ
celulares

-

.

Portabilidade - traga seu
Número 'para tim

Teltron Celulares
Av, Mal. Deodoro da Fonseca, 739 s2 - Tel. 3371 9595

, teltron@netuno.com,br

Av Getúlio Vargas, 268 s223/224, Tei. 3275 1400 - Shopping Breithaupt
tettronshoppinqê'netuno.corn.br
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ESPAÇO
ABERTO

"Moo, sempre acompanho o suo colu
na e hoje bati palmos poro o leitora
SilvaRa lopes e poro você! Pois o He
·mosc de Jaraguá até há pouco tempo
atrás 'era um lugar com ótimo qualida
de no atendimento, mos com o saído
de .alguns funcionários essa qualidade
decaiu: O que vemos agora é um nú
mero de funcionários reduzido e cargo
de trabalho dobrado. Penso que o pe
pulaçãó de Jaraguá merece mais. Sou
dOQdlira e sempre faço componho no

minha empresa e no minha família,
mos assim como está fico difícil".

JULIANA ARRUDA VALENTE

LEITOR DO:.DIA
O leitor dó dia {meu grande camarada,
e goleiro dos bons, Fernando Engelmann.
Ele lê o coluna todos os dias para ficar
antenado nos notícias do região.

OSCAR
Olho SÓ, pro quem é.fissurado na "tellnha",
a entrega do OSCIle no domingo, vem com

cenário em vários tons de azul e muito,
muito brilho. Será gente, uma homenagem
ao Camaval brasileiro? Aguardem.

MENTIRA OU -VERDADE?
Há uma série de boatos circulando nos

meios políticos dando conto de que um

(a) certo (a)Juncionário (a) do governo
municipal, na semana que antecedeu o

anúncio da reforma, em janeiro último,
teria enviado uma correspondência in
formando à Cecilia Konell que se fosse

.

preterido poderia optar pelo suicídio.
A informação já veio umas três vezes

por e-mail. Parece ser boato.

" Precisamos de
-

homens que consigam
sonhar com coisas que
nunca foram feitos"
JOHN F. KENNEDY

:a :8
. As belas Anâ Carolina, Camilo Mais, Leticia Baptista e Luanna lsse, nas pistas do Banana Joe, em Ubatuba

NAS RODAS
• A estudante de Administração, lenice libório, está

.

solteirinha, depois de' anos de romance com Marcelino
Borges. Já, suo mono Cleide libório engatou romance

com Mauricio Júnior, Os brotos do city agitam e não dor-
mem no fila .. .Tá certo!

.

ROLA NA 'INTERNET
Anotem oi! Olho só, podes crer, tem sentido. Para esta
bilizar o aumento do temperatura do Planeta, é preciso
que as emissões de gases-estufo em todo o mundo sejam
reduzidas em 50%, até 2050, afirmou Nicholas Stern,
conselheiro britânico para assuntos de mudanças climá
ticos. Bem, mos isso exceto aos sábados, que é dia .de
feijoada! Ou não?• Beijar e curtir novos conquistas é ponto alto na ge

ração internet. O gato bonito Rogério Gomes e o futura
dentista Mariana Bertoli (o mesmo nome da ex que está
fazendo intercâmbio em londres), estão "ficando" muito.
Sei lá, aí tem .... Quem viver verá!

.: FOFOCÓDROMO
Dizem por aí que um certo profissional libero I,
muito serelepe, depois de viver um inferno astral
no seu casamento - e passar maus momentos e

muito solidão durante a suo solteirice, teria acha
do a sua verdadeiro cara metade e virado eutto
homem. Segundo as comadres, o moço sumiu da
roda viva e só quercurtir programas lights, tipo ci
nema, jantares o dois e passear no Parque Malwee.
Pode? Em Jaraguá tudo pode!

• Fiquei sabendo que tem um climão rolando entre o

minha amigo Solange Marques e um gerente de uma
- importante empresa de Jaraguá. Pode pintor love muito

em breve...

• Uma parceria que deu certo. Minha secretário do lar,
dona Traudi Barato, pessoa super gente fino, eompleteu
esta semana, cinco anos cuidando deste chato.

o pessoal da pós-graduação da Unerj durante movimentadíssimo coquetel,
realizado nesta terça-feira ii noite no London

'. � �oje i:I time dos Caubóis
inag.ura a no�a camisa, �pm o

patrocínio do jornal O C�rrejo do
Povo/contra-o forte equipe da
imprenso. º jogo de fotsal será às
19 horas, no Arweg:Quem 'tiver

.

coragem pofa assistir q grande
peleja, o conyite esta @to.

t
sss

* • Marisa leite e Eduardo fõdi é
.
;;ou�ro casal jovem e bonito que
iii.desfila nas b,aladasda moda sem
medo de ser feliz.
", .

'::'ih"
. '.

•• DOE SANGÚE!

• Com essa� fui!

C.urtir bons momentoS com n-
.

família no CaJifórnia lanches. Um
lugar'muito legal e aconchegante.
E o que é melhor, tem .o melhor

Hackerpeter da cidade,
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CRÔNICA

KELLY ERDMANN, JO!UIAUSTA

Um ontem que
não existe mais

De repente, ou talvez não tão subita
mente quanto possa parecer, aquilo tudo
deixou de se fazer presente no dia-a-dia.
As horas passavam. e, ao contrário de an

tes, a lembrança surgia de forma abrup
ta apenas. quando a evocava de maneira
consciente. Primeiro a cada segundo e

inesperadamente como uma avalanche
sufocando o esquiador em meio à escala
da fria. Agora só de vez em quando. Mas,
entre uma extremidade e outra, muitos .

minutos, semanas, um punhado de tem

po, que por si só já sugeria não fazer mais
tanto sentido. Tudo aquilo estava desloca
do, não combinava corri nada, até parecia
engraçado por alguns instantes .:

Sonhava em chegar lá, mas eré! impos
-sível. Queria atravessar as ruas, ver os

edifícios, assistir aos mesmos cenários.
Reconheceria os detalhes através das pai
sagens arquitetadas no pensamento. A
beleza perfeita tomava conta da mente e

fazia viajar. Ansiava percorrer o caminhá
percorrido por alguém julgado como es

pecial. Sobre.a cama, livros ê fotos acu

mularamjunto à imaginação que vagava
no espaço. Tudo tão peculiar, tão excep-

\. cional, tão 'exclusivo. Ninguém compre
endia e nem era necessário alguém en

tender nada.
As estações passaram, nem sabe quan

tas delas se perderam no ambiente, na

quela temporada de dedicação fixa ao ob
jeto máximo do desejo. Um dia, quando
a vontade avassaladora já adormecia no

passado, a oportunidade surgiu. A sua

frente o caminho estava acessíveL Porém,
assustadoramente, o anseio havia se fe
chado junto com os dias deixados para
trás. Ao abrir os olhos e se deparar com
o novo panorama, as pernas. não treme

ram, as lágrimas não apareceram, o suor

gelado percorrendo as costas não se fez
presente. Foi tudo tão natural que chegou
a provocar certa estranheza e até um ar

quase bucólico à atmosfera.
O vislumbre que tomaria conta do

universo também não brotou. Nada se as

semelhava ao imaginado. Talvez o ideal
nada tivesse a ver com o reaL Ou os deva
neios haviam sofrido alguina mutação?!

.

Quem sabe ambos fossem apropriados a

tal situação. O fato é que o sabor, a cor,
o ardor do momento não viviam. Era só
mais um dentre tantos outros, igualmente
alojàdo junto às páginas viradas. Era um
significado desprovido de sentido. Era'
um ontem que já não existia mais. Ape
nas isso.

• kellyerdmann@gmaiLcom

---.,.:..,_..- �------

VARIEDADES�·���-----___:__

• Cine SlIopping.1
• Se Eu Fosse Você 2 (Dub)
(15h, m: 19h, 21 h - todos os dias)

• Cine Shopping 2
• Mórieye Eu (Dub) (13h50, 19h, 21h20 - todos os dias)
• Batmon - O Cavaleiro das Trevos (Leg)
(16hl0 -todos os dias)

Procura e

perseguição
1° de setembro de 2001. Elliot, um

agente do CIA que procuro suo filho,
desaparece misteriosamente com se

gredos de Estado. Irene, uma agente
francesa que conhecia Elliot, e David,
seu filho, tentam encontrá-lo e ajudá
lo, à medido que são perseguidos por
um perigoso assassino.

Sempre
jovem

Michael F. Roizen e Mehmet C. Oz, re
velam os princípios de uma vida longeva
e ensina técnicas eficazes de combate ao

envelhecimento. O título foi o lançamen
to inais quente de 2008 do mercado edi
torial norte-americano, com 2) milhões
de exemplares vendidos. Provo da impor
tância do indústria antienvelhecimento,
um setor que movimento mais de USS 55
bilhões por ano �ó nos EUA.

NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA
Júlio acuso Denise de ter falsificado o pron
tuário de' suo paciente. Luli, Aldiro e Lucivone
soem da prisão. Aldira e Lucivone ficam orrasà
dos quando Heroldinho afirma que a Rosa �raxa
não irá mais abrir. Stelinha dá um ultimato em

FI!lr de Lys para conseguir o pen drive. lucivone
e Aldiro vão procurar emprego. Zé Boneco não
aceita que lull desista de ser empresária. Deni
se foge com Ramiro. Júlio garante poro Augusto
que irá denunciar o irmã. Dolva retiro o pen dri
ve. de uma bolso sem que ninguém percebo.

TRÊS IRMÃS
Virgínia acuso Excelência. Alma procuro o mãe.
Polidora diz o Sandro que seu ocidente pode ter
sido provocado por Glauco, o mondo de Violeta.
Gaivão tento entregar esdocumentos de Nélson
paro Alma, mos ela o expulso da farmácia com

o ajudo de Gregg. Alcides converso com Mar
quinho. Gennoro cobra suo parte no pousado
.e Pacífico diz que ele não tem mais direito o

nodo. Gaivão descobre que Excelência é o Tuba
rão Bronco. Walquíria invade o caso de Violeta
poro acertar contos com elo.

.'

CAMINHO DAS 'íNDIAS
Shonkor diz o Bahuan que vai lhe dur dinheiro
poro ele abrir um negócio. Movo procuro o celu
lar. Torso foz tudo poro não trabalhar no Cadore.
Bohuan cancelo o aluguel do apartamento. Aída
vai conversor cóm Dario sobre Camilo.. Codore
comento com Castanho que penso em reassu-

/ mir o presidência do empresa. Opash pede o

Pondit uma quantia maior poro o do.te de Movo.
Movo encontra Bahuan foro do templo e Kochi
quase flagro o casal. Movo foge .poro encontrar
Bohuon. Kochi não encontro o filha.

CHAMAS DA VIDA
Vilmo diz que o jantar de Arlete vai 'ser anima
do. Ivonete tenta bater em Vilmo. Arlete fico
irritado ao ver Leopoldo. Tomás diz poro Arlete
não entrar no jogo de Vilma, Pedro concorda e

Arlete se controlo. Marcos diz poro Fausto que
Xavier comprou um corro novo, Marcos diz que
o corro é coro. Xavier chego e percebe que Mar
cos estava cochichoiiilo. Tomás ensino Suelen o

usar os talheres. Vilmo diz que Arlete caprichou
no qualidade do jantar. Tomás diz paro os con

selheiros que Vilma é o incend.iário.

OS MUTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Cloro· e Gabriela resolvem se separar paro
tentar escapar de Draco e Telê. Torso ligo poro
·Luno e elo diz que quer vê-lo. Aline e Beto 'são
os padrinhos de Marcelo. Beto pede Aline em

casamento. Perpétuo e Noé sãc.es padrinhos de
Mario. Morcélo estranho o· demoro de Maria.
Sarnira surge. Draco alcança Gabriela. Cloro se

esconde de Telê, mos ele o encontro. Cloro foge
e um cachorro avanço no direção dele. Sandra
estranha o sumiço de JODo e desconfio que ele
tenho sido assassinado. Uno tento beijar Nati.

(O resumo dos capítulos é de inteiro responsa
bilidade dos emissoras).
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Ivete Sangalo
tenta engravidar
A cantora Ivete Sangalo está fazendo
tratamento para engravidar nova
mente ainda em 2009, em Salvador. A
cantora baiana, que perdeu um bebê
no final de 2008, também pretende
viajar para o exterior com o namo

rado, Daniel Cady, após o Camaval.
Ivete, que lançaria seu DVD em Nova
Vork, adiou o evento para 2010. O
assessor da cantora disse que ela não
fala sobre sua vida pessoal.

Natália Guimarães
recusa reality show
A Miss Brasil 2007 Natália Guimarães
desistiu de participar do reality shaw
A Fazenda, da Record. Ela chegou a

aceitar proposta, mas a recusou em

seguida. A Fazenda é uma espécie de
Big Brother rural dos famosos. A atra
ção será dirigida por Rodrigo Carelli,
que comandou Casa dos Artistas, e
terá consultoria de Alexandre Frota,
que participou da edição portuguesa
do programa.

Cadore volta
para empres(l
Nos próximos capítulos de "Caminho
das Indias", Cadore anuncia aos

filhos que vlfi reassumir a presidência
da empresa. Ramiro desdenha do pai
e chama Dr. Castanho, que o aconse

lha a acatar a decisão de Cadore. O
emprésário c{lnvoca uma reunião com
Ramiro e Raul. Ao indagar sobr-e o

desvio do dinheiro, Raul anuncia que
perdeu todo; mas Cadore não acredita
numa só palavra do filho.

SUDOKU

SOBRE O J060
É um jogo de lógico muito simples e vicionte. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

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

SOLUÇÃO

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri
O tempo continua
instável com muita

atuação de nuvens.

� Jaraguá do Sul e Região

" Fases lia lua

CRESCENTE CHEIA MINGUANTE NOVA

� 1J2 O 9/2 � 16/2 25/2

HOJE

dMíN: ie- C
MÁX: 30° C ",,' ,

Sol com pancadas
de chuva

SEXTA

MíN� 18° C

I MÃX: 30° C
Sol

"61 ÁRIES

4� (20/3 o 20/4)
Fase boa poro o

� [ amor e os finanças.
Aproveite poro

colocar em ordem questões que
tem tirado seu sono desde ano

passado. Apesar de o vida social
pedir presença, o período que
antecede seu aniversário sempre
é um momento de reclusão.

)(
GÊMEOS
(21/5 o 20/6)
Alguns questiono

.

mentos espirituais
começam o inco-

modar você. Já foz alguns meses
que muitos coisas estão saindo
do lugar, fazendo com que você
reavalie uma série de valores.
Mos especialmente hoje você
deve parar e refletir.

L� LEÃO

�,:> (22/7 o 22/8)
.

.;: ') O trabalho conti-
� u.-: nua sendo um dos

motivos de preocu
pações. Procure entender o que
está acontecendo e porque essa

imenso necessidade de mudar.
Quando tiver consciência de seus

motivos, poderá tomar o decisão
certo, sem medo de errar.

TOURO
(21/4 o 20/5)
Com o entrado do
lua em Capricórnio'
você pode esperar

um dia em que seusprojetos co

meçam o se concretizar. Dinhêiro
e vida social ativo trazem o

você o possibilidade de começar
o saborear alguns frutos de

antigos sofras.

� '" CÂNCER
.�_.........� (2.1/6 o 21m
;��f� Alguns problemas
: 'que envolvem anti-

gos relações voltam
o incomodar você no dia de
hoje. Está no hora de deixar os
medos de Iodo e enfrentar seus
sentimentos. O mais importante
é você ter bem cloro que todo
escolho envolve uma perda.

l1f
VIRGEM

. (23/8 o 22/9)
Pode ser que algum
amor do passado

.

volte o il:lcomodor.
Se isso acontecer. reflito os

porquês. Coso sinto que algo
ainda permanece, tente resolver.
Coso contrário, não perco mais
tempo com o passado e coloque
o foco no futuro.

SABADO
MíN:21°COMÁX: 28° C / c ,'; ,

Chuvoso

DOMINGO
MíN:22°COMÁX: 33° C " r r ,

Chuvoso

#
LIBRA

�
SAGITÁRIO

(23/9 o 22/10)
.

• (22/11 o 21/12)
O ambiente domés- Pode haver
tico pode passar algumas mudanças
por momentos de piano, lião

de tensão. Coso isso aconteço nGUssoriomente para pior. Um
procure entender os motivos que - odiomentll quem sobe, mos nodo
levaram o esse desgoste e vejo o definitivo. Cuide de suas finanças
que você pode fazer poro mudar e observe coso tenho que assinar
essa situação. Faço o que for algum documento imPortante,
necessário e mude o astral. como contratos de trabalho.

ESCORPIÃO
(23/10 o 21/11)
Coso esteja muito
fechado e pessi
mista hoje, proçure
investigar dentro de

.

você osseus�. Lembre-se que
os problemas estãomais em seu

-

'.

coração e suo mente do que fora d
você, nos pessoas desogrodóveis ou
no trabalho frustrante.

CAPRICÓRNIO
(22/12 o 20/1)

,;.t . Se o astral der uma
baixado no dia de
hoje, não se aflijo.

Procure apenas se aperceber o
que está incomodando. Algumas
emoções estão fervilhando dentra
de você, pedindo espaço para se

monife�orem. O melhor que tem o

fazer é não represá-los.

o CORREIO DO POVOmQUINTA-FEIRA, 19 DE FEVEREIRO DE 2009

ANIVERSÁRIOS
,

19/2
Aline Engicht
Aline Esperança
Arlindo Hass
Cleber Hernocki
Doraci Leia Dermarchi
Eleio Fraceschi
Emil, Cristina lanella
'Fabianna Garéia
Fabiano Schuster
Gisele Stasuhn
Greice Monique Strelow
Helton Petry
Herberto Borchardt
Juliane Beatriz Brandt
Laudia Ittnes .

Ligia Siewerdt
Mora Regina Pacheco
Mordo de Marco'
Mareio Leitholdt
Mareio Werner Darius
Marli Kreknicki
Maurici Venoncio Juniór
Nohum Gabriel'
Neide Maria B. Darem
Paulinho Schmitz
Paulo Cesar Maba
Ronáld Siewerdt
Roseli S. Moba
Sandra Siebert
Schirley Pasqld
Silvio Jose loz

.

Sonio Nora W. de Luca .

DIVIRTA-SE

Soldados
Um grupo de soldádos éstava no pátio
fazendo exercícios, quando o sargento
monda que eles formem uma fila.
O sargento começa a comandar os
jovens soldados:
- Avançar... Sentido! Marchar...
Alto! Meia volta! Esquerda ... Direita ...
Avançar... Alto!
De repente, um recruta sai da fila.
- Soldado Silva! Aonde você vai?
- gritou o sargento.
- Vou pro alojamento ... Volto daqui
a pouco, quando o senhor tiver toma
do uma decisão!

AQUÁRIO
(21/1 018/2)
Com o entrado do
sol no setor dos
finanças é chega

do o hora de você parar de voar.
Você preciso aprender o se orga
nizar e administrar suo vida. O
Universo continuo conspirando
o seu favor. portanto aproveite o
fase de prosperidade.

PEIXES
.

.. (19/2 019/3)
•• Nesta fase
.....,� você retomo o

consciência do

importância de olhar poro o 9ue
você é e o que você quer fazer de
suo vida. Lembre-se que neste
momento você começo um novo

ciclo astral e você deve planejar
conscientemente seu novo ano.
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�ESCÂNDALO

NACIONAVlNTERNACIONAl-------
,

.

MP da Suíça indicia Paula Oliveira
Jovem é acusada de induzir autoridades ao erro e foi proibida de sair do país

A advogada brasileira
Paula Oliveira, de 26 anos,

que disse ter sido agredida
por neonazistas em uma es

tação de trem,
.

foi indiciada
pelo Ministério Público de
Zurique "por suspeita de in
duzir as autoridades ao erro",
informou um comunicado do
órgão suíço divulgado ontem.
Paula está proibida de deixar
a Suíça.

"Esta medida garante que
a mulher permaneça na Suíça
o tempo que sua presença for
necessária para o inquérito e

todas as providências da in

vestigação tiverein sido 'toma
das", diz o comunicado.

Paula foi indiciada na ter

ça-feira, quando também foi
solicitada a indicação de um

advogado pera Estado para de
fendê-la. Ela teria aceitado.

A brasileira deixou na noite
de terça-feira o Hospital Uni
versitário de Zurique, onde es

tava em tratamento desde que,
segundo sua versão, foi ataca
da por neonazistas, no último
dia 9, provocando aborto de

gêmeos. Ela saiu acompanha-

da pela família pela porta dos
fundos do prédio, para evitar
os jornalistas.

Um legista do Institu
to de Medicina Forense da

.' ,

Universidade de Zurique,
entretanto, afirmou, depois
de analisar exames feitos na

brasileira, que ela não estava

grávida no momento do su

posto ataque e que ela mes

ma poderia ter feito .os feri
mentos em seu corpo.

Na segunda-feira, o pai da
brasileira, Paulo Oliveira, dis
se que Paula não fugiria da Su
íça e que os dois deixariam o

país de cabeça erguida.
De acordo com o site da

revista "Época", Paula enviou
uma. imagem -de ultra-som
falso. Imagem idêntica à dos
supostos gêmeos da brasilei
ra pode ser encontrada na in
ternet. Segundo uma amiga
que trabalhou com' Paula na

empresa dinamarquesa Ma
ersk, -a brasileira era conhe
cida por inventar histórias,
incluindo a de que teve um .

ex-marido morto em acidente'
C" ,.

da TAM.
.

Páula tev(t barriga e pernas cortados, ela afirma que o ataque provocou o aborto de gêmeos de três meses

Probl:ema em
c..

. matemática
Aumento de tropas abre
nova página, ·diz Afeganistão

O Afeganistão virou uma

nova página nas relações do
. país com os Estados Unidos, se
gundo, afirmou o porta-voz pre-

. sidencial afegão ontem, depois
que o presidente Barack Obama

\ ordenou o envio de mais 17 mil
soldados para a batalha contra o
Taleban. Obama em sua primei
ra decisão militar como coman
dante-em-chefe, afirmou que o

alimento 'no número de milita
res era é motivada por "neces
sidades urgentes de segurança",
embora tenha afirmado que os

soldados sozinhos não resolve-
,

rão o problema.
Obama conversou com o

presidente afegão, Hamid Kar

zai, durante a noite pela prí-
,

me ira vez desde que assumiu ,

ó cargo, há cerca de um mês.
Os laços entre Washington e

Cabul estavam tensos desde
a posse, quando a nova ad

ministração questionou a go-:

Menos" de .doís em cada
dez alunos da Ba série pos
suem conhecimentos ade

quados em matemática,
aponta levantamento divul
gado ontem pelo movimen-

I

to Todos , pela Educação.
Apesar de reconhecer que
os percentuais de aprendi
zado no país ainda são bai
xos, o movimento registrou
melhora na disciplina em

todas. as 2'6 capitais brasi
leiras para a 4a série.

vernabilidade de Karzai e QS

protestos do presidente afegão
contra a morte de civis por
soldados estrangeiros. Após '

o telefonema, o porta-voz de
Karzai afirmou que foi aberta
uma nova página nas relações
com os EUA. "O senhor Oba
ma falou

�

com o presidente
sobre vários temas, incluindo

passos para melhorar a segu
rança na região, equipamentos
e treinamento para. o Exército
nacional, e o aumento do nú
mero de soldados também foi
discutido", afirmou Humayun
Hamidzada -.

"O aumento (de tropas) é
necessário pára estabilizar a

situação crítica no Afeganis
tão, que não recebeu a atenção'
estratégica e os recursos para
suas necessidades. É por isso

que eu ordenei a revisão de
nossas políticas quando che
guei ao cargo", disse Obama.

se inundado pelo ch�ió do
As :enchentes já isolaram êidg
os permanecem isolodôs n() Es

�i.rtude dos inundações. Incêndios

PROVA BRASIL
Os dados foram calcula

dos a partir do resultado da
Prova Brasil de 2007. A ava

liação é feita pelo Inep (Ins
tituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira) a cada dois
anos em· todas as escolas da
rede pública da zona urbana
do país com mais de 20 alu
nos em cada série.
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Rua Venâncio da Silva Porto, 353
Fone 3275-1492

o desequilíbrio saudável da economia
Da perspectiva da crise mundial, a economia é

uma máquina a ser ajustada para que possamos vol-
.

tar a eficiência máxima e, uma vez bem regulada,
ser mantida em equilíbrio. Como metáforas bilógicas
cada vez mais se prestam a metáforas econômicas,
podemos considerar a economia a um organismo
onde .tudo está interligado e todos os orgãos co-evo

luem em movimentos constantes, profundamente en

trelaçados, Sabemos que na natureza, novas espécies
tomam o lugar de antigas, biomas naturais mudam
de configuração e organismos e espécies operam em

mútua transformação. O problema é que na nature

za modificações podem levar milhões de anos, mas

tal não se aplica à economia. A destruição e a gênese
ocorrem em um fluxo de rápida diferença devido à
ocorrência de novas plataformas para o surgimento de
mais inovação e mais nascimento. Kevin Kelly (Novas
regras para uma Nova Economia/1998) sustenta que
este estado dinâmico poderia ser considerado um "re
nascimento composto", e sua gênese paira a beira do
caos. O primeiro objeto.feito por mãos humanas abriu
unia oportunidade para outra pessoa imaginar usos
alternativos para aquele objeto. Um artefato materiali
zado criava duas ou mais oportunidades de aperfeiço
amento, dois aperfeiçoamentos criavam duas novas

oportunidades, surgindo outras quatro possibilidades
e assim por diante. Assim, segundo Julian Simon, os
homens constroem mais do que destroem, e criam
mais do que usam. Se colocarmos isto diante daquilo

que o sistema financeiro criou como forma de expan
dir-se e aumentar ganhos, expandiu-se de tal maneira

que está impossível de imaginar o tamanho do buraco
e a extensão da rede associada ao ponto original que
poderia ser, entre outros, a crise do subprime. Neste
momento, bancos já assumem perdas de US$ 1 trilhão

que pode ser apenas uma pequena parte do que pode
ser na realidade. Aí surge a pergunta: o montante de
dinheiro que os bancos centrais injetaram para resol
ver os problemas de liquidez, que hora apresentam
perdas de mais de 40% de seus valores, não deveria
ser aplicado na busca de novas oportunidades? Não
há dúvida de que assim como os dinossauros desa

pareceram deixando rastros para os paleontólogos,
dinossauros da economia, como bancos gigantescos
e empresas mastodonticas com problemas a beira do
caos, deverão desaparecer deixando espaços de opor
tunidades para novos substitutos dado a dinâmica da
economia, Kelly diz que talvez a mais potente força
física existente sobre a Terra seja o poder dos resulta
dos compostos, quer se trate de juros compostos, cres
cimento composto, vida ou oportunidades compostas.
"Inputs" de energia e de tempo humano na economia

podem ocorrer somente numa função aditiva, e com o

tempo, o "output" multiplica-se e se torna composto,
produzindo acumulações espantosas. O setor finan
ceiro soube fazer muito bem isso, porém, não criou
uma riqueza visível e sustentável. Resultado, tal ri
queza 'está evaporando em escala exponencial crian-

do uma força inversa na espiral do crescimento.. Es
tamos, portanto, na crise, diante de oportunidades
onde por menor que seja a inovação, poderá ser cons

tituida uma plataforma de lançamento para outras

novas inovações. Estamos vendo um enorme esforço
de governos para salvar empreendimentos velhos e

mal administrados, tidos como ícones da economia,
como GM e Crysler nos EUA, e pouco esforço para

. criar algo novo e que retome a confiança da huma
nidade. Humanidade sim, porque a crise é global. O
presidente americano, Barack Obama, diz que o re

cente pacote aprovado pelo Congresssq, no.montante
de US$787 bilhões é só o início, dizendo que "é um

pacote ambicioso, em um momento em que precisa
mos muito disso". O novo presidente está diante de
um de um ímperatívo.. de fazer a próxima coisa que
for exatamente a certa é muito mais proveitoso do que
fazer melhor a mesma coisa. A assinatura do decreto

para aplicação do pacote aprovado é assinalada pelo
próprio Obama como o início do fim da crise, e que
assim seja. Se houver um pouco mais de otimismo no

mercado mundial, no Brasil, nós poderemos crescer

um pouco acima da anunciada média mundial' e ten
deremos ao equilíbrio com perdas em alguns setores,
mas se evitaria uma desaceleração maior. Nunca é de
mais lembrar ii necessidade de uma agressiva queda
na taxa básica de juro (SELIC), acompanhada de uma

imposição pelo BACEN de uma queda proporcional
nos juros de mercado praticado pelos bancos.

.

. * Professor da Univille e Consultor· brognoli@neluno.com.br brognoli@netuno.com.br
-

-_-

BANCOS

Cheque pré-datado tem -.

normas
Apresentação do título antesdoprazo gera processo de dano moral

Apresentar o cheque pré
datado antes do dia ajustado
pelas partes gera processo de
dano moral. A questão foi
sumulada pelos ministros da

Segunda Seção do- STJ (Su
perior Tribunal de Justiça)
em votação unâriime. O pro
jeto que originou a súmula
370 foi relatado pelo minis-

. tro Fernando Gonçalves.
A questão vem sendo deci

dida nesse sentido há muito

tempo. Entre os precedentes
citados, há julgados' de 1993.
É o caso do Resp 16.855. Em
um desses precedentes, afir- .

ma-se que a "apresentação
do cheque pré-datado antes

do prazo estipulado gera o

dever de índenizar, presen-

te, como no caso, a devolu
ção do título por ausência de
provisão de fundos".

PRECEDENTE
É o caso também do Resp

213.940, no' qual o relator,
ministro aposentado Eduar
do Ribeiro: ressaltou que a

devolução de cheque pré
datado por insuficiência
de fundos que foi apresen
tado antes da data ajustada
entre as partes constitui .fato
capaz de gerar prejuízos de
ordem moral.

.

A nova súmula ficou com .

a seguinte redação: "caracte
riza dano moral a apresen
tação antecipada do cheque
pré-datado". Projeto que originou a súmula 370 foi relatado pelo ministro Fernando Gonçalves, questão é antiga
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Depois dos férias, os equipes de bi
cicross começam o se movimentar e
pensar no temporada 2009. A Equipe
Jaraguaense de Bicicross, liderado
por Valdir Moretti, fará uma reunião
neste domingo (22/2) às 18 horas
poro divulgar o calendário de even

tos do modalidade poro este ano. O
Estadual do FCB (Federação Catari
nense de Bicicross) terá sete etapas
- é bom lembrar que Santo Catarina
tem duns competições diferentes do
modalidade, uma organizado pelo
FCB e outro pelo Federação Catari- ,

nense de Ciclismo. O local do encon

tro será no residência de Moretti, no
Ruo Luiz 60nzaga Ayroso, 403, Bairro
Jaroguá Esquerdo.

ACARAí
.... � '. .

A Saciedade Acaraí replizará um evento nO'�inr14 de março em come

moração 00$ 66'01)0'5 dê' fund:oção do clube. �eró um festival de fute
bol suiça, que aconte,cerá durante tadõ,o dia. As equipes interessados
pqdem entrar em contato. com o spciedade no telefQne 3275-2066. O
'valaI do inscrição é RS 150 (com direito o dez chuFrascos) e vai até o

dia 11 de março.
.

y (ii>

SELETIVA DO BREAKERS
Se você tem interesse em jogar futebol,amer.icano, neste sábado
(21/2)"oJoraguá Breakers realizo um "t o ", ou sel.etivõ de atlétas.
Eles estarão' no Centro Esportivo M�nici nde fico o pista sinté!icg
de atletismo, naiRua,. Francisco Hruschka, no' Bairro. TUa Martins) ô
partir das 8b30. 9s inlere�bdos preci�amder .mais d� 17 a�'Qs e e$-.
tar.trgjado com cliuteita, calção e camiseta. Apesar d91este;�er com
tOd�s os tipos lI'ç atletas, o maior cQf;ência na e

.

e é na; defeso;
por isso:Se você ,,�, os.l QO quilos e não p'ode f�er'
oen'hum'eSRPl1é;'; s:�fá bem.

.

�- '_"1'

• Veja a re(oçóo de jogos e os grupos no
810g ArquiboDl:oda em www.ocorr.eiodopovo.com:br

esporte@acarreiadopavo.cam.br

ESPORTE----------

DIA DO ESPORTISTA

Ivanildo, com mais de 40 anos de carreiro, disse que o conseguiu até hoje foi o esporte que .proporcionou

Uma vida· inteira de
dedicação ao esporte
Ivanildo é exemplo para futuros. esportistas
JARAGU'Á DO SUL

Com mais de 40 anos como

atleta, o atleta jaraguaense
,Ivanildo de Souza Pinto, 53
, anos, é um exemplo a ser co

piado'neste Dia do Esportista
(19/02). Com apenas 13 anos

,ele já treinava com_atletas
olímpicos como Ida do San-.
tos, no Rio de Janeiro. Com

petiu como profissional até
1983, onde foi tricampeão do
Troféu Brasil e tetracampeão
do Carioca. Ficou um tempo
afastado por problemas no jo
elho e, desde 1990, participa
na categoria master, onde é o

atual bicampeão Sul-Anierica
no. De lá para cá nunca largou
o esporte e pretende parar "só

quando morrer".
Ivanildo optou por ser

atleta. para 'conquistar uma

posição na vida. "Para galgar
degraus mais altos comecei no
atletismo, consegui me formar

,
na faculdade através do espor
te. A gente 'não ganha dinheí
ro, mas conseguese colocar na
vida, no Brasil ainda é assim",
contou Ivanildo;' que além do

atletismo pratica caratê e kung
fu, e já fez fisículturismo,

Mas quem disse que vida de

esportista é fácil?·Mesmo com

mais de 50 anos, o seu ritmo de
treinos é puxado. "Começo às,
7h30, onde faço o meu treina
mento e às 8h30 dou aula para
os atletas da FME. É mais difícil
treinar com a minha idade por- .

que o desgaste é maior", rela
tou. Além de técnico, Ivanildo
também dá aulas no curso de
Educação Físiéa da Faculdade
Jangada, nas disciplinas de atle
tismo e lutas.

"Quando eu comecei, mi
nha idéia era ser militar, mas
o que me deu segurança foi
ter feito a-faculdade de Edu
cação Física. O que eu tenho
hoje foi o esporte que me pro-

'

porcionou". E a paixão é tanta

que Ivanildo até influenciou
seu filho Martin Yuri Pinto a

seguir a mesma carreira. "Ele
pratica lançamento de disco e

dardo e está tendo a oportuni
dade de vivenciar o esporte",
contou orgulhoso.

GENIELLI RODRIGUES
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LIBERTADORES .

Cruzeiro quer manter bom momento
Time está invicto no mineiro e vem de vitória no clássico contra o Atlético
BELO HORIZONTE

o Cruzeiro estréia hoje na

Copa Libertadores, no Minei
rão, contra o Estudiantes de
La Plata. Sem o meio-cam

po Ramires, a Raposa está
no grupo 5 e entra motivada
pelo fato de estar invicta no

Campeonato Mineiro €i a vitó
ria no clássico contra o Atlé
tico-MG., por 2x1.

O técníco . Adílson Batis
ta 'corre. contra o tempo para
buscar um substituto para Ra
mires. O meia ainda cumpre
uma suspensão por conta de
um jogo da Libertadores de
2008. O desfalque é muito im

portante: ele é o jogador mais'
regular do Cruzeiro até agora
e aparece como artilheiro da
atual temporada, com seis gols
em seis jogos.

Batista admite a possibi
lidade de colocar uma equi
pe menos ofensiva no jogo
de hoje, com três volantes
no meio. O técnico também
terá de pensar em um possí
vel substituto para Fernan
dinho, já que o meia vem se

queixando de dores na perna

esquerda € não treina desde
segunda. O jogador é o reser

Vã do ídolo da torcida Sorín,
que não estreou ainda devido
a uma lesão.

Do lado do Estudientes,
a equipe também passa por
mudanças significativas. Da

equipe que perdeu de 1xO

para o -Banfield no último
sábado, pela segunda rodada
do Torneio 'Clausura, devem
ser mantidos apenas o golei
ro Andújar, o zagueiro Desá
bato, o lateral-direito Ré e o

atacante Boselli.
O retorno dos meias Verón

e Brama também está previsto
para hoje. A equipe espera fa
zer pelo menos um ponto em

Belo Horizonte. Brafia disse

que o Cruzeiro é um time di
fícil de ser batido. "É favorito
por história e nome, mas tra
ta-se da Libertadores e todos
os participantes se preparam
para esta competição", co

mentou.
A chave 5 conta ainda com

a participação do Deportivo
Quito, do Equador, e Universi
tário de Sucre, da Bolívia.

Áfrico"do Sul define preço·
de ingresso para Copa-201 O
JOHANESBURGO (ÁFRICA DO SUL)

O ingresso mais barato para
a Copa do Mundo de 2010 vai
custar US$ 20 (cerca de R$ 47),
mas estará disponível apenas
para moradores daÁfrica do Sul,
para todas os jogos da primeira
fase da competição, à exceção da
partida de abertura. O anúncio
foi feito ontem pela Fifa, ao infor
mar como será feita a venda dos
bilhetes, que começa amanhã,
através do site da entidade.

"Todos os sul-africanos con

tribuíram para trazer a Copa a

nosso país, e o mínimo que po
deríamos fazer era disponibilizar
ingressos a preços razoáveis para
as pessoas", afirmou o chefe do
Comitê Organizador do Mundial
de 2010, Danny Jordaan, ao justi
ficar o "desconto" dado aosmora
dores daÁfrica do Sul.na compra
das entradas para os jogos.

.

fIaverá quatro categorias de

preços para os ingressos em to-

dos os jogos da Copa, sendo que
os mais baratos serão disponíveis
sempre apenaspara os morado
res locais. Os estrangeiros, que
poderão- comprar as entradas
pela internet, pagarão nomínimo
US$ 80 (R$ 188) pelas entradas

para os jogos da primeira fase.
Para a partida de abertura do

Mundial, prevista para acontecer
no dia 11 de junho de 2010, os
valores dos ingressos para os tor
cedores em geral vão de US$ 200

(R$ .470) a US$ 450 (R$ 1.060)
- os sul-africanos, por sua vez,

pagarão US$ 70 (R$ 165) pelo bi
lhete deste jogo específico.

Os preços mais caros, obvia
mente, serão para a final daCopa,
prevista para o dia 11 de julho de
2010. Os residentes'no país-sede
pagarão no mínimo US$ 150 (R$
353) para ver a decisão, enquanto
que para os estrangeiros as entra
das custarão deUS$ 400 (R$ 963)
a US$ 900 (R$ 2,1 mil).

Suspensão do meio Ramires (centro) em 2008 ainda está dando dor de cabeço poro o time do Cruzeiro

VÔLEI DE PRAIA

: Etapa será
em Brasília

Pelo primeiro vez, o etapa brasilei
ro do Circuito Mundial será.disputado
em uma Cidade não-litorâneo. A orga
nização do torneio confirmou ontem

que 'Brasília foi escolhida poro se

diar a competição, realizada entre
os dias 21 e 26 de abril. A etapa do
ano passa�o foi realizado em Guarujá,
no litoral paulista.

ESTÃO DE OLHO

Keirrison já
tem proposta

o atacante Keirrison, do Palmeiras,
pode ler vida curta no clube paulista.
Segundo o imprenso inglesa, o Liver
pool está disposto a abrir os cofres
poro contar com o atleta já o partir
do meio do ano. O clube do terra dos
Beatles, que estaria disputando o fu
tebol do atleta com o Roma, do Itália,
estaria disposto a pagar nO,do menos

que 35 milhões de euros.

FELIPE MASSA EM SEGUNDO
o alemão TImo Glock, do Toyoto, fez o melhor tempo de ontem,

no sessqo, de jestes realizado no circuitº Sakhir,
.

no Bohrein,
com cerco de meiQ segundo de vontogetn;po °brosileiro Felipe
Mosso, o segundo cólocodo.
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OUTRAS MARCAS
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PUBLICI,DADE---------

Veja o que você ganha eemprcnde na Caraguá.

veícuLos CI
NOTA FISCAL

QUALIDADE

CRRRD
DODIA

As condições citadas neste anúncio. São restritas a veiculas semlnovos. a partir de 2003, para parcelamento de 48 a 60 vezes, com entrada miníma de 500/0 e condjcionada a financiament'os através do
Banco voíkswaqen. Cadastro sujeito à analise de crédito. A concessão de qualquer percentual de desconto exclui automaticamente as vantagens desta promoção.

.

Preços promocionais sem troca. "Valido para veículos a partir de 200SValidade desta promoção: 19/02/2009.

SEMINOVOS
VOLKSWAGEN

1 JETI'A110CV
2 FOX 1.6 PlUS fLEX AC OH TE LT Dr

COMPLETO + RU. 07/08 PRATA

06/07 VERMELHA

06107 VERMELHA

06107 VERMELHA

J FaX 1.6 PLUS FlEX 4 AC OH TE LT or

4 FOX 1.6 PlUS FLEX 4 COMPlETO

5 FOX1.0CITY FLEX 4 AQLTDT 04/04 PRETA

6GOlF1.6FLASHFI.EX 4 COMPlETO.RU..COORO 05106 PRATA

7 GOI.F 1.6 4 COMPLETO" RLI. 03f03 PRATA
8 GOLF 2.0 AUTOMAT
9GOI.F2.0

10GOLF GNV

11 GOI.F1.6

12GOLF1.6

13GOLF1.6

4 COMPLETO

4 COMPLETO.RU.

4 COMPLETO

COMl'LETO ....tn,.ellUlU> 02103 PRETA

COMPLEro._ow;.1<U 01102 VERMEL.HA

4 COMpLETO + RLL 01102 VERMELHA

14 GOL 1.6 t>OWEIt FLEX. 4 COMPlE!0
15GOL1.6I'OWERFLEX 4 COMPLETO

16GOL1.6POWERFLa: DHlTOT

17 GOL Uj POWER OH TE rr DT

18GOl.utCIT'I'FLEXGNV 4 TEALLTOT

19 GOL1.0 CITY FlE)( 4 AQ rr OT FN

20GOL.1.0CITYF1.EX 4 AQLTOT
21 GOL 1.0 CITY FLEX o4.TE AI. L1 DT

22 GOL 1.0 CIT't FLEX ACAQlT.oT
23 GOL 1.0 CITY F1.EX AC DH l T DT AO
24 GOL 1.0 cm FlfX OH AQ
25 GOL 1.0 CITY FlEX 4 AO LT DT

26 GOL 1.0 CITY 4 AC OH rr Df

27 GOL 1.0 SE'RIE OURO 4 COMPlETO
28 GOL 1.0 .

29 GOL 1.0 16V PlUS

30 GOL SPECrAL

31 GOL SPECIAl

32 Gal SPECIAl

33 Gal 1.0 16V

34 GOL 1.0 16V

35GOl1.0MI

36 GOL 1.(fM!
37 GOL 1.08V MI

3B GOL 1.0M!

39GOL.1.0M!

40GOl1.0M!

41 G01.1.6Cl
42 GOL1.6CL

43GOL 1.01

44 GOL 1.6 Cll

45 GOlCU 1.8

46GOLCU1.6

47GOL 1000 1

DT RLLlT

AORLL
BASICO

2 RLL

2 LTDT

BASICO

BAS!CO

BASICO

BASICO

01102 PRATA

00101 CINZA

DO/DO VERDE

07107 PRETA

06106 BRANCA

.04105 CINZA

03/03 CINZA
07/07 BRANCA

07/07 PRETA

07/07 CINZA

06{06 CINZA

05106 BRANCA

06/06 BRANCA

05106 PRETA
05106 PRETA

04104 CIN?A
01/01 PRATA

01/01 CINZA

00(01 CINZA

03/03 BRANCA

02103 PRETA
00/00 BRANCA

AC OH LTOT

LT or 98/99 BRANCA.

2 COMPLETO 97198 VERMELHA.

BASICO 97/98. BRANCA
TE ALAQ cr DT 97/98 VERMELHA.

OT

2 BAS1CO

2 BAS1CO

2 LTOT

97197 VERDE

97/97 VERDE

97/97 VERMELHA

97/97 BRANCA

97198 VERMEL.HA

97197 BRANCA

96196 BRANCO

95196 BEGE

95J95 VERMELHA

95/95 VERMELHA

95/95 PRATA

51 PARAn 1.6 cu 2 AQLTDT

46 PARATI 1..I11W:.....W 4 COMPLETA" RL.L 07/07 PRATA

49 PARATI 1.0 16V VE AQ LT DT 99/00 BRANCA
50 PARATI 1.0 16V lT OT 99/00 CINZA

06196 VERDE

52 POlO HATCH 1.6 COMPLETO 04/05 BEGE

53 POI.:O HATCH 1.6 COMPLETO + RLL 02103 AZUL
54 POLO SEOAN 1.6 4 COMPLETO + RLl 07108 PRETA
55 POlO SEDAN 1.6 4 COMPLETA"'RLL4PH 04/04 PRETA

SôPOLOCLAS.1.8MI 4 COMPL.,.. ......... TFQ 99/00 PRATA.
'S7 POlO CLAS.1.6 4 COMPLETO 99199 VERDE
58 SATANA 2.0 4 COMPLETO + RLl DO/DO PRATA
59 KOMBI1,4 FLEX BASICO 06/06 B�HCA
60 KOMBI BASICO 03/04 BRANCA
61 KOMSI GNV 02102 BRANCA
62 KOMBr BASICO 99199 BRANCA

01/06 PRATA

FORD

64 FIESTA1.0
65 FIESTA. 1.0

66 FIESTA 1.0

67 FIESTA. SEDA.N
68 FOCUS 1.6 L

69 KA GL IMAqe

4 TEALDQllOT 05106 PRATA

LT ct AQ CO 4 PN 04/05 PRATA

OH VE TE LT DT D4105 PRETA

4 AQ DT 05106 CINZA

COMPLETO 04/05 AZUL

OMve:TEALAQLTOl 01/02 PRATA

2 VE TE L1 DT 99/00 PRETA70KA

FIAT �

11STRADA1.4FIREFLEX 2 ACAQLM 07/07 PRETA

12PAI.IOFIRE1.0FlEX AQUDT 06101 PRATA

13 PALIO FIRE 1.0 Fl.EX LT DT . 05106 PRATA.

74 PALIO 1.0 ELX 4 OH l.T nr 04/04 CINZA

75 PAliO 1.0 ED 4 LT 98198 BRANCA

16 PAUO 1.0 EDX AC OH AQ LT 01 91/97 BRANCA

17PAU01.0ELX 4 .VEALAQlTDT 96191 VERMELHA

18 UNO MILLE FIRE fLEX 2 TE AL 06106 BRANCA

19 UNO MilLE FlflEFLEX 4 AC AQ I.T DT 05106 BRANCA

GM

60 CELTA

81 CELTA

B2CELTA

2 AQI.TDT 06107 PRETA

06/01 PRATA

05/06 AZUL

4 AC

AC

83 CELTA 2 BASICO 01101 BRANCA
84 ASTRA SEnAM 2.Q FLEX COMPLETO + Rll. 08106 PRATA

85ASTRAHATCH GL 1.8 COMPLETO. RLL 01/01 PRATA
8& VECTRA GlS 4 COMPLETO" RLl 99/00 CINZA
87cORSA 1.& SEOAHCLASS1C 4 VE TE AQ DT AL co 05/05 PRATA.

88COR&Al.0SIOOANCl.ASSlc4 ACAQDTALCOOL 04105 BRANCA

89 CORSA I.(t SEtlAN MA)U[ 4 AC TE ... COURO 04/05 PRETA

90 CORSA toO S.EOAN JOY 4 OT 04105 CINZA

91COR.SA1.0SEDAHmC>CI.No'I4 DHVETEALAODT02l03 AZUL

92 CORSA 1.0 SECAM N1LENIU 4 AQ OT 02102 BRANCA

93 COIUA 1.0 SEOAM mc>d. NOY 4 AQ DT 02102 BRANCA

94 CORSA SEDAM MILEN!UM 4 TE AL OT 02102 CINzA
95 CORSA 1.0 SEDAM SUPER 4 AQ DT RLL 00101 AZUL

96CORSA'.0$EOANW1ND 4 AQDTRLL 99100 BRANCA

97 CORSA HATCH 4 AQ U DT 02103 PRATA
98 CORSA 1.0 WJND TEAl AQ I.T DT 01{01 �RANCA
99CORSA 1.0 WlND LT DT PE 99100 BRANCA
100 CORSA 1.0 WIND 2 AQ DT

101 P.ICK UP CORSA 1.6 2 TE A.l LM

95/95 BRANCA

00/01 PRATA

RENAULT

102 SCENIC RXE 1.6 16"1 COMPLETO. "" .. .....:"""" 01102 CINZA
103SCEN!C RXE2.0..... COMPLETOAUT.4PN 02102 PRATA'
104 SCENIC RXE 2.0 COMPLETO'" RLL 00100 CINZA

105 CUO SEDAN EXP COMPLETO 03/04 PRATA

106CLlOSEDAH1.0AUT.4 COMPlETO ....RLL 03104 BRANCO
107 CL10 seDAN RT1.0 4 COMPLETO + RlL 01102 PRATA

MOTOS

108 CG 150 TlTAN KS

109 CG 150 nTAN�
04105 VERMELHA

04104 AZUL

08J08 PRETA

06/06 AZUL

04105 PRETA

110 CO 125 FAN

111 SUNOAWWE8100

112XTZ125K

Grupo Auto Eli� 40 anos de credibilidade• 4732746000
Caraguá Auto 'Elite
Uma relação de confiança.

•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




